
Už tradične od 18. do 25.januára prebieha oktáva modlitieb 
za jednotu kresfanov.Sám Pán Ježiš dal nám príklad, keď sa 
modlil "Aby všetci boli jedno " (Jn 17,21).
Rozštiepenosť kresťanstva je pre dnešný svet pohoršením, 
vyhlásil Svätý Otec Ján Pavol II., ktorý nám dáva neúnavnou 
snahou o ekumenlzmus najväčší príklad týchto čias.
Kresťan vie o svojom povolaní k plnému spoločenstvu, preto 
pokračuje v modlitbe a práci, aby všetci, čo vyznávajú vieru 
v Ježiša Krista, sa mohli zjednotiť okolo eucharistického tela 
svojho Pána.
Pripojme sa k modlitbám za zjednotenie kresťanov, ktoré 
môže uskutočniť Duch Svätý svojou silou cez naše modlitby.

Kriste, Bože, 
svojím narodením  
si posvätil 
život Panny 
a požehnal si 
ruky Simeona, 
ako mu Boh 
prisľúbil.
A j nám si 
daroval spásu. 
Udeľ pokoj 
rozvadenému 
ľudstvu.
Posilňuj svoju 
nevestu, Cirkev, 
Ty si najlepší 
priateľľudí.

(Kondák na sviatok 
Stretnutie Pána)
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Ilustračná snímka

Sv. Bažil Velký O NENÁVISTI K HRIECHU
Ako môže každý nenávidieť hriech?

- Spomienka na príčiny nemilých a smutných 
udalostí vyvoláva v nás nenávisť k nim. Preto, 
keď voľakto dobre pozná a vidí, že hriechy sú 
príčinou mnohých a veľkých nešťastí, je celkom 
samozrejmé, že cíti v duši nenávisť voči nim a 
to takú, akú mal Dávid, keď povedal: "Nenávi
dím klamstvo, protiví sa mi: ale tvoj zákon milu
jem"/Ž 119, 163/.

Ako sa môže duša presvedčiť, že Boh jej 
odpustil hriechy?

- Keď spozorujem vo svojom vnútri také rozpo
loženie, aké mal ten, čo povedal: "Nenávidím 
klamstvo, protiví sa mi" /Ž 119,163/, lebo Boh, 
keď poslal svojho jednorodeného Syna na od
pustenie našich hriechov, už nám ich vopred 
odpustil. Preto, že prorok Dávid ospevuje "mi
losrdenstvo a spravodlivosť" /Ž 101,1/ a hlása, 
že Boh je milosrdný, je nutné, aby sa na nás 
splnilo všetko, čo povedali proroci a apoštoli o 
pokání. Takto sa zjavia výroky Božej spravodli
vosti a uskutoční sa jeho milosrdenstvo v od
pustení hriechov.

Sv. Bažil Velký O BOŽOM MILOSRDENSTVE
Či musí zúfať nad svojím spasením ten, čo po 
krste spáchal veľa hriechov a do akého množ
stva hriechov možno dúfať v Božie milosrden
stvo skrz pokánia?
- Keby bolo možné spočítať množstvo Božích 
darov, zmerať veľkosť Božieho milosrdenstva v 
porovnaní s množstvom a velkosťou hriechov, 
vtedy by sme mohli zúfať. Ale je isté, že i naj
väčšie hriechy možno zmerať a spočítať, a ne
možné je zmerať Božie milosrdenstvo a 
spočítať jeho dary. Preto nie je čas na zúfanie, 
ale na poznanie milosrdenstva, na uznanie, že 
sme hriešni, na zošklivenie hriechov, ktorých 
odpustenie sa nám dáva prostredníctvom Kris-

Často a rozličným spôsobom sa poučujeme o 
tom, že neslobodno zúfať, najmä podobenstvo 
Pána Ježiša Krista o synovi, ktorý vzal od otca 
časť majetku, ktorá mu pripadala a hriešne ho 
premárnil /Lk 15,53/. Z Kristových slov vidíme, 
akú radosť a sviatok spôsobil jeho návrat.
Aj ústami proroka Izaiáša hovorí Pán Boh: "Ak 
budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené 
ako sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, 
budú ako vlna /biele/" /lz 1,18/. Načim však 
vedieť, že to sa uskutoční len pod tou podmien
kou, keď obrat k pokániu z vnútorného zoškli- 
venia hriechov je skutočne pravdivý, ako je 
napísané v Starom zákone a keď sa prejaví ploda- 
mi - horúcim pokáním, ako to bolo už povedané.tovej krvi, ako je napísané /Ef 1,7/.

Sv. Bažil Velký O TOM,
PODĽA ČOHO POZNAŤ ÚPRIMNÉ POKÁNIE

Podľa akého ovocia poznať úprimné pokánie?

- Neskôr budeme hovoriť o tom, aké má byť 
správanie obrátených aj o duševnom rozpolo

žení tých, ktorí sa odvrátili od hriechu aj o práci 
nadobudnutia plodov pokánia.

Pripravili baziliáni
(Pokračovanie v budúcom čísle)
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JEŽIŠ A ZÁSTUPY
„A šli za ním veľké zástupy” (Mt4,25)

Ježiša na jeho cestách pri ohlasovaní 
evanjelia nesprevádzali len jeho apoštoli, 
učeníci a nábožné ženy, ktoré mu poslu
hovali, ale na mnohých miestach evanje
listi spomínajú velké zástupy ľudí, ktoré ho 
vyhľadávali, išli za ním, aby ho počúvali a 
videli jeho zázraky, jednotliví sympatizanti 
občas zo zástupu naň zavolali, ba masovo 
volali podľa okolností raz "hosana", inoke
dy "ukrižuj", "preč s ním" a podobne. Raz 
tieto masy ho chceli kameňovať, inokedy 
ho chceli chytiť a urobiť svojím kráľom. 
Raz sa naňho tlačili, inokedy urobili okolo 
neho pre llidí malej postavy neprehľadný múr.

Akí lUdia tvorili tieto zástupy, tieto masy? 
Nepochybne mnohých Ježiš priťahoval 
svojou fascinujúcou osobnosťou, svojím 
učením, svojou chudobou, jednoduchos
ťou a dôkazmi svojej božskej moci a me- 
siášskeho poslania cez mnohé zázraky. 
Patrili sem tí, ktorí v neho naozaj uverili, tí, 
ktorých uzdravil z rôznych chorôb a po
sadnutostí. Ale boli v týchto zástupoch aj 
zvedavci, ktorí chceli vidieť iba zázraky a 
znamenia, ale zmeniť svoj život podľa jeho 
učenia nemali vo svojich životných plá
noch. A nakoniec v týchto zástupoch boli 
aj jeho odporcovia, nepriatelia, tí, ktorí ho 
podchytávali v reči a ktorí chystali svedec
tvá proti nemu, aby ho mohli odstrániť ako 
nebezpečného rebela, ktorý ťal do živého

a to najmä do elity židovského národa, do 
farizejov, saducejov a ich zákonníkov. 
Mohli by sme povedať, že tieto zástupy 
tvorili podstatnú časť národa a zbytok bol 
k nemu viac-menej ľahostajný, pohanský.

Z týchto zástupov alebo más, ako dnes 
zvykneme hovoriť, len malá časť predsta
vovala Ježišovi naozaj verných stúpen
cov, ktorí urobili na jeho výzvu, alebo na

P R ÍH O V O R
jeho zásah naozaj radikálnu zmenu vo 
svojich životoch. Takými boli predovšet
kým jeho apoštoli a učeníci, ktorých aj 
sám vyvolil, alebo Mária Magdaléna, z 
ktorej vyhnal sedem zlých duchov. Takým 
sa stal po stretnutí s Ježišom aj Zachej, 
ktorého nedeľu v týchto dňoch slávi- 
me.Takým sa stal zo Šavla Pavol, alebo 
svätý Augustín a aj v súčasnosti napr. 
Ignás Lepp a mnohí v dejinách cirkvi. Kto 
sa naozaj stretne s Kristom a prijme ho do 
svojho života podľa slov sv. Pavla: "neži
jem už ja, ale žije vo mne Kristus", absol
vuje konverziu, vlastné, osobné, skutočné 
a definitívne obrátenie, z ktorého je aj v 
nebi väčšia radosť ako z tých deväťdesia
tich deviatich. Kristus je ten, ktorý hľadá,

čo bolo stratené a keď nájde, raduje sa a 
dáva nám ich za príklad pre radikálnu 
zmenu aj nášho života.

Pozrime sa teraz, aký je obraz dnešných 
zástupov, ktoré sa motajú okolo Ježiša. 
Velký rozdiel od skladby zástupov za Je
žišových čias oproti dnešku veru nie je. Aj 
keď podľa štatistík zo sčítania ľudu v r. 
1991 je nás kresťanov na Slovensku 75%, 
teda väčšina, môžeme celkom smelo po
vedať, že tých naozaj verných Ježišovi je 
veľmi malé percento. Sme teda v skutoč
nosti v menšine, na čo si musíme zvykať a 
čo nás už vôbec nemusí znechucovať, 
pretože ak sa bude kvalita dneška meniť 
v kvalitu Ježišových svedkov prvotnej cir
kvi, bude z toho väčšia radosť aj úžitok pre 
svet. Lebo ak by sme namiesto svietenia 
iba čmudili, ak by sme boli soľou, ktorá 
stretila chuť, ak by sme nemali v sebe silu 
kvasu, boli by sme naďalej iba súčasť prie
mernej, alebo dokonca podpriemernej 
masy s maskami sviatočného kresťanstva 
na tvárach.

Ak sme sa strácali v hmlistom čase nášho 
doterajšieho života z Ježišovej blízkosti, 
dovoľme mu, aby nás našiel a aby sme 
mohli aj my patriť ku skutočným a definitív
nym konvertitom a jeho svedkom v dneš
nom novopohanskom svete.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR

Detail ikonostasu vo Fričke Snímka A. MESAROS
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S L U Ž B A  Ľ U Ď O M . . .
V posledných komunálnych volbách, 

ktoré sa konali na konci roka 1994, pri
mátorské kreslo mesta Prešova po pr
výkrát od revolúcie v roku 1989 získal 
kresťanský orientovaný kandidát Ing. 
Juraj Kopčák. Predtým mnohým nezná-

I my muž, dnes známa osobnosť verejné
ho života. Ako chutí moc, aké pracovné 

i problémy má primátor, čo duchovný 
svet a tiež niečo z domáceho prostredia,
o tom všetkom sme sa porozprávali s 
dnešným hosťom časopisu Slovo.

■  Pán primátor, nedávno uplynula 
štvrtina vášho funkčného obdobia. Do- 
volte pri tejto príležitosti otázku: Ako 
chutí moc, do akej m iery zmenilo váš 
život primátorské kreslo?

- Slovo "moc" nemám rád. Môže byť 
vnímané všelijako. Raz ako výraz neob
medzených možností, inokedy ako pros
triedok pre získavanie osobných 
výhod-prospechu, zavše i ako nástroj sla
bých. Preto získavanie moci nebolo nikdy 
mojou ambíciou. Akékoľvek postavenie, 
ktoré som v živote dosiahol, chápem ako 
príležitosť presvedčiť seba i okolie o tom, 
že nie je dôležité, kde som a aký "honor" 
mi spoločnosť prisúdila, ale ako žijem, čo 
robím, ako sa správam v rôznych situá
ciách, aké sú priority môjho života.A toto 
všetko v kontexte nie časných vecí, ale z 
pohľadu hodnôt inej dimenzie.

Primátorské kreslo môj život nezmenilo. 
Je prinajmenšom také nepohodlné ako 
kreslo riaditeľa, prednostu...Môj život 
zmenili úlohy, povinnosti, potreby spolu
občanov, nevyhnutnosť neustálej komuni
kácie s nimi, potreba účasti na mnohých 
podujatiach, prirodzená požiadavka re
prezentovať mesto, organizovať, zabez
pečovať, garantovať, riadiť, kontrolovať, 
meniť, byť stále disponovaný, vľúdny, 
slušný, od rána do noci, vo sviatok i v 
piatok. Je to na prvý pohľad veľmi jedno
duché. Samozrejme, ak sa dívame zvon
ku, nezainteresovane. Pre mňa je to 
práca, nie ľahká, ktorú môžem vykonávať 
len preto, že ju považujem za službu.

■  Úrad, ktorý zastávate, si vyžaduje 
nemálo morálnych, ale i veľa fyzických 
síl. Odkiaľ čerpáte energiu?

- Primátorský post skutočne vyžaduje 
celého človeka. Priznám sa , spomína
ných morálnych i fyzických síl nemám ni
kdy prebytok, dokonca sa mi stáva, že 
chýbajú. Mám na to barometer. Ak sa ich 
nedostáva, neviem spať. Pravdou je, že 
energiu musím stále dopĺňať Na duševnú 
prácu mám rokmi overený zdroj. Je to 
pravidelná ranná účasť na sv. liturgii, číta
nie dobrej literatúry a hudba, klasická, kto
rá ma môže upokojiť. S fyzickou je to 
horšie. Na záľuby ako je záhradka, pešia 
turistika, hubačka, plávanie, bežecké ly
žovanie a pod. , nemám čas. Preto sa 
snažím pohyb nahrádzať tým, že kde sa 
dá, chodím pešo alebo na bicykli.

■  Čo považujete v medziľudských 
vzťahoch za najdôležitejšie? Ktoré ne
gatívne prvky by mali zo života ľudí 
vymiznúť, prípadne čo by sa malo vý
razne zmeniť

- Medziľudské vzťahy by mali v prvom

rade odrážať fakt, že ide o vzťahy medzi 
ľuďmi, tvormi stvorenými na obraz boží. 
Teda medzi bytosťami, ktoré majú všetky 
predpoklady, rozum, slobodnú vôľu, du
šu..., na to, aby sa vzťahy medzi nimi 
nepodobali vzťahom živočíšnym. V me
dziľudských vzťahoch je teda najdôležitej
šie pridržiavať sa Kristovho príkazu lásky. 
Ak bude v predmetných vzťahoch láska, 
všetko ostatné bude len je j dôsledkom. 
Výrazne je potrebné zmeniť práve vníma-

* t t ó i  K b z k m & K

nie a žitie tejto zásady. Potom vymiznú zo 
spoločnosti i také neduhy, ako je chamti
vosť, závisť, ohováranie, osočovanie, al
kohol, drogy, vraždy, krádeže...

■  Mesto Prešov má takmer stotisíc 
obyvateľov. Na jeho území dnes pôso
b í viacero cirkví. Najpočetnejšie je  za
stúpená rímskokatolícka a grécko
katolícka cirkev. Aký je  váš vzťah k po
sledne menovanej ?

