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ZJEDNOTENÍ
Postavili sme sa tu,
dve krížne drevá.
Všetky smery sú naše.
Je tu jediný ovčinec
nedrobený na salaše.
Každý na Slnko vraví:
moje!
A svoj dvor
má za šíre svety,
kráľovstvo sovie!
Tam, kde sa dve drevá preťali,
zaštepili sa
a pučali
do jarných plodov,
plodov jesene.
Lúku, čo pokosili,
poznáme po sene,
po vôni,
po čerení.
Svetlo sa na tmu
nepremení.
A všetky lúče
sa zo Slnka narodili
a všetci materské mlieko pili.
Preto je blízko z Ríma
do Byzancie
a z Byzancie
blízko do Ríma.
Človek má iba dvoje rúk,
ktoré k nebesiam spína:
V mene Otca i Syna
i Ducha Svätého
Amen.
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Ak teda nosíte v sebe túžbu po
bratstve, to značí, že zostáva vo vás
Božie slovo. Zostáva vo vás učenie,

ktoré priniesol Kristus a ktoré sa
právom volá radostná zvesť.
Ján Pavol II.

Miroslav PINDROCH

ZÁHADA
VEČNOSTI
(o. P. P. G ojdičovi)

Nekrič, pokiaľ Božia ruka
trpkú čašu poslala,
neplač, keď Ti vnútro puká
krutá skúška nastala.

Zanechaj hriech, chvíle vzdychu
zaleť k výškam nebeským...
Kde prestane v ione tichu
veniec mukám pozemským!
V úzkosti i v súžení
s Majstrom miluj údel svoj!
Tam Ti On plač v pokoj zmení
A Ti dodá večný zdroj!
Od počatia až do skonu
Pán miloval vždy Teba.
Veril si mu v ťažkú dobu
zaviedol Ťa do neba...

Sv. Bažil Veľký O ODPÚŠŤANÍ BLÍŽNYM
Čo znamenajú slová: "Kolko ráz mám
odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti
mne prehreší? " /Mt 18, 21/ a čo môžem
odpúšťať?
- Právo odpúšťať nie je dané bez výhrady.
Odpustenie vyžaduje poslušnosť toho, kto
sa dal na pokánie a súhlas tomu, kto sa stará
o jeho dušu.
Lebo o nich je napísané: "Ak budú dvaja

z vás na zemi jednomyselhe prosiť o čokoľ
vek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na
nebesiach" /Mt 18,19/. A pýtať sa na to, aké
hriechy máme odpúšťať, je zbytočným, lebo
Nový zákon nerobí medzi nimi nijaký roz
diel a sľubuje odpustenie každého hriechu
tým, ktorí činia úprimné pokánie. A najmä,
keď sám Pán prisľúbil vypočuť každú mod
litbu.

Sv. Bažil Veľký O ĽÚTOSTI ZA HRIECHY
Prečo duša niekedy bez námahy sama
od seba prežíva bôť za hriechy, a niekedy
ani pri najväčšej námahe nemôže vzbu
diť ľútosť za hriechy?
- Taká ľútosť je Božím darom. Boh týmto
alebo povzbudzuje dušu, aby - ochutnajúc
sladkosť tohto bôľu - snažila sa cvičiť v ňom,
alebo ukazuje, že duša pri zvýšenej horli
vosti môže zotrvávať v kajúcnosti, a preto
nemôže byť ospravedlnený ten, kto pre le
nivosť tratí toto rozpoloženie. A keď ho i po
usilovnej námahe nemôžeme vzbudiť, je to
znakom našej predchádzajúcej lenivosti, le
bo nie je možné len tak ledabolo niečo začať
a hneď to dosiahnuť, bez rozjímania a bez
dlhého a usilovného cvičenia.

Toto svedčí aj o tom, že v duši ešte vládnu
náruživosti, ktoré jej nedovoľujú voľne ko
nať to, čo by chcela, ako to hovorí apoštol:"...ale ja som telesný, zapredaný
hriechu...nerobím to, čo chcem, ale robím
to, čo nenávidím. No ak robím to, čo ne
chcem, priznávam zákonu, že je dobrý. Po
tom to však už nerobím ja, ale hriech, ktorý
vo mne sídli" /Rím 7, 14-17/.
Boh to dopúšťa pre náš osoh, lebo duša z
toho, čo nechtiac prežíva, pozná, že je v
otroctve hriechu, A keď si uvedomí tú nedo
brovoľnú službu hriechu, povzbudí sa a vy
trhne sa z diablovej siete, a tak nájde Božie
milosrdenstvo vždy pripravené prijať tých,
ktorí činia úprimné pokánie.