- Mám dobrý vzťah ku všetkým cirkvám 
na území mesta. Je ich sedem. S predsta
viteľmi prichádzam do styku pri rôznych 
príležitostiach a chcem veriť, že žiaden 
ma neupodozrieva z neúprimnosti. Možno 
moja úprimnosť niekedy presahuje mieru 
akceptovateľnosti.

Iste viete, že som rímskokatolík. Z po
hľadu mojej náboženskej príslušnosti je 
mi prirodzene z ostatných cirkví najbližšia 
cirkev gréckokatolícka. To nehovorím pre
to, že robím rozhovor pre SLOVO. Dávno

predtým, ako som čo i len tušil, že raz 
budem primátorom a z toho postu budem 
mať možnosť hovoriť k bratom gréckoka
tolíkom, som navštevoval Katedrálny 
chrám Jána Krstiteľa. Bol som účastníkom 
mnohých vysviacok, slávností i prostých 
bohoslužieb. Rád som tu chodil i chodím 
k sviatosti zmierenia, milujem liturgický 
spev vášho obradu.

■  Ktoré stretnutie a s kým si v živote 
najviac vážite ?

- Vážim si stretnutie s ľuďmi, ktorí majú 
velké srdce a intelekt. Za človeka s naj
väčším duchom a srdcom žijúceho v na
šej dobe považujem Svätého Otca Jána 
Pavla II. A s ním som mal česť stretnúť sa
i hovoriť pri jeho návšteve v Prešove mo
tivovanej práve túžbou stretnúť sa s gréc
kokatolíkmi. Je to zážitok, ktorý ma 
poznačil a budem naňho spomínať celý 
životy

■  Čo považujete za svoj najväčší do
terajší pracovný úspech a čo vás v súk
romnom živote najviac potešilo ?

- Nepatrím k tým, ktorí hodnotia sami 
, seba pred verejnosťou. Vlastné hodnote
nie si nechávam pre seba a to chcem 
dodržať i tentokrát. Moje úspechy, či ne
úspechy v práci sú verejné, nechávam 
teda hodnotenie tomu, komu ono prislú
cha. Zato mám v živote dosť potešení, o 
ktoré sa rád podelím. Mám dobré rodinné 
zázemie, manželku i deti, z ktorých mám 
radosť, rodičov, ktorí vďaka Bohu žijú, mi
lých a uvážlivých spoluobčanov-Prešov- 
čanov, dobrých priateľov a spolu
pracovníkov. Len vďaka ich pochopeniu, 
tolerancii, láske a ochote obetovať sa, mô
žem prakticky bez väčších problémov za
stávať svoj súčasný post.

■  Čo je  podľa vás v živote pre člove
ka najpotrebnejšie ?

- Charakter. Schopnosť, bez ohľadu na 
postavenie, dobu a okolnosti vyznávať 
pravé hodnoty. A všetko svoje snaženie 
podriadiť týmto hodnotám, nehľadiac na 
momentálny ohlas okolia, osobný pro
spech či popularitu.

■  Na čo som sa vás nespýtal a trápi 
vás...

- Čo ma najviac trápi, aby som mal priestor 
sa posťažovať. Často zažívam situácie, keď 
občan príde s naliehavou žiadosťou riešiť 
problém, ktorý je buď mimo mojej kompe
tencie, alebo jeho riešenie prosto nie je v 
mojich silách. Sú to okrem bytových a ma
jetkových problémov i problémy vzťahov v 
rodinách, so susedmi, spolupracovníkmi a 
pod. Priznám sa, vo svojej pracovni som už 
aj plakal.

Na záver mi dovoľte zaželať všetkým 
čitateľom SLOVA ako aj všetkým Prešov- 
čanom-občanom Slovenska požehnaný 
rok 1996. Rok plný lásky, pokoja, porozu
menia. Telesné i duševné zdravie, spoľah
livé zázemie v rodinách, úspech v práci a 
stále dobrý pocit z vlastného života, z at
mosféry v meste i spoločnosti.

Za vyznanie a neformálne odpovede 
poďakoval A. MESAROŠ
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n i m m t  v m m t č  

ň  m o  L t w c u c K Y  w e c r n m

Svätý Otec Ján Pavol II. nám pri svojej 
júlovej návšteve Prešova osobitne pripo
menul bohaté duchovné dedičstvo našej 
gréckokatolíckej cirkvi v oblasti práva, 
liturgie, teológie a duchovnosti a kládol 
nám všetkým na srdce, aby sme zostali 
verní týmto Božím darom, ktorými nás 
jeho Prozreteľnosť zahrnula. V súlade s 
tým je aj jeho výzva mladým: Znovu ob
javte svoje korene!

Čo sa týka liturgického dedičstva našej 
cirkvi, hodno spomenúť monumentálne 
dielo Tolkovanije svjaščennyja Liturgiji - 
Vysvetlenie svätej Liturgie - ktorého 
autorom bol protoigumen baziliánov a pr
vý historik našej cirkvi Joannikij Bazilo- 
vič (1742 - 1821), rodák z Hlivíšť, okr. 
Michalovce.

Spomínaný rukopis na 780 folianto- 
vých stránkach sa stal vzácnym prame
ňom teolo^icko - liturgických štúdií aj 
všetkých dalších autorov v našej cirkvi, 
akými boli Anton Čopej, Želtvaj, či Mi
kuláš Russnák. Toto dielo však zostalo v 
rukopise. Zaiste publikovanie tohto ruko
pisu by bolo aj dnes potrebným prínosom 
pre obohatenie nášho poznania sv.liturgie 
a vzácnym dokladom o miestnej liturgic
kej a teologickej tradície.

A väčšiu pozornosť si zaslúži aj podob
né dielo pedagogicko - liturgického cha
rakteru, ktoré vzniklo v našej cirkvi, a 
ktorého autorom je jeden z najznámejších 
kňazov nášej eparchie a národno - kultúr
ny dejateľ Alexander Duchnovič (1803 - 
1865), ktoréko 130. výročie smrti sme si 
pripomenuli v minulom roku.

Roku 1851 udelil biskup Jozef Gaganec 
povolenie vytlačiť Duchnovičovu prácu 
Liturgičeskij Katechizis, ili objasnenie 
sv. Liturgii i nekotorych cerkovnych obr- 
jadov. Dielo vyšlo tlačou roku 1854 v 
Ľvove, v tlačiarni stavropegijského inšti
tútu, ktorý publikoval aj iné knihy pre 
potreby prešovskej eparchie a kde Ale
xander Duchnovič už rok predtým vydal 
svoju Sokraščennuju gramatiku pismen- 
naho russkaho jazyka.

Samotné dielo má 174 tlačených strán 
formátu 21,5X12,5 cm a skladá sa z 
dvoch častí:

Prvá časť, ktorá má názov O cerkvi, o 
veščach cerkovnych i o liturgii - O cerkvi,
o zariadení cerkvi a o liturgii - sa skladá z 
ôsmich kapitol a dodatku. Kapitoly 1-6 
pojednávajú o materiálnom vzhľade chrá
mu a jeho zariadeniach v nasledovnom 
poradí: o cerkvi (1), o svätom prestole 
(2), o ikonostase, solei, ambone a svietni
koch (3), o posvätných nádobách a ve
ciach potrebných k bohoslužbe (4), o 
svätých daroch, teda o chlebe a víne (5),
o posvätných rúchach (6).

Siedma kapitola je venovaná proskomí-

dii. Najdôležitejšia a najdlhšia je  57 strán
ková ôsma kapitola, kapitola, ktorá hovo
rí o svätej liturgii. Ide tu o eucharistickú 
Liturgiu sv. Jána Zlatoústeho. K tejto ka
pitole sú ako dodatok uvedené aj niektoré 
základné informácie o Liturgii sv. Bažila 
Velkého a Liturgii vopred posvätených 
darov.

Druhá časť má názov O rozličných, naj
častejšie slúžených obradoch a bohosluž
bách a má takisto osem kapitol, 
prejednávajúcich nasledovné témy: o 
utiemi (1), o večemi (2), o litiji a celonoč
nom bdení (3), o pôste (4), o zádušných 
sobotách (5), o krste detí (6), o svätení 
vody (7). Osma kapitola, ktorá sa zaoberá 
požehnaniami, má tiež osem paragrafov, 
ktoré vysvetľujú požehnanie nového do
mu, požehnanie prvotín z plodov prinese
ných do chrámu, požehnanie siatin a poľa, 
baránka a velkonočných jedál, viniča, 
bahniatok, liečivých rastlín a sviec.

Celé dielo má pedagogický charakter a 
je  vlastne akousi základnou učebnicou, 
ktorá je  zostavená formou jednoduchých 
otázok a odpovedí. V odpovediach autor 
zvyčajne najprv opisuje priebeh toho či 
onoho obradu alebo úkonu, potom vy
svetľuje jeho teologicky zmysel, pričom 
spravidla cituje výroky východných cir
kevných otcov a nakoniec podáva aj jeho 
alegorický význam, respektíve jeho du- 
chovno-mystický rozmer. Celé dielo sa 
vyznačuje presnou formuláciou a jasným 
didaktickým štýlom, ktorý sa zameriava 
na podstatu. V prípadoch, že pri vysluho
vaní niektorých obradov sa prax prešov
skej eparchie odlišovala od všeobecnej 
normy byzantskej cirkvi, autor upozorňu
je na túto odchýlku a udáva jej dôvody. 
Tak je  tomu napríklad pri používaní jed
nej prosfory pri liturgii namiesto predpí
saných piatich alebo pri obrade požeh
nania sviec, ktorý bol prevzatý od latin
skej cirkvi.

Zaujímavá je napríklad Duchnovičova 
stať o používaní tzv.teploty,teda úkonu 
vliatia malého množstva teplej vody do 
čaše pred prijímaním. V niektorých ob
lastiach východnej katolíckej cirkvi by
zantského obradu sa totiž už dávnejšie 
upustilo - pod vplyvom Západu - od jej 
používania. V jeho Liturgickom kate
chizme však čítame: "Po slovách ispolne- 
nije svjataho Ducha sa do čaše vlieva 
teplá voda a to preto, lebo teplota je  obra
zom Svätého Ducha cez ňu Svätý Duch sa 
naznačuje v Eucharistii. Po posvätení

čestných darov sa ale vlieva teplá voda aj 
pre iné príčiny, ktoré uvádza sv. Germán 
nasledujúco: "Tak ako zo živého božské
ho boku vyšla voda a krv naplnené tep
lom, tak aj teplá voda, ktorú vlievame 
pred prijímaním, naplní dokonalý obraz 
či vid toho tajomstva, pretože prijímajúc 
z okraja čaše, akoby sme sa napájali zo 
samého životodarného boku. "Krv, ktorá 
vyteká z nedávno obetovanej obety, je 
teplá a pariaca sa, akoby ešte dýchajúca 
životom, a obeta vyliatím krvi spolu vy
púšťa duch i život. Takisto aj Kristus vy
lial svoju krv, ktorú pijeme ešte kypiacu, 
čím sa nás vylieva všetok jeho duch a 
život nekonečný. U nás vo všeobecnosti, 
teda v jednotlivých chrámoch, sa nepou
žíva teplota, zatiaľ čo pri archijerejskej, 
teda biskupom slúženej liturgii sa pravi
delne používa. Aj táto Duchnovičova po
známka je ukážkou toho, že to boli práve 
prešovskí biskupi, ktorí boli vernými no
siteľmi pôvodnej liturgickej tradície, a to 
aj v tých detailoch, ktoré niektorí ich sú
časníci už nepovažovali za podstatné.

Duchnovičovo dielo je  pre nás svedec
tvom a autentickej miestnej tradícii. Ak 
by sme tu však hladali akési potvrdenie 
nároku na miestne zvláštnosti či zjedno
dušovania v liturgickej oblasti, výsled
kom je  presný opak. Pri pozornejšom 
skúmaní totiž zisťujeme, že v Duchnovi- 
čových časoch bolo vlastne pre našu 
miestnu, prešovskú tradíciu charakteris
tické práve úzkostlivé pridržiavania sa 
všeobecných liturgických noriem byzan
tskej cirkvi, bez rozličných krátení a lati- 
nizácií, ktoré sa už aj v minulom storočí 
prejavovali v iných eparchiách. Tieto 
všeobecné normy boli neskôr, už v našom 
storočí, aj oficiálne potvrdené Kongregá
ciou pre Východné cirkví v liturgických 
predpisoch, ktoré táto vydala. Tieto sú 
záväzné aj pre našu cirkev a na ich dodr
žiavania a rešpektovanie by sa u nás roz
hodne mal položiť tým väčší dôraz pri 
akomkoľvek pokuse o preklad liturgic
kých kníh či pri pokuse o eventuálne 
úpravy a zmeny v liturgickej oblasti.

Ostavá nám len dúfať, že aj na prelome 
druhého a tretieho tisícročia sa medzi 
kňazmi prešovskej eparchie nájdu hodní 
nasledovníci prešovského kanonika Ale
xandra Duchnoviča, ktorí, podnecovaní a 
vedení miestnou hierarchiou, sa s rovna
kou starostlivosťou a horlivosťou, peda
gogickou rozvahou a pastierskym zápa
lom budú venovať rozvíjaniu a zachová
vaniu nášho duchovného a liturgického 
dedičstva. Zaväzuje nás k tomu minulosť, 
cenné dedičstvo otcov i nedávna osobitá 
výzva Svätého Otca počas jeho návštevy 
v Prešove.

o. ThDr. Cyril VASIĽ, SJ

Kto si svoje neváži a po 
cudzom prahne, svoje stratí, 

cudzie nedosiahne.
Alexander DUCHNOVIČ
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Preklady Písma svätého z pôvodných 

biblických rečí do jazykov rozličných náro
dov robili od počiatku kresťanstva jednot
livci, ktorým záležalo na tom, aby slovo 
Boha živého priamo oslovovalo všetkých 
ľudí - ako je ono určené všetkým. Tieto 
preklady bývali vzácne a mali neraz výz
nam nielen pre veriacich, čo hovorili urči
tým jazykom, ale aj pre ostatných v tomto 
národe. Z klasických prekladov bol pre 
dlhé storočia oslovením Európy preklad 
Písma do latinčiny, ktorá sa vtedy vše
obecne používala. Tento preklad sa spája 
s menom cirkevného otca sv. Hieronyma 
a je známy pod menom Vulgata. I keď 
prešiel postupnými mnohými úpravami 
(až po poslednú Neovulgatu), bol to taký 
dobrý preklad, že mnohí si ho zamieňali 
až s originálom.