Sv. Bažil Velký O TÝCH, ČO MYSLIA NA JEDENIE
Či načim obviniť zo svetských starostí
toho, čo pomysli na jedenie a potom to
hneď oľutuje?
- Keď myšlienka predchádza potrebu tela,
a kým ešte nie sme hladní zaoberá sa jede
ním, je to istým znakom nestálosti duše,
nezriadených vzťahov a nedbanlivosti v bo
humilom diele. Ale i v takomto prípade Bo
žie milosrdenstvo čaká pripravené. Lebo
keď sa spamätá, ľútosťou sa očistí od hriechu

Č ÍT A J T E
A F tO Z Š iR U J T E

a v budúcnosti sa chráni úpadku podľa slov
Kristových: "Hľa, ozdravel si, už nehreš,
aby ťa nepostihlo niečo horšie" /Jn 5,14/.
Keď myšlienky na jedenie povstávajú v
dôsledku prirodzenej potreby a hladu, ale
rozum nad nimi víťazí tým, že sa snaží za
oberať myšlienkami o vyšších veciach, vte
dy tie myšlienky nie sú odsúdeniahodné a
víťazstvo si zasluhuje pochvalu.
Pripravili baziliáni
/Pokračovanie v budúcom čísle/
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STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA
A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
V starom zákone v knihe Exodus čítame:
Keďťa Pán vovedie do krajiny Kanaánčanov, ako odprisahal tvojim otcom, a keď ti
ju dá, všetko, čo otvára materské lono,
odstúpiš Pánovi...každého prvorodeného
zo svojich detí vykúpiš. A keď sa ťa v
budúcnosti tvoj syn opýta: "Čo to zname
ná", odpovieš mu: "Pán nás silnou rukou
vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Keď
že sa faraón zdráhal prepustiť nás, Pán
pobil všetko prvorodené v egyptskej kra
jine, od prvorodeného z ľudí až po prvoro
dené z dobytka. Preto teraz obetujem
Pánovi všetko, čo otvára materské lono, ak
je mužského pohlavia, a vykupujem každého
svojho prvorodeného syna (Ex 13, 11-15). A v
Mie Levitikus čítame:
Potom Pán hovoril Mojžišovi: "Povedz
Izraelitom: Ak nejaká žena zľahne a poro
dí chlapca, je sedem dní nečistá...Na ôsmy
deň sa obreže...a ona ostane ešte tridsaťtri
dní doma v očisťovaní svojej krvi...Ak
porodí dievča, je dva týždne nečistá ako
pri svojom očisťovaní a ostane dom a šesť
desiatšesť dní v očisťovaní svojej krvi.
Keďsa pominú dni jej očisťovania, či je to
chlapec alebo dievča, prinesie kňazovi ku
vchodu do stánku zjavenia ročného ba
ránka na celostnú žertvu a holúbka alebo
hrdličku na obetu za hriech...Keby však ne
mala na baránka, nech vezme dve hrdličky
alebo dva holúbky, jedno na celostnú žer
tvu, druhé na obetu za hriech, kňaz ju zmieri
a bude čistá. (Lv 12,1-8).
V týchto textoch Svätého písma možno
nájsť základ sviatku Stret
nutia Pána - Hypapante.
Tento sviatok, ktorý vo vý
chodnej cirkvi je známy už
v 5. storočí, má však hlbší
zmysel. Ježiš Kristus a jeho
Matka Panna Mária nepl
nia len prepis Zákona. Aj tu
platí zásada, že Duch oži
vuje. Pán Ježiš a Panna
Mária oživujú literu Záko
na Božím duchom tým, že
pokorne plnia predpis Záko
na a tak vyzývajú aj nás, aby
sme s pokorou pristupovali
k plneniu Božích a cirkev
ných prikázaní a vnášali do
ich plnenia aj svoju dušu.
Mesiáš nového božieho
ľudu sa stretáva v Jeruza
lemskom chráme so spra
vodlivým Simeonom, ktorý