A čo povedať na velkolepé dielo našich 
slovanských apoštolov sv. Konštantína a 
Metoda, ktorých preklad Písma do staro- 
slovienčiny znamenal priam novú epochu 
vo vývine národa, ako neskôr pre nemec
ký národ sa stal epochálnym preklad Mar
tina Luthera a pre český a slovenský 
národ preklad Kralickej Biblie koncom 16. 
storočia!

Za všetkými týmito prekladmi boli jed
notlivci, prípadne ľudia poverení jednou 
cirkvou, aby preklad pripravili.

Tak sa došlo na Slovensku k prekla
dom, ktoré zvlášť podnietili cirkev rímsko - 
katolícka a cirkev evanjelická a k prekladu 
Biblie profesorom Jozefom Roháčkom. 
Robili to samostatne a prekladmi úspešne 
oslovili členov svojich cirkví. I menšie cir
kvi sa k týmto prekladom pridali.

V 20. storočí sa objavili tendencie vytvá
rať preklady tak, že sa na ich tvorbe zú
častňujú prekladatelia z rozličných 
kresťanských cirkví alebo skupín. Z nich je 
spomenutiahodný veľmi cenný preklad 
tzv. Jeruzalemskej Biblie (pôvodne do 
francúzštiny, neskôr preložený aj do iných 
jazykov).

Na tento trend sme nadviazali aj u nás, 
keď sme sa pred niekolkými rokmi podu
jali vytvoriť slovenský ekumenický preklad 
Biblie, podobne ako ho v tom čase pripra- 
vovali i cirkvi české do češtiny. Český 
ekumenický preklad vyšiel, a to tak, že 
obsahuje Starú i Novú zmluvu (Starú 
zmluvu aj s deuterokanonickými knihami, 
protestantmi menovanými "apokryfy"). U 
nás na Slovensku boli zriadené dve pre
kladateľské komisie, jedna pre Starú 
zmluvu, druhá pre Novú zmluvu (a pre 
deuterokanonické knihy Starej zmluvy). 
To znamená, že pre prácu prvej skupiny 
základným textom, z ktorého sa prekladá, 
je hebrejské znenie Starej zmluvy, pre 
druhú skupinu je to grécke znenie Novej 
zmluvy a grécke znenie Deuterokanonic- 
kých kníh Starej zmluvy, zachovaných v 
tzv. Septuaginte.

Práca trvá už niekolko rokov. Je však 
nesmierne potešujúce, že už môžeme

ohlásiť ukončenie dvoch častí prekladu, a 
to Novej zmluvy a Žalmov, ktoré v týchto 
dňoch sa majú dostať na knižný trh. Mož
no to označiť za sviatok nie jednej cirkvi, 
ale všetkých kresťanských cirkví na Slo
vensku, lebo tento preklad je určený na 
štúdium i na používanie vo všetkých cirk- 
vách.

Ekumenický preklad odporúčame do 
pozornosti z niekolkých dôvodov:

1. V prvom rade je to preklad robený na 
základe pôvodiny Novej zmluvy, teda z 
gréckeho jazyka. Prekladatelia pri svojej 
práci používali moderné overené vydania

Ilustračná snímka

pôvodiny, ktoré využívajú všetky poznatky
0 tom, akú podobu mala pôvodina Novej 
zmluvy. Pritom sa dávali primerane poučiť
1 inými prekladmi, ktoré priam slovo za 
slovom navzájom porovnávali, kým sa 
rozhodli, ako najlepšie vyjadriť odkaz, kto
rý má z nášho prekladu osloviť sloven
ských kresťanov.

2. Na preklade majú účasť všetky cirkvi.
I keď v samotnej komisii (ktorá mala v 
niektorých rokoch až 18 členov) neboli 
všetky zastúpené, prv než sa komisia do
pracovala k ňou navrhovanému zneniu, 
návrhy prekladu sa dostali nielen do cirkvi 
rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, evan
jelickej a. v., reformovanej, cirkvi bratskej 
a adventistov siedmeho dňa, z ktorých 
boli prekladatelia, ale aj do ďalších cirkví, 
ktoré podali svoje pripomienky k zneniu 
prekladu (teda prišli pripomienky z pravo
slávnej cirkvi, bratskej jednoty babtistov, 
evanjelickej cirkvi metodistickej, apoštol
skej cirkvi a z kresťanských zborov). Bolo 
veľmi zaujímavé tieto pripomienky nielen 
čítať, ale s nimi aj ďalej pracovať. Na mno
hé upozornili. Prirodzene, všetky neboli 
prijaté, lebo neraz odrážali rôzne teologic
ké znalosti a zameranie autorov. Boli však 
cenné, ba stimulujúce aj pre samú komi
siu, ktorá bola za ne vďačná cirkvám, kto

ré ich poslali. Tak vznikol preklad, ku kto
rému sa môžu hlásiť všetky cirkvi.

3. Preklad sa robil pri odlišných znalos
tiach prekladateľov (rečových i teologic
kých), ale vždy pri vzájomnom rešpek
tovaní rozličnosti, prístupov i náhľadov. 
Nebolo náhodné, že sa práca vždy začí
nala modlitbou a že prekladatelia sa pova
žovali za skutočných bratov, ktorým 
príslušnosť k rozličným cirkvám nebola 
dôvodom k akémukoľvek antagonizmu, 
ale podnetom na to, aby spoločne upreli 
pohľady na Bibliu z rozličných strán. - V 
tomto smere bolo priam povzbudzujúce 
do komisie prichádzať a pracovať spoloč
ne. Cítili sme, že spolu patríme, že nás 
spája láska Kristova.

4. Pri práci bola stále zvláštna kontrola 
trvalého úsilia o to, aby preklad bol v 
reči, ktorá je síce rečou biblickou, ale 
schopnou osloviť starých i mladých. 
Preto po prvých návrhoch prekladu zú
častňovali sa na ňom aj znalci jazyka a 
podali mnohé pripomienky, ktoré sa 
podľa možnosti a potreby zapracovali. 
Veríme, že preklad bude znieť ako pri
meraný pre celý náš národ a že bude v 
budúcnosti jedným zo spojív rečove od
lišných skupín v národe. (Toto bolo výz
namné najmä v tých častiach prekladu, 
ktorých určité spoločenstvá v cirkvách 
boli navyknuté na jeden alebo druhý vý
raz, pojem a bolo treba ho nahradiť ne
jakým spoločným bez toho, aby to 
jedných alebo druhých urážalo.) (Zná
zornime to: Považujeme za odvážny sí
ce, ale - veríme - prijateľný spôsob 
prekladania gréckeho výrazu thysia, 
ktorý sa v cirkvi rímskokatolíckej prekla
dal všade ako "obeta", v evanjelických 
prekladoch ako "obeť". V novom ekume
nickom preklade používame obe mož
nosti, a to podľa toho, či sa ma opísať 
obetný akt, ktorý je "obeta", alebo to, čo 
sa obetuje, to je "obeť". Prekladáme 
preto: "Ježiš Kristus priniesol svoje telo 
ako obeť1 - "Ježiš Kristus vykonal obe
tu". Tento príklad uvádzame ako typický 
pre ekumenické úsilie v nádeji, že pre
klad nebude cudzí ani jednému spolo
čenstvu v našom národe).

5. Pri prekladaní sme dostávali cenné 
pokyny z vedenia Spojených biblických 
spoločností (United Bible Societies), keď
že sme spracovali v rámci Slovenskej bib
lickej spoločnosti. Nadväzovali sme na 
najlepšie skúsenosti biblických spoloč
ností i pri prekladaní, i pri vydaní Novej 
zmluvy.

Tak vznikol preklad, ktorý oproti doteraz 
používaných prekladoch môže byť v kaž
dej cirkvi jedinečným podnetom k štúdiu 
Biblie ako Božieho slova, a k misii. Keď ho 
odporúčame všetkým, prosíme Pána Cir
kvi, aby vylial svoje požehnanie na toto 
dielo a aby ho sám urobil v pravde ekume
nickým.

Vypracoval prof. Dr. Karol GÁBRIŠ
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Umenie súvisí s kultúrou a kultúra s ľudským duchom a 
ľudským prežívaním. Ak sa zo života ľudí vytráca ľudskosť 
a láska, nastupuje svoju cestu kultúra smrti. A že svét už 
kráča touto cestou, svedčia konkrétne výpočty zabitých 
detí pred narodením, názory o ľahšom odchode života 
pomocou eutanázii. O kultúre smrti svedči i postoj Európ
skeho parlamentu voči manželstvám homosexuálov, kto
ré istotne nevedú k životu. O kultúre smrti svedčí i kine
matografia a masmédiá, ktoré myslenie lUdí neustále za
mestnávajú informáciami o vraždách, drastických výjavoch. 
Nemorálne vzťahy medzi mužom a ženou, rôzne zvrátenosti 
sa predkladajú ako niečo normálne. Toto všetko je y dneš
ných časoch varujúce. Strava, ktorú dnešný človek dostá
va, je v podaní réžie zlého ducha, ktorého cieľom je 
duchovná smrť ľudí. Adam a Eva v raji nemali ešte skúse
nosť, ako to môže dopadnúť, my však máme naporúdzi 
skúsenosť narkomanov, alkoholikov, matiek, ktoré zabili

svoje dieťa pred počatím, možno skúsenosť ľudí, ktorí 
zlyhali v živote. Napriek tomu sa dáme oklamať kultúrou 
smrti. Čo nás môže ospravedlniť od tohto konania? To, že 
Sme poznačení dedičným hriechom, alebo to, že sme sla
bí, alebo azda to, že Boh je láska a odpúšťa? Pre hriech 
niet ľudského ospravedlnenia, je tu len Božia blaho
sklonnosť, len Boh môže ospravedlniť a spasiť. Tento 
Boh, ktorý je naším Otcom, nám stále ponúka kultúru 
života, ktorý sa prejavuje v slobode, dávajúc Šťastie. 
Kultúra života prameni v čistom ľudskom vnútri a navo
nok sa prejavuje láskou, trpezlivosťou, dávaním sa pre 
druhých. Preto je  dôležité, aby sme túto kultúru života 
pestovali a dávali do popredia vo svojom osobnom 
živote. Ovocím takého života je čisté a pokojné svedo
mie, - dosiahnutie neba.

Z príhovoru pomocného biskupa Mons. Milana Chautura, CSsR, 
na konferencii o kultúre smrti a života v Prešove.

ZAMYSLENIE Sfl NflD NflŠÍN K A LE N D Á R O M
Tohtoročný gréckokatolícky kalendár istot

ne zaujme každého čitateľa svojím obsa
hom.

Osobitnú pozornosť si zasluhujú články, 
ktoré sú spomienkou na troch význačných 
mužov gréckokatolíckej cirkvi. Ak sa zamys
líme nad obsahom uverejnených riadkov o 
týchto výnimočných osobnostiach, natíska 
sa nám otázka: Ako otec biskup Pavol Peter 
Gojdič, OSBM, otec biskup ThDr. Vasil Hop- 
ko a o. ThDr. Ján Mastiliak, CSsR, dokázali 
znášať tolké utrpenie?

Pre príslušníkov generácie, ktorá začala 
serióznejšie vstrebávať realitu života v čase, 
keď už bol otec biskup po smrti a o grécko
katolíckej cirkvi sa nehovorilo a nie to ešte 
písalo, sú poznatky o živote a mučeníctve 
týchto kňazov veľmi významné.

Veď tejto generácii bolo vštepované v 
zmysle pravdy panujúcej ideológie, že mu
čeníci nejestvujú. Bolo hlásané a tiež publi
kované, že mučeníci boli fiktívne osoby, 
ktoré údajne mučili a zahynuli. Vtedajšia his
torická veda zistila, že väčšina príbehov o 
mučeníkoch má mýtický charakter a samotní 
mučeníci sú vymyslenými postavami. Fakty 
údajne hovoria, že nejestvovalo nijaké dlho

dobé prenasledovanie kresťanov. (Takto 
charakterizuje mučeníctvo Ateistický slovník 
nakl. Pravda r. 1983, str. 358, odporúčaný 
ako učebná pomôcka).

Preto sú všetky informácie o významných 
osobnostiach, ktoré prešli obdobím bojové
ho ateizmu, o mučeníkoch v podmienkach 
reálneho socializmu, veľmi potrebné.

Sú výzvou, príkladom v žití.
Mučeníctvo týchto osobností je príkladom 

viery. Pre svoju vieru nie údajne, ale skutoč
ne trpeli, spoliehajúc sa na slová Ježiša Kris
ta: "Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho" 
(Mt 10, 39).

Ich mučeníctvo je prejavom dôvery v Boha. 
Svoju pevnú vôľu čerpali zo sľubu Pána: "Ja 
vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebu
dú môcť všetci vaši protivníci odolať ani pro
tirečiť" (Lk 21, 15).

Je možné žasnúť nad istotou, s akou čakali 
od Pána splnenie prísľubov a odmietnutí 
všetkého pozemského.

Mučeníctvo je najväčším dôkazom lásky a 
sv. Ján o ňom píše: "Nik nemá väčšiu lásku 
ako ten, kto položí svoj život za svojich 
priateľov"(Jn 15,13).

Mučeníci kladú na oltár Bohu to, čo majú

najdrahšie, svoje životy. Viac už ponúknuť 
nemohli. Preto každý mučeník je hrdinom 
lásky k Bohu, ktorú prejavil skutkami a nie 
slovami.

Sú hrdinami viery!
Sú to osobnosti, ktorých príklad je hodné 

nasledovať.
Položme si otázku, ako by sa v podobných 

situáciách zachovala väčšina z nás? Obstáli 
by sme v takejto skúške?

My, ktorí nemáme tolko odvahy a ani náš 
Pán od nás takého obete nežiada, prinášaj
me mu s láskou aspoň tie malé obety, ako je 
napr. dôsledné plnenie Božích prikázaní.

Psychologická sila, jestvujúca len u hlboko 
veriacich osôb, je obdivuhodná. Je to sila 
nepoddajná v konaní, ktorá sa nebojí prena
sledovaní, útokov, prekážok.

Cirkev prežije všetkých, čo očakávali jej 
záhubu, jej skorý koniec.

Máme vzory, čiňme sa v ich nasledovaní. 
Nezabúdajme, "aká tesná je brána a aká 
úzka cesta, čo vedie do života, a málo je 
tých, čo ju nachádzajú" (Mt 7,14).

Dr. Alexander NEMEC

Michaela M O RAVČÍKOVÄ

Vzácny liek treba nám, Pane. 
Odtlačok pravý - tvoju tvár.
Skôr než sa niečo strašné stane.

Tak ako Abgar 
prosíme,
ako on ťa prosieval.

Uzdrav nás z  lepry, ktorá 
• Charybda, potvora - 
zžiera nám údy, každý sval.

j Malom ocní sm e  
z mála moci.
Znovu a znovu prosíme...

...a neuveď nás do nemoci 
pažravosti a lakomosti, zloby. 
Aby nás nevyplnil hroby.

Nie ľudskou rukou stvorený. 
Obraz tvoj, Pane.
Chvála,

že nie Je
bernou mincou -
to, čo sa blyští na zemi.
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Milí čitatelia časopisu Slovo,

prajeme Vám všetko najlepšie v novom 
roku 1996, pekné zážitky pri pozeraní fil
mová hudobných nahrávok z nášho vyda- 
vateístva. Naša prvá novoročná ponuka 
bude recenzia filmu Ben Hur a recenzia 
hudobnej nahrávky OGC

V roku 1880 napísal a vydal politik, diplomat 
a literát Lewis Wallace román Ben Hur, príbeh 
z doby Kristovej. Kniha sa stala najčítanejším 
dielom v Spojených štátoch a potom rýchlo i 
na celom svete. Stala sa kultovým románom, 
ktorý čítajú celé generácie ako napínavé, dob
rodružné čítanie, i ako náboženský traktát. 
Dočkal sa preto dvoch filmových spracovaní 
už v roku 1907 a v roku 1925. V roku 1959 sa 
spoločnosť MCM rozhodla natočiť toto dielo 
znovu. Réžia bola zverená vynikajúcemu reži
sérovi Williamovi Wylerovi.

Ben Hur (Charlton Heston) je mierumilovný 
syn z bohatého a významného židovského ro
du Judea. Nešťastnou zhodou okolností, a tiež 
preto, že bráni staré práva židov proti Rima
nom, je odsúdený na galeje. Po mnohých útra
pách a dobrodružstvách vybojuje späť svoju 
slobodu v šialenom závode kvadrig so sadistic
kým Rimanom Messalom (Stephen Boyd). Ve
die svoj národ proti hnevu Rimanov, očitá sa na 
pokraji nešťastia a prežíva nespočetné dobro
družstvá. Jeho príbeh sa mieša s osudom Ježi
ša Krista. Postupne sa učí bojovať, milovať, 
nenávidieť a odpúšťať. Wyllerov Ben Hur je 
nielen epickým, dobrodružným a napína
vým príbehom, ale i dielom, ktoré nepostrá-

da stále aktuálnu myšlienku ľudskej 
znášanlivosti a porozumenia. Hesto- 
nov výnimočný herecký výkon pôsobivo 
oživuje legendárneho hrdinu Ben Hura, je 
divoký i láskavý, silný i úprimný.

V Hollywoode do tých čias nikdy nevznikol 
film, ktorý by mal tak široký záber, bol tak 
dramatický pôsobivý a výpravný ako Ben Hur. 
Podieľalo sa na ňom tisíce hercov, herečiek, 
technikov, výtvarníkov, poradcov a vyše päť
desiattisíc komparzistov. Davové scény ne
pretržite snímalo šesť kamier. Príprava 
najslávnejšej scény závodov štvorzáprahov, 
ktorá zaujíma vo filme takmer 20 minút, si 
vyžiadala celý rok. O hlavnú úlohu viedli zápas 
Marlon Brando, Burt Lancaster, Rock Hudson 
a Charlton Heston, ktorý nakoniec túto úlohu 
dostal a ...zvíťazil. Obdržal Oscara za najlepší 
mužský herecký výkon. Ale nielen on. Film 
získal dohromady nevídaných 11 Oscarov a 
stal sa jedným z najúspešnejších filmov všet
kých čias.

Predstavujeme: THE BEST OF OSLO GOS- 
PELCHOIR

Pre tých z vás, ktorých zaujal článok z pred
chádzajúcich čísel o OGC, prinášame dnes 
recenziu ich doteraz najúspešnejšieho albumu, 
ktorý sa objavil rovnako i na našom trhu.

"Je to úžasné!" Paráda! Superrr! Úplný 
machri! To je teda muzika! Na toto musia poze
rať i černosi!..." - Takto asi by vyzerali reakcie 
každého speváckeho zboru pri prvom počúvaní 
tejto nahrávky OGC.

The Best of Oslo Gospel Choir predstavuje 
výber štrnástich najúspešnejších gospelov. Ná
jdeme tu ako živé nahrávky, tak i štúdiové mi

xáže. Spoločným znakom všetkých je obrov
ská dynamika ich profesionálneho prejavu. Tri 
desiatky vyvážených hlasov a sólisti s "čiernou 
krvou" v nás pri počúvaní vyvolávajú predstavu 
vlniacich sa spevákov, ktorí nemôžu nechať v 
kľude bigbeaťáka ani folkáča. Štvor až päťhlas- 
né aranžmá dirigenta a skladateľa Tora W. 
Asa, nás vedú z tóniny do tóniny a dokonalou 
súhrou kapely so zborom je dosianuté výrazné 
rytmicko - harmonické napätie. Ako v jednotli
vých piesňach, tak i v celkovej kompozícii albu
mu neustále graduje dynamika. Je to ne
uveriteľné, že na chladnom severe mohla 
vzniknúť tak nádherná "čierna" muzika.

Že či vám The Best of Oslo Gospel Choir 
odporúčam? "Odporúčam" je pre túto muziku 
naozaj slabé slovo. Vypočujte si a uvidíte sami. 
A rozhodne si nenechajte ujsť ani "Get toget- 
her" a "In This House". Táto hudba sa nepočú
va len tak!

Výrazná novoročná zľava 
pre mladých čitateíov časopisu Slovo!

Tí, ktorí si objednajú kvalitnú Gospel Music a 
hrané videofilmy, vydavateľstvo ROSA posky
tuje do 31. januára 1996_ 10% zľavu z maloob
chodnej ceny nosičov. Ďalej pre tých, ktorí si 
objednajú 5 a viac nosičov (MC, CD, videoka
zety), poskytuje ROSA až 15% zľavu. Stačí, ak 
napíšete objednávku na našu adresu, kde na
lepíte vystrihnutý kupón z časopisu Slovo. Titu
ly si môžete objednať podľa ponukového katalógu, 
ktorý Vám na Vašu žiadosť pošleme.

Adresa: ROSA Slovakia 
P.O.BOX 64 

917 01 Trnava 
Za vydavateľstvo ROSA pripravil Maroš MIKLÁŠ 

(Použité materiály z časopisu TON)

mládež zo Sobraniec, ako to o sebe pove
dali na minuloročnom festivale, spie
vajú pre Pána, na oslavu Boha. 
Zaprajme im, nech sa im to čo najviac 
darí a nielen to. Nech svojím príklad
ným životom, plnením si každoden
ných povinnosti vzrastajú vo farnosti 
nové púčiky viery. -r-

O t íarianka ¡3 Q K ru é tm
Obec Kružľov sa rozprestiera pod Čergovským pohorím. Prvá 

písomná zmienka o nej sa datuje z roku 1414. Chrám, zasvätený 
Ochrane Presvätej Bohorodičky, je z roku 1822. Súčasným 
správcom farnosti je o. František Dancák. Zbor Marianka vznikol 
v októbri 1993 na sviatok patrónky Panny Márie z iniciatívy 
vedúcej zboru Márii Sterankovej. Má 35 členov, väčšinou dievčat.

Hudobne zbor doprevádza na klávesoch Ján Šemicer. Obec 
leží v doline, ktorá sa v minulosti nazývala Mária - Antal. Kružľov- 
ská mládež svojím spevom skrášľuje bohoslužby v obci. Okrem 
toho účinkovala na odpustových slávnostiach v Lutine, Šašovej, 
Bardejove a pri rôznych iných spoločenských príležitostiach. Od 
roku 1994 mládež organizuje v obci ples kresťanskej mládeže, 
ktorého sa zúčastnili také osobnosti verejného života, ako sú Dr. 
Ján Čamogurský a náš sídelný otec biskup Mons. Ján Hirka. Na 
festivale gréckokatolíckych mládežníckych zborov sa zúčastnila 
Marianka po prvýkrát. -r-

Zbor sv. sedmopočetníkov zo Sobraniec
Na východe prešovskej diecézy, v dekaná

te Michalovce, sa nachádza farnosť Sobran
ce. Tunajší farský chrám je zasvätený 
Božskému Srdcu Spasiteľa. Všetci veriaci sa 
tešia na nový, väčší chrám, ktorý je vo vý
stavbe. Názov mládežníckeho zboru má 
svoju podstatu v učeníkoch sv. Cyrila a Me
toda, ktorými boli Gorazd, Kliment, Naum, 
Sáva, Angelár a ktorí sa najviac pričinili o

christianizáciu Slovenska. K farnosti 
Sobrance patria filiálne obce Bunkovce, 
Rybnica a Ostrov. Do roku 1990 farnosť 
nemala svojho stáleho duchovného 
správcu. Príchodom o. Jozefa Kellôho 
ožila celá farnosť. Do tohto obdobia sa 
viaže aj vznik mládežníckeho zboru. Vo 
farnosti pôsobí tiež detský spevácky 
zbor, ktorý vedie sr. Bernadeta. Deti a
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Chcem aj ja napísať svoj príbeh, ako 

som sa dostal k Bohu, vlastne, ako On 
našiel mňa, lebo Boh je prvý, ktorý miluje
a hľadá.

Narodil som sa v západných Čechách a 
už dlhé roky navštevujem Sobrance a vô
bec celé východné Slovensko, lebo moja 
mama sa tam narodila. Moji rodičia boli 
neveriaci. Vyrastal som teda v malom 
českom mestečku a žil som obyčajný ži
vot s radosťami i starosťami. Mal som svo
jich kamarátov, aj dobré materiálne 
zabezpečenie. Nič som nepotreboval, ale 
som si neuvedomil, že vlastne nič ne
mám. Kristus už vtedy začínal pripravovať 
svoje stretnutie so mnou. Začal ma hľadať 
tak, že po návrate zo Sobraniec som sa 
niekedy, idúc okolo chrámu, aj prežehnal. 
Doma som začal hovoriť nejaké modlitby, 
prevažne vlastnými slovami.

Dlho to ale nevydržalo. Po čase som 
vychladol a bolo po všetkom. Avšak zase 
po pobyte v Sobranciach som sa znovu 
začal modliť, a tak sa vo mne formoval 
kresťanský duch. Teraz už viem - bol to 
Svätý Duch. Síce ešte len v zárodku, ale 
konal svoje dielo. Mal som už jasné povedo
mie o existencii Boha, ale pritom ešte veľmi 
ďaleko k Cirkvi, nebol som totiž pokrstený.

Až po maturite v lete roku 1991 som 
zasa odišiel do Sobraniec. A hľa - tam sa

mi v srdci ozval hlas - chcem sa dať pokrs
tiť. Povedal som to dedkovi a babke (rodi
čia boli v Čechách), aj jednému ujovi z 
našej ulice, čo chodí do chrámu. Všetci 
súhlasili a ten ujo ma zaviedol na faru. 
Zoznámil som sa s otcom Jozefom a on sa 
ma opýtal, prečo sa chcem dať pokrstiť. To 
som nečakal. Nejakú odpoveď som mu dal, 
viem, že však, že to ešte stále nebol prejav 
úprimnej túžby po Bohu. Milosť a vážnosť 
svätého krstu som vôbec nedocenil.

Napriek tomu som začal chodiť k otcovi 
Jozefovi na náuku a pravidelne do chrá
mu a spoznával som mladé sobranské 
gréckokatolícke spoločenstvo a chrámový 
zbor, ktorý vznikol, keď do farnosti prišiel 
práve otec Jozef.

A to ste mali vidieť! Hneď po úvodných 
náukách mi začali behať po chrbte zimo
mriavky a pocítil som, že Ježiš žije, že 
kresťanstvo je čosi úžasné. Všetko som 
chcel vedieť, veľa som sa vypytoval. Takto 
to išlo celé prázdniny. Až prišiel deň 15. 
september 1991. Bola to nedeľa. A ja som 
prijal svätý krst. Mal som 18 rokov a bol to

naozaj deň velkých milostí. Prijal som ihneď 
aj sviatosť birmovania a Eucharistie, krstní 
rodičia si očistili duše sviatosťou zmierenia 
a na svätej liturgii boli prítomní aj rodičia.

Začal som žiť život so sviatosťami, život 
s Ježišom a videl som, že som doteraz žil 
v omyle. O rok neskôr som pristúpil k 
oltáru ako miništrant, chodievam aj do ne- 
okatechumenátneho spoločenstva. Stále 
viac spoznávam, že bez Ježiša nič nezna
menám, že som hriešny, ale aj to, že Ježiš 
ma miluje. Túto pravdu prežívam každý 
deň. Teraz študujem v Prahe, ale oveľa 
lepšie mi je v Sobranciach. V spoločen
stve sa cítim ako doma, rád chodievam na 
odpusty do Lutiny a Klokočová. Minulého 
roku v lete som bol na návšteve v Jusko- 
vej Volí, kde sa každoročne konajú die
cézne stretnutia mládeže prešovskej 
diecézy. Nezabudnuteľné bolo stretnutie 
so Svätým Otcom v Prešove. Zakúsil som 
nebo na zemi. Toto svoje kráľovstvo mi 
Ježiš spolu s Pannou Máriou otvorili práve 
na východe. Neviem síce, prečo práve 
mňa si Ježiš vybral, lebo hlavne teraz sa 
deň za dňom cítim úbohejší a prežívam 
rôzne krízy a úzkostí, padám do hriechov, 
ale On mi vždy podá ruku a úžasne ma 
prenesie cez úskalia života. Čo prežívam, 
je ťažko vyjadriť slovami, to sa dá iba žiť.

Richard VOCEL 
Sobrance

VIEŠ SA DELIŤ?
"Jožko, mám hlad ako vlk, daj m i kú

sok chleba." Kdeže, tento chlieb je  iba 
pre mňa"- odpovedal Jožko svojmu ka
marátovi Mirkovi. Pritom si odhryzol po
riadne sústo. Mirko sa len smutne poze
ral. Iste si poviete, že ten Jožko nie je  
dobrý kamarát. Mal kus chleba s mas
lom a... jeho kamarát nemal nič. Nemo
hol som sa s ním rozdeliť?