zastupuje Starý zákon. Tohto obyčajného,
jednoduchého muža, Boh takto vyvyšuje
pre jeho čistotu vnútorného zmýšľania a
pre jeho túžbu po spáse, ba možno pove- •
dať, pre jeho túžbu po Spasiteľovi. Muž
plný darov Svätého Ducha, ktorý si udržal
mladosť srdca napriek vysokému telesnému
veku.
Ak človek - kresťan chce žiť naplno svoj
život, musí sa otvárať Svätému Duchu,
ktorého nám Pán Ježiš dáva predovšet
kým vo sviatostiach. Ján Krstiteľ hovorí o
Ježišovi: "Ja som vás krstil vodou, ale on
vás bude krstiť Duchom Svätým" (Mk
1,8). Jánov krst neočisťoval ľudí od dedič
ného hriechu, ani nevlieval do duše Sv.
Ducha - Boží život. To robí až krst usta
novený Kristom. "On vás bude krstiť D u
chom Svätým". Vo sviatosti birmovania
prijímame "pečať daru Svätého Ducha".
Pán Ježiš akoby si nás touto sviatosťou
označil pečaťou svojho Ducha, že patríme
jem u a on nám. A po prijímam najsv.
Eucharistie, vo sv. liturgii tiež spieva
me...prijali sme Ducha nebeského... A tak
to možno povedať aj o ostatných sviatostiach.
Kristus nás takto chce robiť stále mladý
m i srdcom, hoci náš telesný stánok bude
chátrať. Po sviatku Stretnutia Pána v mno
hých našich chrámoch odkladajú betle
hem - sprítomnenie jedinečnej udalosti v
ľudských dejinách, ako nám to približuje
aj tento príbeh.
Do jednej rodiny prišiel pred Vianoca
mi list od strýka z Ameriky. Písal im, že

po viacerých rokoch by sa rád vrátil do
rodného kraja a stráviť Vianoce a zvyšok
života medzi svojimi. Rodina ho s napä
tím očakávala. Pod stromčekom ho čaka
lo veľa darčekov. Hovorí: "Deti moje,
toľko darčekov som v živote nevidel". Ale
oni potajomky rozmýšľajú, zvlášť domáca
pani, kedy už strýko rozbalí svoje kufre a
vytiahne doláre, za ktoré si oni kúpia no
vý dom. Strýko rozbaľuje svoju batožinu
a hovorí: "Viete, som chudobný, bol som
dlho chorý, a preto som sa nemohol za
bezpečiť dolármi, ale prinášam vám tento
betlehemček. Viete, koľko radosti mi pri
niesol v cudzine? Vždy m i pripomínal
domov, ten pozemský, ale ešte viac ne
beský". Pre strýka bol betlehem znakom
lásky Boha k nám ľuďom, lebo nám daro
val to najdrahšie-seba vo svojom Synovi.
Domáca pani s rodinou zosmutneli.
Rozplynul sa sen o novom peknom dome.
Na druhý deň prišiel k nim na návštevu
istý pán, ktorý pracoval v múzeu. Pozrel
sa na betlehem a hovorí: "To je pravý
Samuel". Aký Samuel? - pýta sa domáca
pani. " Viete" - hovorí pán z múzea - "je
to rezbár z XV. storočia a toto je jeho
práca. Ak súhlasíte, zoberiem ho so sebou
a dostanete za to kôpku peňazí". Strýko
bol z toho smutný, ale súhlasil. On daro
val betlehem, z lásky, lebo jem u pripomí
nal božiu lásku. Videl v ňom úžasnú
duchovnú hodnotu. Domáca pani videla za
sa v betleheme hodnom nového domu. A pre
pána z múzea mal zase umeleckú a historickú
hodnotu. Tri rôzne hodno
tenia bedehema.
Pýtajme sa každý seba:
Ako ja hodnotím betle
hem, ako ja hodnotím
Kristov príchod na zem?
Vidím v ňom prejav Bo
žej lásky, ako ten strýko z
Ameriky? Vidím v ňom
spásu sveta, "svetlo na
osvietenie pohanov" (Lk
2,32), ako starec Simeon?
Kiežby sme pri slávení
tohto sviatku objavili je
ho duchovnú hodnotu,
hodnotu Božej lásky k
nám. A za túto lásku "ve
lebili Boha a hovorili o
ňom všetkým" (porov. Lk
2,37) svojím životom.
o. Milan MOJŽIŠ
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skomercionalizovaný čas Vianoc. Je to naj
dôležitejšie obdobie roka pre niektoré ob
chody a obchodníkov, Morí zarobia za
december viac peňazí ako počas roka. Naj
menej zasiahnutý obchodným zhonom je
S Fr. Paul Edwardsom som sa Stretol
východným katolíckym obradom, štu
sviatok Vďakyvzdanie, ktorý má tradíciu iba
po prvýkrát v našom chráme v Humendoval v byzantskom seminári v Pit
v Amerike. Je to najpokojnejší sviatok, aj keď
nom. Pred oltárom stál statný chlap, tri
tsburghu. Pred štyrmi rokmi začal
po Vdäkyvzdávanízačína vianočná nákupná
dsiatnik, mohutného hlasu, ovládajúci
vyučovať na chlapčenskom katolíckom
horúčka.
liturgiu v staroslovienčine. Spriatelili
gymnáziu v Miami.
Z Velkej noci sa našťastie nepodarilo spra
sme sa. Tak som sa dozvedel, že okrem
Po rokoch navštívil Slovensko, aby
viť taký výnosný obchod ako z Vianoc.
vyučovania náboženstva na katolíckom
sa bližšie zoznámil so svojou rodi
■ Ako ste spojili vo svojej osobe posla
gymnázium v Miami na Floride je aj tré
nou a krajinou svojich predkov. Zau
nie kňaza a úlohu trénera zápasnictva?
nerom zápasnictva.
jímal ma život katolíkov v Amerike,
- Katolícke gymnázium, na ktorom učím,
Otca Paula spájajú so Slovenskom
ktorí sú napriek svojej početnosti
vedie rehoľa bratov mariánov a študujú na
rodinné korene. Jeho prarodičia odišli i len jednou z desiatok kresťanských
ňom iba chlapci. Takmer každý z pedagógov
z Kamenice nad Cirochou za prácou i cirkví. Využil som jeho prítomnosť
je trénerom niektorého športu, alebo vedie
do Ameriky. V mladosti bol očarený
na rozhovor.
klub. Ako som spojil moje kňazsvo a šport?
Keď sa zaujímate o mládež, učíte ju a pracu
■ Oíec Paulo, či je niečo zjednocujúce kvi. V našej diecéze na Floride prijalo tohto
jete s ňou, nemôžete byť zaujatý len aktivitou
pri slávení sviatkov v takom rôznorodom
roku katolícku vieru 600 ľudí.
na vyučovaní. Musíte vedieť aj o tom, čo
spektre náboženstiev?
Etnické skupiny slovenského, poľského a
robia po škole. Športovanie je jedným z dob
- Vianoce a Velká noc sú jedinými sviatka litovského pôvodu si udržujú tradíciu posvä
rých spôsobov využitia voľného času. Cho
mi, ktoré v Spojených štátoch oslavujú vše
dím na basketbalové a futbalové stretnutia,
tci, ostatné sviatky sú svetské. Vianoce sú
na tanečné podujatia, kdekoľvek sa študenti
najväčším spoločenským sviatkom, keď sa
stretnú. Keby ma potrebovali, na fare by ma
zíde rodina a priatelia. Velká Noc je oveľa
pre plnenie pastoračných povinností často
viac zduchovnelá ako Vianoce. Svätia ju iba
nenašli, preto ja chodím za nimi. Trénovanie
veriaci. Postia sa, idú na spovedá duchovne
zápasnictva je jedným zo spôsobov ako za
sa pripravujú. Na Velkonočnú nedeľu sa hľa
ujímavo stráviť spolu čas. Tréningy vediem
dajú a zbierajú čokoládové vajíčka ukryté v
tenia velkonočných košíkov s paschou. Iné
už štyri mesiace. Budúci rok sa však musím
tráve. Je to tradícia vo farnosti ako i na verej
národnosti ako Taliani a Gréci, ktorí sa držia
venovať viac pastorácii, a preto už nebudem
nosti. V čase okolo Velkej noci si ľudia kupu
svojich zvykov, varia tiež vybrané jedlá, no
trénovať.
jú nové oblečenia. Pre Američanov
väčšina Američanov neoslavuje Velkú noc
Pretože Fr. Paul sa chce na Slovensko zno
predstavujú v živote nové šaty významný
nijakým zvláštnym, osobitným spôsobom.
vu vrátiť, možno ho aj vy stretnete. Ľahko by
okamih. No každodenný zhon sa zastaví iba
■ V Amerike vládne biznis, ktorý sa za ste ho spoznali podľa jeho dobrosrdečného
v katolíckych školách a inštitúciách. Velký
hromového smiechu. Odpovedzte mu na jeho
miešal
pomaly do všetkého. Sú aj tieto
piatok, Velkonočná nedeľa a pondelok sú v
otázky, je zvedavý na všetko. No nebudte
sviatky zamorené komercionalizáciou?
prekvapení, keď jeho slovenčine neporozu
Amerike normálne pracovné dni. Vo farnosti
- Áno. Američania stále hľadajú spôsob miete. Ovláda zatiaľ len zemplínske nárečie.
je významnou udalosťou krstenie, birmova
Mário VOROŇÁK
ako zarobiť dolár a spraviť tržbu. Najviac je
nie a prijatie nových bratov do katolíckej cir