V evanjeliu čítame príbeh o celkom  
inom chlapcovi. Bol pekný letný deň. 
Pán Ježiš sa zastavil na lúke, aby si 
odpočinul. Išlo za ním veľa ľudí. Za 
chvíľu ich bolo okolo päťtisíc. Pán Je
žiš im rozprával o Božom kráľovstve. 
Všetci pozorne počúvali a nikoho ani 
nenapadlo ísť domov. Ani necítili hlad, 
aj keď už bolo neskoro popoludní. No 
potom už boli všetci hladní a nikto z 
nich nemal nič na jedenie. Skutočne 
žiadny? A predsa tam bol akýsi chla
pec, ktorý mal päť bochníkov chleba a 
dve ryby. Čo asi urobí, mohol začať 
jesť svoj chlieb, ale prišie l k nemu uče
ník Ondrej, položil mu ruku na plece a 
povedal mu, že Pán Ježiš potrebuje 
jeho chlieb a ryby.

Predstavte si, deti, chlapec mal odo

vzdať tento chlieb, na ktorý sa tak dlho 
tešil. Teraz by ho mal dať, mal by ho 
darovať a jemu by nič neostalo. Pán 
Ježiš potreboval jeho chlieb. Bude ten 
chlapec teraz myslieť len na seba, ale
bo bude myslieť aj na ostatných? Naučil 
sa už dávať, naučil sa už deliť s druhý
mi? Mohol si povedať: "Mama dala tie 
chleby mne, tak nikomu nič nedám. "Ale 
chlapec nebol skúpy, šiel k Pánu Ježi
šovi, otvoril svoju tašku a do jeho rúk

PRÍBEHY NA POUČENIE
jeho vložil chleby a ryby. Potom sa stalo 
to, na čo nezabudol ani chlapec, ani 
tých päťtisíc ľudí. Z  tých päť chlebov a 
dvoch rýb sa v Ježišových rukách roz
množilo toľko jedla, že sa všetci mohli 
dosýtosti najesť.

Tak je  tomu dodnes, kto dokáže dať 
hladnému, akoby dával svoj dar do Bo
žích rúk a Pán Boh mu to vynahradí.

Jožko, o ktorom sme si na začiatku 
povedali, to asi nevedel, a preto svoj 
chlieb zjedol sebecky sám a Mirkovi 
nedal ani kúsok. Chceme si tiež nechať 
všetko pre seba ? Zapamätajte si, že kto 
sa vie rozdeliť s inými, pozná, že ho 
budú mať ľudia radi a bude z neho mať 
radosť aj Pán Ježiš.

S IJ tA Ž  S I C V C  2 /9 S  

Znaky kresťanskej 
dokonalosti

Minuloročnú súťaž Slovo 2/95 
zvládli len "maratónci” ?! Dostali sme 
do redakcie od Vás mimoriadne málo 
odpovedí, ktoré boli všetky správne.

Preto sme sa rozhodli odmeniť 
všetkých malým darčekom.

Gréckokatolícke nástenné kalendá
re na rok 1996 sme poslali Jurajovi 
Zelníkovi, Petrovi Kasenčákovi, Mi
kulášovi Dopiriakovi, Márii Litváko- 
vej, Magdaléne Karabovej, Jurajovi 
Udičovi, Marte Nastišinovej, Michalo
vi Strelcovi, Marte Ihnátovej, Márii 
Čakurdovej, Márii Juhásovej, Márii 
Kolibábovej, Jozefíne Kereškényio- 
vej a Erikovi Ribovičovi.

Správne odpovede 
tajničiek č. 1 -10/95

1. Pokora, 2. Láska, 3. Pokoj, 4. 
Nádej, 5. Viera, 6. Čistota, 7. Radosť, 
8. Obeta, 9. Odvaha, 10. Služba.

K nenútenej zábave vedomostných 
súťaží, Vás, milí naši tajničkári, pozý
vame aj v roku 1996 v niektorom z 
najbližších čísel.
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NA POČIATKU BOLO SLOVO
"Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil" (Hbr 1,5). 

Tieto slová dnešnej liturgie uvádzajú do tajomstva 
večného zrodu, mimočasového zrodu Božieho Sy
na, Syna jednej podstaty s Otcom.

Toto je radostná zvest o Pánovom narodení, ako 
nám ju odovzdali evanjelisti a apoštolská tradícia 
Cirkvi. Dnes ju chceme zvestovať Mestu a svetu, 
Urbi et orbi.

"Bol na svete a svet povstal skrze neho" (Jn 1,10).
Prichádza medzi svojich Ten, čo prichádza na 

svetlo vo vianočnú noc.

Prečo prichádza?
Pricádza, aby nám oznámil "novú moc", "moc", 

ktorá je odlišná od moci sveta.

Prichádza ako chudobný do betlehemskej maš
tale s tým najväčším darom: ide ľudom darovať 
božie synovstvo. Všetkým, čo ho prijmú, dáva ̂ moc 
stať sa Božími deťmi" (Jn 1,12), aby sa v Ňom, 
večnom Synovi večného Otca, "narodili z Boha" 
(por. Jn 1,13). Lebo v Ňom, v novorodencovi Svätej 
noci, je život (por. Jn 1,4), život ktorý nepozná smrť, 
život samého Boha; život, ktorý - ako píše sv. Ján - 
je svetlom ľudí. A svetlo svieti vo tmách,ale tmy ho 
neprijali (por.Jn 1,4 5),

"Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali" 
(Jn 1,11), spomína sa v úvode Evanjelia podľa 
Jána. Evanjelista Lukáš potvrdzuje túto pravdu a 
pripomína, že "pre nich v hostinci nebolo miesta" 
(Lk 2,7)." Pre nich", 4iže pre Máriu, Jozefa a pre 
dieťa, ktoré sa práve malo narodiť. Tento motív sa 
často objavuje aj vo vianočných koledách: "Jeho 
vlastní ho neprijali...". I vo velkom hostinci ľudského 
spoločenstva, podobne ako c malom hostinci na
šich sdc, kolkí chudobní práve dnes, na konci dru

hého tisícročia, prichádzajú a klopú!
Sú Vianoce, ssviatky prívetivosti a lásky!
Nájde sa však v tento deň miesto pre rodiny 

odídencov z Bosny a Hercegoviny, ktoré čakajú 
ešte plné strachu na plody nadávno vyhláseného 
mieru?

Budu sa môsť vrátiť do skutočne uzmierenej kra
jiny utečenci z Rwandy?

Bude ľud v Burundi schopný nájsť cestu k brat
skému pokoju?

Budu mať národy na Srí Lanke možnosť hľadieť 
spolu, ruka v ruke, do budúcnosti, v ktorej zavládne 
bratstvo a solidarita?

Dostane sa ľudu v Iraku po dlhých rokoch embar
ga radosi z normálneho života?

Dočkajú sa prijatia obyvatelia Kurdistanu, z kro- 
rých tolkí musia znovu čeliť zime bez nádeje na 
východisko?

A ako nemyslieť na bratov a sestry v južnom 
Sudáne, ktorí aj teraz pociťujú neustále oživované 
ozrojené násilie?

A nesmieme zabudnúť ani na ľud Alžírska, ktorý 
neprestáva trpieť ako obeť trýznivých skúšok.

A práve do tohto raneného sveta priam vtrhlo 
láskavé a krehučke Dieťa Ježiš!

Prichádza oslobodiť človeka, opantaného nená

visťou a zotročeného čiastkovými záujmami a roz
delením.

Prichádza otvoriť nové obzory.

Boží Syn dáva zakvitnúť nádeji, ktorá napriek 
tolkým a velkým ťažkostiam má nakoniec dôjsť k 
obzorom pokoja. Vidno už nádejné známky aj v 
postihnutých krajinách, ako je Severné Írsko a 
Stredný Východ.

Len nech si ľudia otvoria srdcia Slovu Boha, ktoré 
sa stalo telom v chudobe Betlehema.

Z posolstva Svätého Otca k Svetovému dňu mieru 1. januára 1996

PRIPRAVME DEŤOM MIEROVÚ BUDÚCNOSŤ!
Pripravme deťom mierovú budúcnosť! Toto je 

výzva, s ktorou sa v dôvere obradam na mužov a 
ženy dobrej vôle a pozývame všetkých, aby po
mohli deťom rásť v ovyduší skutočného mieru. Je to 
ich právo a naša povinnosť.

DETI AKO OBETE VOJNY
Mám na mysli početné zástupy detí, ktoré som 

mal možnosť stretnúť počas rokov svojho pontifiká
tu, zvlášť pri apoštolských cestách na každom kon
tinente. Deti pokojné a plné radosti. Myslíl na ne v 
čase, keď sa začína nový rok. Želám všetkým de
ťom sveta, aby začali rok 1996 v radisti a mohli 
prežiť pokojné detstvo podporované zodpovednými 
dospelými.

Želal by som si, aby harmonický vzťah medzi 
dospelými a deťmi pomáhal vytvoriť všade ovzdu
šie pokoja a skutočného blahobytu. Žiaľ, vo svete 
je nemálo detí, ktoré sú nevinnými obeťami vojen.
V posledných rokoch ich zranili a zabili milióny: 
skutočný masaker.

Zvláštna ochrana, ktorú deťom priznávajú me
dzinárodné normy, sa hrubo porušuje a oblastné 
a medzietnické konflikty, ktoré neúmerne vzrás
tli, znemožňujú ochranu predpísanú humánnymi 
normami. Deti sa dokonca stali terčami strelcov 
zo zálohy, zámerne ničili ich školy a bombardo
vali nemocnice, v ktorých sa liečia. Ako nepo- 
zdvihnúť hlas v jednomyseľnom odsúdení zoči- 
voči podobným obludným úchylkám? Úmyselná

vražda dieťaťa je jedným z najnepokojujúcejších 
znakov zatemnenia každého rešpektovania ľud
ského života.

Spolu so zabitými deťmi chcem spomenúť aj deti 
zmrzačené počas konfliktov alebo po nich. Moje 
myšlienky smerujú aj k deťom neustále prenasledo
vaných, znásilňovaným a odstraňovaným počas 
takzvaných "etnických čistiek".

Deti nielenže sa stávajú obeťami vojen, mnohé z 
nich sú nútené aj aktívne sa ich zúčastňovať. V 
niektorých krajinách sveta to prišlo až k tomu bodu, 
že chlapci a dievčatá, aj veľmi mladí, sú povinní 
slúžiť vo vojenských formáciách bojujúcich strán. 
Prilákaní klamným prísľubom jedla a školskej výuky 
sú vyhostení do izolovaných táborov, kde trpia hla
dom a zlým zaobchádzaním, kde ich podnecujú 
dokonca k tomu, aby zabíjali ľudí zo svojej vlastnej 
dediny.. Často ich vysielajú "vyčistiť' zamínované 
polia. Ich život má v očiach tých, ktorým slúžia, 
zjavne malú cenu!

Budúcnosť týchto detí v zbrani je často predurče
ná. Po rokoch vojenskej služby niektorých z nich 
jednoducho "normalizujú" a pošlú domov. Po tom, 
čo prežili, sa už nedokážu zaradiť do civilného 
života. Iní sa hanbia, že prežili svojich priateľov, a 
stávajú sa z nich delikventi, alebo sa oddávajú 
drogám. Kto vie, aké obludné predstavy trápia ich 
vnútro! Oslobodí sa niekedy ich myseľ od toľkých 
spomienok na násilie a smrť?

Živé uznanie si zaslúžia tie humanitárne a nábo
ženské organizácie, ktoré sa snažia zmierniť toto 
neľudské utrpenie. Vdäčnosť patrí aj ľudom dobrej 
vôle a rodinám, ktoré s láskou prijímajú malé siroty 
a všemožne sa snažia vyliečiť ich traumy do pôvod
ných komunít.

Spomienka na milióny zabitých detí a na smutné 
oči nohých ich rovesníkov, ktorí neľudsky trpia, nás 
nútia vyskúšať všetky možné cesty na záchranu a 
obnovenie mieru a zastavenie konfliktov a vojen.

Pred IV. Svetovou konferenciou o ženách, ktorá 
sa konala v uplynulom septembri v Pekingu, som 
vyzval katolícke charitatívne a východné inštitú
cie, aby koordinovali prioritnú stratégiu voči 
dievčatám a mladým ženám, predovšetkým tým 
najúbohejším. Teraz chcem obnoviť túto výzvu a 
rozšíriť ju zvlášť na katolícke inštitúcie a organi
zácie, ktoré sa venujú maloletým: pomôžte mla
dým dievčatám, ktoré trpeli následkom vojny 
alebo násilia; učte chlapcov uznávať a rešpekto
vať dôstojnosť ženy; pomôžte znova objaviť než
nosť lásky Boha, ktorý sa stal človekom a 
zomrel, aby zanechal svetu dar svojho pokoja 
(Jn 14, 27).

Stále budem neúnavne opakovať, že od najvy
šších medzinárodných organizácií až po oblastné 
združenia, od predstaviteľov štátov až po radového 
občana, všetci sme povolaní prispieť k budovaniu 
mieru a odmietať akúkoľvek podporu vojny.
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Svätý Otec Ján Pavol II. prijal účastníkov synody

UKRAJINSKÍ GRÉCKOKATOLÍCKI BISKUPI V RÍME
V dňoch 16.-25. novem bra 1995 sa 

konala v Ríme synoda ukrajinských 
gréckokatolíckych biskupov. Zúčastni
lo sa jej z celého sveta spolu 31 ukrajin
ských biskupov na čele s kardinálom 
Miroslavom Ivanom Lubačivským, väč
ším arcibiskupom Ľvova pre Ukrajincov.

Synoda sa konala pri Chrám e Žirovic- 
kej Bohorodičky a sv. m učeníkov Serge- 
ja a Bacha na Piazza M adona dei Monti, 
kde zároveň väčšina zúčastnených bis
kupov bývala.

Začala sa vo štvrtok, 16. novem bra 
1995 slávnostnou koncelebrovanou sv. 
liturgiou vo vyššie spom ínanom  chrá
me, ktorej predsedal kardinal M iroslav 
Ivan Lubačivský a spolu s ním  konce
lebrovali všetci zúčastnení biskupi za 
účasti gréckokatolíckych rehoľníkov a 
reholňíc a ukrajinských veriacich, ktorí 
žijú v Ríme.

V nedeľu zas všetci biskupi až na ne
mocného kardinála Lubačivského kon
celebrovali sv. liturgiu v Chrám e sv. 
Sofie pri Ukrajinskej katolíckej univerzite 
na predmestí Ríma. Predsedal jej phila- 
delphský arcibiskup-metropolita Štefan 
Sulik. Spolu s prítomnými biskupmi kon
celebrovalo aj šesť gréckokatolíckych 
kňazov. Ako vzácni hostia boli na sláv
nosti prítomní - kardinál Achille Silves-

trini, prefekt Kongregácie pre Východné 
cirkvi, ktorý predniesol pozdravné po
solstvo Svätého Otca synode, dálej arci
biskup Antonio Franko, apoštolský 
nuncius na Ukrajine a arcibiskup Miro
slav Marusin, tajomník Kongregácie pre 
Východné cirkvi, so svojimi dvom a sek
retármi. Bol prítom ný aj ukrajinský veľ
vyslanec v Taliansku Anatolij Orel.

N a slávnosti boli prítom né aj sestry 
baziliánky, žijúce v Ríme, so svojou ge
nerálnou m atkou predstavenou Diou 
Stasiukovou a sestiy služobnice N epo
škvrnenej Panny Márie tak isto so svo
jou generálnou m atkou predstavenou 
Teréziou Kitoovou, gréckokatolícke 
sestry sv. Anny, ako aj niekolko rím 
skokatolíckych sestier, gréckokatolícki 
bohoslovci a veriaci. N a slávnosti sa 
zúčastnilo aj niekolko Slovákov. Touto 
sv. liturgiou sa začal jubilejný rok osláv 
400. výročia Brest-litovskej únie a 350. 
výročia Užhorodskej únie.

N a program e synody boli m edzi iný
mi preberané nasledujúce hlavne body: 
štatút synody, partikuláme právo ukra
jinskej gréckokatolíckej cirkvi, patriar
chálny sobor, situácia cirkvi vo východnej 
Ukrajine, Ľvovská bohoslovecká akadé
mia, patriarchát, výber kandidátov na 
biskupov a oslavy jubilejného roku Brest-

litovskej a Užhorodskej únie.
N a práci rannej sesie synody dňa 22. 

novembra sa zúčastnili aj - prefekt Kon
gregácie pre Východné cirkvi kardinál 
Achille Silvestrini, arcibiskup Antonio 
Franko a arcibiskup M iroslav M arusin. 
Účastníkov synody prijal na osobitnej 
audiencii aj Svätý Otec dňa  24. novem 
bra v tej istej Klementínskej sále vo Va
tikáne, v ktorej p red  400 rokm i dňa 23. 
decem ra 1505 podpísal Brest-litovskú 
úniu  pápež Klement VIII. a dvaja pred
stavitelia kyjevskej m etropolie pravo
slávni biskupi Ipatij Potij a Terleckij. 
Táto únia bola slávnostne vyhlásená v 
Brest-Litovsku na  rieke Bug dňa 16. ok
tóbra 1596. Svätý Otec Klement VIII. 
vydal apoštolskú konštitúciu M agnus 
Dom inus et laudabilis nimis, ktorou dal 
na  vedom ie celém u svetu toto plné 
zjednotenie s katolíckou cirkvou a k bis
kupom  kyjevskej m etropolie sa otcov
sky obrátil apoštolským listom Benedictus 
sit Pastor.

Práce ukrajinskej synody gréckokato
líckych biskupov v Ríme sa zakončili v 
sobotu, dňa 25. novem bra 1995 v Bazili
ke sv. Petra A katistom  k  sv. Jozafátovi 
pri jeho hrobe a v nedeľu ďakovnou sv. 
litug iou  v ukrajinskom  kolégiu sv. Jo- 
zafáta. o. ThLic. Ján BABJAK, SJ

UKRAJINSKÍ BISKUPI GRÉCKOKATOLÍCKEJ 
CIRKVI, KTORÍ SA Y MINULOM ROKU 

ZÚČASTNILI NA SYNODE V RÍME
□ Miroslav Ivan kardinál LUBAČIVSKÝ, ľvovský arcibiskup

väčší
□ Štefan SULIK, philadelphský arcibiskup-metropolita, 

z Ameriky
□ Michal BZDEL, winnipegský arcibiskup-metropolita, z Ka

nady
□ Inocent llarion LOTOCKÝ, emeritný biskup, z Ameriky
□ Izidor BORECKÝ, torontský arcibiskup, z Kanady
□ Andrej SAPEĽÁK, biskup Eparchie Pokrova Bohorodičky 

z Buenos Aires, z Argentíny
□ Sofron DMITERKO, ívano-frankovský biskup, z Ukrajiny
□ Bažil Harry LOSTEN, stamfordský biskup, z Ameriky
□ Efrem Bažil KRIVYJ, biskup Eparchie sv. Jána Krstiteľa 

v Curitibe, z Brazílie
□ Pavol VASILIK, kolomijsko-černivecký biskup, z Ukrajiny
□ Ivan SEMEDI, mukačevský biskup-ordinár, z Podkarpat

skej Ukrajiny
□ Róbert MOSKAĽ, biskup Eparchie sv. Jozafáta v Parme, 

z Ameriky
□ Mirón DACJUK, edmontonský biskup, z Kanady
□ Vasiľ FILEVIČ, saskatunský biskup, z Ameriky
□ Julián VORONOVSKÝ, sambicko-drohobyčšký biskup, 

z Ukrajiny
□ Michal SABRIHA, ternopoľský biskup, z Ukrajiny
□ Ivan MARTINI AK, peremyšský biskup, z Poľska

□ Peter STASIUK, biskup Eparchie sv. Petra a Pavla v Mel- 
bourne, z Austrálie

□ Michal KORTUN, zborovský biskup, z Ukrajiny
□ Michal VIVČÁR, biskup Eparchie sv. Mikuláša v Chicagu, 

z Ameriky
□ Severín JAKUMIŠIN, newwestminsterský biskup, z Kanady
□ Platón KORNYLIAK, apoštolský exarcha pre Ukrajincov 

v Nemecku ajBkandinávii, z Nemecka
□ Michal HRINČIŠIN, apoštolský exarcha pre Ukrajincov vo 

Francúzsku
□ Michal KUČMIAK, apoštolský exarcha pre Ukrajincov vo 

Velkej Británii
□ Roman DANIU AK, apoštolský administrátor torontský, 

z Kanady
□ Ivan MARGITIČ, mukačevský pomocný biskup, z Podkar

patskej Ukrajiny
□ Irenej BILYK, ivano-frankovský pomocný biskup, z Ukrajiny
□ Michal MIKUCEJ, pomocný biskup Eparchie Pokrova Bo

horodičky v Buenos Aires, z Argentíny
□ Vladimír PASKA, philadelphský pomocný biskup, z Ameri

ky
□ Julian HBURJVovský pomocný biskup, z Ukrajiny
□ Vasiľ MEDVIT, ľvovský pomocný biskup, z Ukrajiny

Na synode neboli prítomní:
□ Jozef HOLOVAČ, mukačevský pomocný biskup, z Podkar

patskej Ukrajiny
□ Maxim HERMANIUK, emeritný arcibiskup z Kanady
□ Vladimír STERNIUK, emeritný arcibiskup z Ukrajiny
□ Ivan PRAŠKO, emeritný biskup z Austrálie
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Zvestovali 
radostnú novinu

ZO ŽIUOTA EPARCHIE
Počas vianočných sviatkov zvestovali radost

nú novinu narodenia Ježiša Krista otcovia bis
kupi v prešovskom, humenskom a sninskom 
dekanáte.

Slávnostné sv. liturgie slúžil otec sídelný bis
kup Mons. Ján Hirka v Katedrálnom chráme sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove. Vo svojom príhovore 
veriacim okrem iného povedal:

"Nechajme radovánky, prázdne veci, zobuďme 
svoju vieru. Búrky života sú nepríjemné, ale často 
osožné. Sme na mori a cez sm rť sa máme dostať 
na druhý breh. Na ceste spásy sú stanice Betle
hem i Golgota. Počítame s pom ocou novonarode
ného Spasiteľa. Nie obyčaje a tradícia majú byť na 
prvom mieste. Dajme zm ysel sviatku Roždestva 
Isusa Christa. On je  poko j a zm ysel života. Sláva 
Kristova je  všade tam, kde sa človek zriekne nená
visti a zloby. S nami je  Boh".

Otec biskup počas polnočnej sv. liturgii udelil 
zvláštne požehnanie chorým a tiež všetkým 
veriacim. Zaželal všetkým pokoj a zdravie.

Pomocný biskup Mons. Milan Chautur počas 
vianočných sviatkov pastoračné navštívil far
nosť Stakčín, kde zároveň posvätil oltár, bohos- 
tánok a žertveník chrámu. Vypomohol vo

Ježiš prichádza...
Pod týmto mottom sa stretla mládež a ve

riaci v kultúrnom dome v Kružlove v sobotu, 
16. decembra na začiatku 6. roka duchovnej 
obnovy. Vysokú duchovnú úroveň tomuto 
bratskému stretnutiu, ktoré už bolo v pred
vianočnej nálade, dala skupina mladých z 
Malého spoločenstva Obnovy v Duchu Svä
tom z Košíc. Vo viac ako dvojhodinovom 
programe sa katechézou prihovárali k prítom
ným, ktorú doplňovali modlitbami a piesňa
mi. Program obohatili svojimi piesňami aj 
mladí zo zboru Marianka z Kružlova.

Zvlášť milé bolo počúvať osobné svedec

tvá hľadania Boha a čo nájdenie zname
nalo pre ich ďalší život. A veru, nechýbali 
ani slzy radosti z týchto hľadaní a návra- 
tov.Pre prítomných bolo toto stretnutie 
príležitosťou k prehĺbeniu duchovného ži
vota a uvedomenia si, že Boh je láska, 
ktorý nás aj napriek našim slabostiam na
dovšetko miluje.

Záverom sa k prítomným prihovoril miest
ny duchovný otec František Dancák, poďa
koval sa za toto milé bratské spoločenstvo a 
zaželal všetkým požehnané a radostné 
sviatky Kristovho narodenia. Požehnaním a 
zaspievaním piesne Boh ta miluje sa toto 
stretnutie skončilo s predsavzatím znovu 
sa stretnúť. -fd-

POSVIACKA KAPLNKY
V predvečer sv. Mikuláša bola v Cirkevnom 

gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove posviacka 
novozriadenej kaplnky. Za asistencie duchovných 
otcov ju vykonal sídelný prešovský biskup Mons. 
Ján Hirka.

Na tomto slávnostnom náboženskom akte boli 
okrem študentov a pedagógov školy prítomní aj 
mnohí veriaci z mesta a okolia. Školskú kaplnku 
zasvätili sv. Jánovi Krstiteľovi, ktorého meno nesie 
aj toto prvé cirkevné gréckokatolícke gymnázium 
na Slovensku. Bolo otvorené len na začiatku tohto 
školského roka a v dvoch prvých a jednom dru
hom ročníku študuje 86 študentov. Zriaďovateľom 
je Biskupský úrad gréckokatolíckej diecézy v 
Prešove. Ing. Jozef BUMBERA

Stalo sa už tradíciou v posledných rokoch, že počas vianočných sviat
kov zdobí chrámy a naše príbytky betlehemské svetlo. Na sklonku roku 
1995 plamienok tohto svetla vzplanul v izraelskom meste Betleheme, 
ktorý sa postupne rozhorel po celom svete, aby symbolicky v srdciach ľudí 
zažal lásku, mier a porozumenie. Na Slovensko sa betlehemské svetlo 
dostalo z Izraela cez Egypt, Grécko, Taliansko, Vatikán, Rakúsko. Roz
niesla ho medzinárodná bežecká štafeta a združenie skautov. V prešov
skej diecéze sa "Svetlo" rozhorelo 20 decembra 1995. Do prešovskej 
katedrály ho prinieslo niekolko nadšených mladých kresťanov, ktorí svetlo 
odovzdali správcovi katedrály o. Miroslavovi Labačovl. Odtiaľ sa tento 
symbol pokoja a lásky rozšíril na mnohé miesta diecézy. Kiežby na 
sklonku druhého tisícročia Kristus - Svetlo prežiaril všetky tmy a daroval 
celému svetu v novom roku 1996 svoje požehnanie. Otvorme sa tomuto 
svetlu. Staňme sa jeho šíriteľmi a svedkami. -rs-

farnosti Ubľa filiálnej obci Dúbrava, kde začiat
kom decembra minulého roku bol pravoslávnou 
cirkvou vrátený chrám. V Humennom a Snine slúžil 
slávnostné sv. liturgie. Popoludní sa stretol s mlá
dežou pri jasličkových pobožnostiach.

Generálny vikár Mons. Ján Gajdoš na štedrý

večer slúžil povečerle a v dvoch vianočných 
dňoch slúžil sv. liturgie v Hrabskom.

Biskupský vikár o. Peter Rusnák vo vianoč
nom období na sviatok narodenia a sv. rodiny 
slúžil sv. liturgie vo farnostiach Košice- mesto, 
Nad jazerom a Furča. - rs-

i
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' ZO ŽIVOTA EPARCHIE
Návšteva veľvyslancov 

na gréckokatolíckom biskupstve
Náš biskupský úrad zažil v minulých 

dňoch milú návštevu. Vo štvrtok, 28.de- 
0 cembra v rámci svojej návštevy vo vý

chodoslovenskom kraji zavítali k nám 
velVyslanci piatich štátov: Angoly, In
die, Indonézie, Juhoafrickej republiky a 
Kuby. Delegáciu privítal sídelný biskup 
Mons. o. J. Hirka. Vo veľmi srdečnej a 
priateľskej atmosfére všetci prítomní 
skonštatovali, že hoci sú rozdielnych 
náboženstiev, vierovyznaní, farby pleti i 
jazykov, spája ich vzájomná túžba po 
pokoji a spolupráci so všetkými ľuďmi 
dobrej vôle. -pr-

IKONA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY VO FARNOSTI VYŠKOVCE

ZVEĽAĎOVANIE C H R Á M U  V H U M E N N O M
Tohtoročné Vianoce boli v chráme Uspenia Presvätej Bohorodičky v Humennom 

slávnostnejšie než po iné roky. Zaslúžil sa o to akademický maliar Mikuláš Klimčák 
malbami na strope chrámu, ktoré tvoria časť zamýšľanej rozsiahlejšej výzdoby a rekon
štrukcie.

Monumentálne dielo je komponované v dvoch častiach:
prvá predstavuje Krista - Pantokrátora, obklopeného štyrmi evanjelistami. V čele 

chrámu pri ikonostase je figuratívny nápis: Blahoslovi, duše moja, Hospoda i vsja vnutren- 
naja moja, imja svjatoje jeho.

Druhú časť tvorí Matka Jednoty, umiestnená medzi apoštolmi svätým Petrom a svätým 
Andrejom, patrónmi Západnej a Východnej cirkvi. Kruhová kompozícia je orámovaná 
nápisom "Aby všetci boli jedno ” v hebrejskom, latinskom, gréckom a staroslovienskom 
jazyku a vyjadruje ekumenické snahy katolíckej cirkvi, ktorých základ položil pápež Ján 
XXIII. a sú aj vrúcnou túžbou Svätého Otca Jána Pavla II.

V mene veriacich našej farnosti a zboru kurátorov ďakujeme aj touto cestou majstrovi 
Klimčákovi za cenné umelecké dielo, ktoré daroval nášmu chrámu, čo oceňujeme ako 
prejav mimoriadnej priazne rodnému mestu. Po štrnástich obrazoch Kalvárie, ktoré lemujú 
terasovitú prístupovú cestu sa takto stáva humenský chrám dôstojnou galériou prác tohto 
zapáleného vyznávača cyrilometodskej tradície. Do ďalšej umeleckej činnosti mu vypro
sujeme vela Božích milostí.

Okrem spomínanej výzdoby máme v pláne zlepšiť komunikačné pomery v chráme a 
zvýšil jeho štandard. Projekt prestavby a prístavby sakristie bol už schválený a so stavbou 
začneme s Božou pomocou v jari tohoto roku.

o. František ČITBAJ, dekan

Počas vianočných sviatkov roku 1995 takmer vo väčšine farnosti prešovskej diecézy 
deti a mládež pripravili svoje najobľúbenejšie jasličkové pobožnosti. Každoročne ožíva 
betlehemský príbeh spred dvetisíc rokov. Pôsobivé bolo vystúpenie detí a mládeže 
prešovskej farnosti. K jasličkám by som aj ja  rád bežal, tradičná Tichá noc, svätá noc, 
Stavaj, starý Gubo, a ďalšie piesne zazneli v krátkom programe. Malá Majka pohladila 
malého Ježiška. Aj iné deti našli odvahu a prišli k Panne Márii (Martinke Sediákovej) a sv. 
Jozefovi (Marekovi Legnavskému).

Svojím vystúpením prešovská mládež rozradostniia nielen deti a ich rodičov. Už 
tradične je toto podujatie spojené so zbierkou finančných a iných darov pre deti v detskom 
domove a prestariých ľudí bývajúcich v domove dôchodcov v Prešove. Tohtoročný dar 
predstavoval spolu čiastku cca 4000,-Sk, z toho 2045,-Sk v hotovosti. Aj takýmto jedno
duchým a krásnym spôsobom darovania sa dá vylúdit úsmev na tvárí človeka. -rs-

Milí mariánski ctitelia, isto poznáte myšlienku z evanjelia: "Čím som si 
zaslúžila, že Matka môjho Pána prichádza ku mne?" (Lk 1,43). Spolu s Alžbetou 
aj my sa môžeme opýtať: "Čím sme si zaslúžili, že obraz presvätej Bohorodičky 
prišiel aj k nám?"

Na túto otázku je ľahká odpoveď. Prišiel, lebo nebeská Matka nás má rada.
8. novembra minulého roku, na chrámový sviatok sv. Archanjela Michala, sme 

privítali obraz klokočovskej Bohorodičky. Oslávili sme ju  modlitbou svätého 
ruženca, bohoslužbou a akatistom. K úcte Prečistej Panne Márii nás povzbudil o. 
Štefan Vasilík, CSsR. 10.11. svätú liturgiu slúžil otec pomocný biskup Mons. 
Milan Chautur, CSsR. Vyzdvihol dôležitosť jednoty s Bohom, Máriou a v rodine.
V ten deň zaznelo mohutne "Raduj sa, panenská nevesta".

Vo filiálnej obci vo Víslave, sv. liturgiu pri tejto príležitosti slúžil o. Ján Karas.
V pondelok presvätá Bohorodička vypočula modlitby veriacich z Chotče. Du
chovným občerstvením boli pre nás príhovory o. Petra Fedora a o. Miroslava 
Janočku.

Aj veriaci z Krušinca mali veľkú radosť. Modlitbou svätého ruženca, svätou 
liturgiou, akatistom ďakovali nebeskej Matke za jej príchod. Prihovárali sa nám 
o. Miroslav Medviď a o. Pavol Repko. Mladí gréckokatolíci pripravili pásmo 
duchovných piesní.

o. M iroslav  GAVAĽA
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Erika MATONOKOVA

Tam si ma odložila, mamička,
do detského domova,
bo čas si pre mňa nikdy nemala.
A prečo, prečo, mamička?
Či si sa velkej láske celkom oddala?
Či ktorý muž ti mohol tolko lásky dať, 
že zavrhla si detské srdiečko, 
ktoré ťa chcelo ľúbiť a navždy milovať.
Či tvoja práca u teba materský cit prekryla?
Prečo, mamička, si ma bez citu odložila?
Za dlhých zimných večerov, 
keď žiješ dnes osamelá, si nikdy nespomenieš 
na detské srdiečko, ktoré ti všetko odpúšťa 
a šepká: Mamal Mama, ľúbim ťa! Zober ma k sebel 
A j keď skromne a ťažko budeme spolu žiť!
Tak ako ťa ľúbi tvoje dieťatko, 
ťa už nik na svete nebude ľúbiť!
Mamička, zober si ma! Nech mi už v noci nikdy 
nebude zima!
Volá ťa tvoje dievčatko, ktoré vo večerných 
modlitbách za teba a tvoju lásku 
ruky spína.

29. decembra vyzváňali vo 
všetkých chrámoch na Slo
vensku zvony na pamiatku 
zavraždených neviniatok. 
Každoročne sa u nás zabije 
cca 40 000 nenarodených de
tí. V priemere na jedno man
želstvo sa cca rodí 1,6 detí. 
Kam kráčaš, Slovensko ?

w m  k m j p ,
Pod týmto názvom sa na sklonku minulého roku, 5. decembra, uskutočnilo v sídle 

Gréckokatolíckej diecéznej Charity v Prešove vzácne stretnutie. Zišla sa na ňom rodina 
opatrovatefskej služby s tými, ktorí túto pomoc potrebujú. V úvode vrchná diecézna sestra 
charitatívnej služby v rodinách p. Libuša Novotná predstavila všetkých prítomných a 
Informovala o poskytovaných službách.

Tieto v sebe zahŕňajú pomoc pri hygiene a rehabilitácii, nákup, príprava stravy, uprato
vanie, pranie špinavej bielizne, sprostredkovanie duchovnej pomoci, povzbudenie, komu
nikácia a dalšia pomoc.

Pozvanie prijali otec sídelný biskup Mons. Ján Hirka, o. RNDr. Jozef Voskár, duchov
ný pre potreby Charity, zástupcovia štátnej správy a mesta Prešova a ďalší vzácni 
hostia. Cieľom stretnutia, ako to povedal v úvode riaditeľ GKDCH Ing. Maroš Šatný, bolo 
uvedomenie, že nás Boh miluje, a preto sa o nás stará. Ďalej povedal, že Charita sa má 
starať o tých, ktorí trpia v tichosti, preto bola v roku 1994 zriadená Charitatívna opatro- 
vateíská služba v rodinách, ktorá je v dnešných podmienkach veľmi osožná a potrebná.
V príhovore otec biskup Hlrka povedal povzbudivé myšlienky: Uvedomenie, že Boh ma 
miluje, je viac dôležité, ako to, že ja milujem Boha. On svoju lásku k nám nikdy neodvolá. 
Jeho láska je nemeniteľná. Boh stále prichádza, my sme tými, ktorí od neho často 
odchádzame. Buďte uistení, že Boh je s nami, aj ked sa skrýva rôznym spôsobom. Skryl 
sa v betlehemských jasličkách, ukryl sa v prírode i v ľudskom srdci. Boh sa rád akoby hral 
s človekom na skrývačku. Ukrytý je v chorobe, starobe, v katastrofe a pod. Boh sa 
skrýva, aby bola naša radosť veľká, ked ho objavíme. Nebojte sa preto choroby ani 
staroby. Všade je Boh, ktorý nám chce pomáhať. Prajem vám, aby ste boli neustá
lymi hľadačmi Boha, ku šťastiu svojmu i k šťastiu blížnych, ktorí potrebujú našu 
pomoc. K opatrovateľom povedal otec biskup. ” Opatrovať chorých znamená prijí
mať často aj nevďačnosť, nadávky, majte preto vždy trpezlivosť a lásku vo svojom 
srdci.’

0  slovo sa prihlásili aj zástupcovia mestskej a štátnej správy, ktorí potvrdili oprávnenosť 
fungovania Charitatívnej služby v rodinách, pričom tiež informovali, že v okrese Prešov 
pracuje 300 opatrovateliek, z toho trinásť túto činnosť vykonáva ako svoje hlavné zamest
nanie. Zdôraznili, že bez lásky nie je možné poskytovať na žiadnej úrovni túto službu 
chorým a starým ľuďom. V rámci programu príjemne dokreslili atmosféru lásky a pokoja 
mladé študentky z Cirkevnej zdravotnej školy sv. Bažila Velkého v Prešove, ktorí prešov-

©  r a f e

skej Charite pomáhajú pri opatrovateľskej službe. Dojímavé boli vyznania tých, ktorí 
prijímajú opatrovateľskú službu, starých, ale i mladých ľudí, ktorí sa ocitli v neriešiteľnej 
situácii. Boh žehnaj všetkým, ktorí nezištne dávajú i tých, ktorí s láskou tieto dary 
prijímajú. Dajme šancu našim blížnym, majme veíké a široké srdcia pre potreby našich 
núdznych. -am-

PREJAV LÁSKY K BLÍŽNEMU
Ani predvianočné a vianočné sviatočné chvíle neboli pre pracovníkov gréckokato

líckej diecéznej Charity oddychom. 19. decembra v rámci humanitárnej pomoci boli 
na Ukrajinu odoslané takmer 3t najzákladnejších spotrebných surovín - šatstva, 
potravín a pod. Túto humanitárnu zásielku prevzal duchovný správca Usť - Čorná 
o. Peter Krenický, gréckokatolícky kňaz, ktorý tam v súčasnosti pôsobí.

K štedrovečernému stolu zasadlo v priestoroch Domu Charitas takmer 30 najchu
dobnejších ľudí z mesta Prešova. Okrem toho počas vianočných sviatkov v rámci 
opatrovateľskej služby v rodinách bola núdznym a starým, opusteným ľudom pos
kytnutá mnohoraká pomoc, ktorá je vždy prejavom lásky k blížnemu. -r-

Z  m j í o i  ‘Ľ ľ E C É Z O l ' Z ! )  C t í A X J t y

Gréckokatolícka diecézna charita v Prešove sa už stála súčasťou života našej cirkvi, 
ktorá ju povolala k službe chudobným, núdznym a všetkým, ktorí sa s prosbou o pomoc 
na ňu obracajú.

Podľa zachovaných dokumentov naša diecézna charita existovala a napĺňala svoje 
poslanie službou blížnemu vydávať svedectvo lásky už v roku 1948. Jej zriaďovateľom bol 
biskup Pavol Peter Gojdič, OSBM, a do funkcie prvého riaditeľa tejto Diecéznej ústrednej 
charity bol menovaný o. Marián Ján Potáš, OSBM. A práve tento náš vzácny, ešte žijúci 
kňaz poskytol súčasnému riaditeľovi našej charity Ing. Marošovi Šatnému cenné informá
cie a dokumenty z obdobia počiatkov jej činnosti. Jedným z takýchto dokumentov je aj 
zachovaný list amerického delegáta Konferencie národnej katolíckej sociálnej pomoci 
vojnou postihnutým krajinám (W. R. S., N. C. W. C.) W. J. Sullivana zo dňa 5. mája 1948 
adresovanom Mariánovi Potášovi, v ktorom ho žiada o zaslanie zoznamu najmenej 50 
chudobných rodín z Prešova a jeho okolia, najmä s väčším počtom detí, starých, chorých, 
vdov a pod, na základe čoho by z prostriedkov národného vojnového fondu mohla byť 
týmto ľudom poskytnutá pomoc vo forme potravín a šatstva.

Na základe urýchlene zaslaného zoznamu títo ľudia čoskoro dostali sľúbenú pomoc. 
Ako vidíme, aj to bola forma pomoci našej cirkvi chudobným, čo neskôr pri nástupe 
komunistického režimu bolo popierané a znevažované a práve na našom biskupovi 
Gojdičovi ako aj baziliánovi o. Mariánovi Potášovi sa nastupujúca totalitná moc ako prvých 
vyvŕšila ich nespravodlivým odsúdením a krutým uväznením. Týmto sa skonala aj činnosť 
našej diecéznej charity. Činnosť charity všeobecne v päťdesiatych rokoch a aj neskôr bola 
znemožnená. Najnevdačnejšou úlohou trpenej charity bolo spravovať charitné domovy, v 
ktorých boli sústredení starí kňazi a rehoľné sestry, aby ich mal štát pod kontrolou.

Naša diecézna charita ako prejav života cirkvi obnovila svoju činnosť v septembri 1991 
na podnet J. E. Mons. Jána Hlrku, sídelného prešovského biskupa, a svoju ďalšiu činnosť 
a pôsobenie chce rozvíjať v duchu tradícií charity u nás, ale zvlášť aj sociálnych tradícií 
našej diecézy.

Dr. Peter KRAJŇÁK



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

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

Týždeň po Nedeli o Zachejovi 
22. január, pondelok, 
sv. Timotej, apoštol

Menlivé časti z pondelka (biela) alebo
0 apoštolovi (červená).1 Jn 5,5-12: Kto 
má Syna, má život. Lk 19,41-45: Ježiš, 
keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal 
nad ním.

23. január, utorok, Kliment 
Ancyrský, biskup 

a mučeník
Menlivé časti z utorka (biela) alebo o 

mučeníkovi (červená). 1 jn  5, 13-20: 
Nik, kto sa narodil z Boha, nehreší. Lk 
19,47-48: 20, 1-8: Ježiš den
ne učil v chráme.

24. január, streda, 
Xénia, úctyhodná

Menlivé časti zo stredy 
(červená) alebo o úctyhodnej 
(biela).2 Jn 1, 1-10: A to je  
láska, žiť podľa jeho prikáza
ní. Lk 22, 14-20: Keď prišla 
hodina, zasadol za stôl a 
apoštoli s ním.

25. január, štvrtok, 
Gregor Bohoslovec, 
záväzná spomienka 

(biela)
Antifóny: každodenné. Tro- 

par: Pastierska palica. Sláva.
Kondák: Výrečnosťou jazyka.
1 teraz: podľa predpisu. Proki- 
men: Milujem ťa, Pane. 1 Kor 
13,11-13: Keď som bol die
ťa, hovoril som ako dieťa. Jn 
12, 24-26: Ak mi niekto slú
ži, nech ma nasleduje. Spev 
na prijímanie: Vo večnej pa
mäti.

26. január, piatok, 
Xenofón a spoločníci, 

mučeníci
Menlivé časti z piatku 

alebo o mučeníkoch (červe
ná).3 Jn 1, 9-15: Kto robí 
dobre, je z Boha. Lk 21, 10- 
19: To sa vám stane, aby ste 
vydali svedectvo.

27. január, sobota, 
Prenesenie ostatkov 
sv. Jána Zlatoústeho

Menlivé časti zo soboty (biela). Jud 1, 
1-4, 17-25: Zachovajte sa v Božej láske. 
Lk22,31-37: Pane, hotový som ísť s tebou 
do väzenia i na smrť.

28. január, Nedeľa o mýtnikovi 
a farizejovi, Efrém Sýrsky, 

úctyhodný
Radový hlas je prvý, ev. na utiemi je 

prvé, farba biela. 2 Tím 3, 10-15: A aké 
prenasledovania som podstúpil. Lk 18, 9- 
14: Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť 
sa. Spev na prijímame: Chváľte Pána.

Týždeň po Nedeli o mýtnikovi 
a farizejovi 

29. január, pondelok, sv. Ignác, 
biskup a mučeník (červená)

Antifóny: každodenné. Tropar: Biskup a 
mučeník. Sláva. Kondák Ako biskup. I

teraz: podľa predpisu. Prokimen: V Páno
vých očiach. 2 Jn 1,4-9: M 5,13-16: Spev 
na prij.: V Pánových očiach.

30. január, utorok, 
traja svätitelia (biela)

Antifóny: Z úst spravodlivého. Ústa sme 
mali. Alebo: každodenné. Tropar: Učite
lia celého sveta. Sláva. Kondák: Do svo
jich. I teraz: podľa predpisu. Prokimen: Po 
celej zemi. 1 Kor 2, 10-13: Mt 5, 13-16:

Spev na prij.: Plesajte, spravodliví.

31. január, streda, Cyrus a Ján, 
nezištní lekári

Menlivé časti zo stredy (červená) alebo 
o lekároch (biela) Jud 1, 20b-26: Mt 5, 
20-26:

1. február, štvrtok, Príprava 
na sviatok Stretnutia Pána (biela)

Antifóny: každodenné. Tropar: Zástupy 
nebeských anjelov. Sláva. Kondák: Ako 
Slovo. I teraz: podľa predpisu. Prokimen: Ty 
si kňaz. Heb 13,9-14: L k 2 ,22.39-40: Spev 
na prij.: Vezmem kalich spásy.

2. február, piatok, 
Stretnutie Pána 

so Simeonom? sviatok 
(biela) volnica.

Antifóny: Zaradoval som sa. Pán 
je  moje svetlo. Alebo každodenné. 
Tropar: Raduj sa, Milostiplná. Slá
va i teraz. Kondák: Kriste, Bože. 
Prokimen: Velebí, moja duša. Rim 
3,21-25: L k 2 ,27-35: Spev na prij.: 
Vezmem kalich spásy. Požehnanie 
sviec. Myrovanie.

Čítania do 9. februára vo vše
dné dni sú z obdobia po sviatku 
Stretnutia Pána

3. február, sobota, 
sv. Simeon, spravodlivý, 

Anna prorokyňa, 
záväzná spomienka (biela)

A ntifóny : Z aradoval som 
sa. P án  je  m oje  svetlo . A lebo 
každodenné. V chod: Poďme, 
pok loňm e sa. T ropare: Raduj 
sa, M ilo stip ln á . R aduje  sa 
dnes. S láva. K ondák: K riste, 
B ože. I te raz . D nes prijal. 
P rok im eny: V eleb í. Pom odli
te sa. Jak  1, 2-4. 12: Lk: 2, 
26-40: N am iesto  D ôsto jné je  
sa sp ieva: Panenská B ohoro
dička. Spev na prij.: Vezmem. 
P lesa jte  sp rav o d liv í.

4. február, Nedeľa 
o márnotratnom synovi, 

Izidor, úctihodný
Radový hlas je  druhý, ev. na 

utiemi je  druhé, farba biela. Antifóny: Za
radoval som sa. Pán je  moje svetlo. Alebo: 
nedelhé tropare: Keď si zostúpil. Raduj sa, 
Milostiplná. Sláva. Kondák: Nerozumne 
som. I teraz: Kriste, Bože. Prokimeny: 
Mojou silou. Velebí duša. Rim 12, 9-16: 
Lk 15, 1-3. 11-32: Namiesto Dôstojné je 
sa spieva: Panenská Bohorodička. Spev 
na prij.: Chváľte Pána. Vezmem kalich.

Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ



DUSE V ÚSCHOVNI
Novým rokom začala ďalšia etapa 

našej životnej cesty. Hneď na začiat
ku sme sa zhromaždili okolo Boha. 
On vie cestu i cieľ. On vie všetko a má 
nás rád. Preto môžeme pokračovať s 
istotou a s pokojom.

Ak nás na tejto ceste stretne trápe
nie a bolesť, tak zosilnejú naše kontak
ty s Bohom. Utrpenie aktivizuje duše.

Ak cesta bude prebiehať v  pohode, 
v činnosti prinášajúcej úspechy, v 
priaznivej konštelácii životných okol
ností • tak sa môže stať, že zabudne
me na svoju dušu, alebo, že si ju  
vedome odložíme na nejaký čas bo
kom. Asi tak, ako si cestujúci odkla
dajú batožinu do úschovne, aby im 
neprekážala pri prehliadke mesta ale
bo pri nákupoch.

Aj spoločenská myšlienková klíma 
nabáda k odloženiu duší do úschov
ne, aby nenarušili priebeh moderné
ho konzumného života. Túto klímu 
vytvárajú hlavne tri navzájom súvi
siace príčiny: - pocit moci a vlády 
človeka nad živou a neživou príro
dou, - pocit úplnej slobody, - pocit 
životnej pohody.

Každá z týchto príčín má zdanlivo 
svetlú lícnu stranu, ale má aj rub, kto
rý je reálne temný.

Od fyziky elementárnych častíc až 
po kozmický výskum, od transplantá
c ií orgánov ľudského tela až do mož
nosti zmien genetických kódov, od 
počítačov poslednej generácie až po 
umelú inteligenciu - to  všetko dosia
hol človek, ako sa vo všeobecnosti 
domnieva bez viery, bez Boha, bez

modlitby. Jedine, s čím si človek ne
dá rady bez Boha a bez hlbokej viery
- je  on sám. Ale od toho ako si človek 
dá rady sám so sebou, závisí jeho 
osud na te jto  Zemi.

Spolu s mocou a vládou prichádza 
pocit slobody, úplnej slobody.

Nevidí sa žiaden dôvod - s výnim
kou miernych spoločenských noriem
- pre ktorý by človek, pán sveta a 
stvorenia, mal niekoho poslúchať. 
Nevidia sa dôvody na ohraničenie ex
panzie vlastného egoizmu. Až bolest
ná skúsenosť naučí človeka, že 
vonkajšia sloboda vedie nakoniec do 
vnútorného otroctva, do vnútornej 
nevôle, ktorá vychádza zo samgtnej 
psychickej štruktúry človeka. Život 
potom pokračuje v znamení väčšieho 
nepokoja a strachu, otroctva spôso
bovaného nadvládou tela a vášní.

V lastná psychika na d lhý  čas ničí 
človeka a znevažuje ho vo vlastných  
očiach.

Treťou príčinou je lipnutie na vlast
níctve, ktoré nikdy neuspokojí. Pro
dukty modernej techniky uľahčujú 
život, pomáhajú vytvárať pohodu ma
teriálnou vybavenosťou. Rozširova
nie príjem ností života má negatívnu 
emociálnu stránku: neuznáva hodno
tu utrpenia a odsúva do stratena ve
domia smrti. Utrpenie a smrť sa 
vnímajú len ako nesmierne príkre a 
neznesiteľné popri zdanlivo fascinu
júcom a príjemnom živote. Nech v 
priebehu tohoto roka nič neoslabí 
bdelosť našich sŕdc a duší.

M. STANISLAV

STAKOSjCOUIEKSICA jcitu r g ia  p o d  tatrawu

r

Uewujie poziwwwť 

CESTE
Príbehy, ktoré pohýnajú

Každý človek v sebe ukrýva príbeh svojho 
života, tóorý je vždy jedinečný a neopakovateí- 
ný. Veselé i smutné, hrdinské i tragické bývajú 
osudy ľudí. Často pre nás zdanlivo obyčajný, 
jednoduchý všedný život môže iným odhalit veľ
kú životnú múdrosť a byť istou skúsenosťou.

Vážení priatelia a naši čitatelia,
niektorí z Vás nám už poslali svoje životné 

svedectvá, iní, veríme, už zatvárajú obálku. Va
šu Cestu prinesieme v najbližších vydaniach. 
Neváhajte, podelte sa so svojou životnou múd
rosťou, ukážte Božie dary svetu.

Nenechávajme si svoju životnú múdrosť pre 
seba. Dajme spoločne šancu tým, ktorí híadajú 
Cestu, prípadne vystríhajme svojou skúsenos
ťou pred pádom, hriechom a rôznymi neduhmi, 
chorobami. Píšte o všetkom, čo môže pozitívne 
ovplyvniť cestu do večnosti. Vaše námety, príbe
hy, skúsenosti radi zverejníme. Kedže motívom 
našej novej rubriky je CESTA k Bohu, taký bude 
aj jej názov.

Veríme, že na tejto Ceste nájdeme spoločne 
nádherné duchovné perly, ktoré nám pomôžu v 
ešte väčšej plnosti a úprimnejšie prežívať vieru 
v Ježiša Krista.

Tešíme sa na Vaše listy. Duch Boží nech Vám 
v tom pomáha!

Adresa redakcie:
Časopis Slovo 

Hlavná 8 
080 01 Prešov 
tel.091/723 783

Dôstojní duchovní otcovia, 
po konzultácii s biskupským úra

dom v Prešove naša redakcia zaradi
la štvrťročnú prílohu "Katedrála" do 
časopisu Slovo. Ide o informačnú 
dvojstranu, ktorej obsahom budú vý
lučne správy o pripravovaných pod
ujatiach v obciach. Často sa na 
redakciu obracajú veriaci s prosbou 
o väčšiu publicitu rôznych pripravo
vaných aktivít v budúcnosti. Preto 
Vás prosíme, aby ste podľa možnosti 
včas informovali o pripravovanom 
podujatí. Očakávame od Vás podnety 
a návrhy, ale i včasné oznamy o dianí 
vo vašej farnosti (odpustové sláv
nosti, fatimské soboty, putovanie klo- 
kočovskej ikony, výročia farnosti, 
posviacky cirkevných objektov a iné). 

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Rizy, stichár, reverendu, zástavy a oltárne 
plachty zhotoví pre Vás prešovská firma VITA z 
doneseného materiálu.
Naša adresa: VITA (budova Červeného kríža), 
Jarková 45,080 01 Prešov Tel.: 091/ 723 145

§ i m ©
Gréckokatolícky
dvojtýždenník

08001 PREŠOV 
te l . :091 /723 783

Podávanie novinových zásielok
povolené Východoslovenským riaditeľstvom
pôšt Košice, č.j.2542-PTTM-93,zo dňa 8.9.1993

Počas festivalu gréckokatolíckych speváckych zbo
rov v košickom Štátnom divadle v novembri minulého 
roka vystúpilo aj známe spevácke teleso - KYRILO- 
METODION, ktorý už niekoľko rokov úspešne pôsobí 
pri gréckokatolíckom farskom Chráme Povýšenia svä
tého kríža v hlavnom meste Slovenska v Bratislave.

Neočakávaná a milá ponuka zo strany zboru vystú
piť pri ceste do Bratislavy počas bohoslužieb v jednej 
z najzápadnejších a najvysunutejších farností - v Po
prade, bola srdečne prijatá.

Tento 32 - členný chrámový zbor svojím štvorhlaso- 
vým spevom našich prostopínií sv. liturgiu, doprevá- 
dzal sv. liturgiu, ktorá po dlhšom čase bola slúžená v 
staroslovienskom jazyku. Svätá liturgia obetovaná 
miestnym duchovným otcom Gabrielom Székelyom 
za účasti niekoľko sto gréckokatolíkov aj rímskokatolíc

Dňa 28. decembra 1995 sa v Prešove uskutočnil 
už IV. ročník podujatia - Vianočný halový futbalový 
turnaj pod patronátom pomocného biskupa Mons. 
Milana Chautura, CSsR. Zorganizoval ho Klub Slo
venského oria pri gréckokatolíckej farnosti Prešov 
v spolupráci s redakciou časopisu Slovo. Turnaja 
sa zúčastnilo 18 mužstiev prevažne prešovskej, ale 
tiež košickej diecézy. Sponzormi turnaja bol Mest
ský úrad v Prešove, Obchodno projekčná firma 
Stavba Domov, fotografická a vydavateľská agen
túra DINO a Geotrans Fulianka. Tohtoročným víťa
zom sa stal obhajca minuloročného prvenstva 
mužstvo Fulianky, ktoré vo finále zdolalo mužstvo 
františkánov Prešov až na pokutové kopy 2:0.Zá

kych veriacich, zanechala v prítomných hlboký du
chovný zážitok z prekrásnych východných liturgických 
spevov. Pri rozlúčke so spomínaným zborom sme 
dostali prísľub, že aj v budúcnosti zavŕtajú do našej 
farnosti.

Najradšej by sme ich privítali v našom budúcom 
chráme, na ktorý konáme neustále zbierky s cieľom 
jeho skoršieho vybudovania.

Aby sa tento zámer čím skôr zrealizoval, prosíme aj 
o vašu hmotnú pomoc.

Prosíme, aby ste svoje finančné dary zasiela
li poštovou poukážkou typu A na číslo účtu: 
VUB - Poprad 26730562/0200 Adresa: Grécko
katolícky farský úrad, Námestie sv. Egídia 30, 
058 01 Poprad

Pán Boh zaplať

pas o tretie miesto sa skončil víťazstvom Malcova 
nad Ruskou Novou Vsou 3:0. Vianočný turnaj 95 
zanechal pre budúce podujatie niekolko otázni
kov. Turnaj dosiahol už také rozmery, že je pot
rebné vážne sa zamýšľať o tomto srdcu blízkom 
podujatí mladým gréckokatolíkom. Ide predovšet
kým o zvládnutie usporiadania kvalifikačných zá
pasov, rozdelenie vekovej kategórie, predovšet
kým však zabezpečiť pre toto prestížne kresťan- 
sko-telovýchovné podujatie ešte viac sponzorov.
V podstate bolo toto podujatie vydarené, ved jeho 
hlavným cieľom je združovať a zjednocovať kato
lícku mládež, čo sa iste organizátorom podarilo.

r-

Íkatolícke športové podujatie