KŇAZ - ZAPASNIK

"istej rodine novomanželov očakávali
radostnú správu, že budú mať dieťat
ko. Narodil sa im chlapček, ktorému
dali meno Peter. Obidvaja rodičia boli veľmi
dobrí, nábožní, kresťansky založení, vycho
vaní. Chlapčeka dali pokrstiť a po čase - keď
mal okolo troch rokov - Pán života a smrti si
ho povolal k sebe...
Odvtedy otec a matka zanevreli na Pána
Boha, lebo im zobral malé dieťa. Prestali
chodiť do chrámu, nepristupovali k sviatos
tiam, prestali sa modliť a úplne sa rozišli s
Pánom Bohom.
Po dlhšom čase sa znovu dozvedeli radost
nú správu, že budú opäť rodičmi. Teraz sa im
narodilo dievčatko. Dali mu meno Lucia. Ale
už ju do Božieho chrámu nepriniesli, nepo
krstili, ani sa nemodlili, vychovali ju bez
viery v Pána Ježiša. Dievča dorastalo, bolo
pekné a šikovné i sa dobre učilo a poslúcha
lo svojich rodičov.
Istého dňa, bolo to na konci školského
roka, keď už deti očakávali s netrpezlivosťou
vysvedčenie, prázdniny, výlet k starým rodi
čom. Toto dievča sa započúvalo do rozhovo
ru svojich rovesníčok a rovesníkov, ktorí si
cez prestávku stali do kúta a rozprávali sa o
tom, že onedlho bude sv. prijímanie. Budú
mať pekné šaty, krstná mama a otec určite
prinesú nejaký pekný darček, pôjdu do krás
ne vyzdobeného chrámu... No, najmä, že raz
prijmú Pána Ježiša do svojho srdca.
Lucka bola zvedavá, načúvala a bolo jej
ľúto, že nič nevie o Ježišovi, nebude v chrá
me a nebude mať šaty, i keď má doma krásne
bábiky, kočiarik...Aj keď otecko a mamička
jej slúbili, že keď bude dobré vysvedčenie,
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pôjdu na výlet k Čiernemu moru, potom k
starej mame - no nič z toho ju netešilo.
Prišla domov a pýta sa svojej mamičky:
"Mamička, kto som ja? "Mamička sa začu
dovala nad touto otázkou dievčaťa a hovorí:
"Ty si moje dobré a zlaté dievčatko, ktoré sa
dobré učí, poslúcha..." o chvíľku znela otáz-

S V Ä T É

vo všetkom , aby ich chránil a sprevádzal.
Istý známy americký herec bol so svojou
dcérkou na jednom spoločenskom večierku.
Všetci pred jedením povstali a spoločne sa
pomodlili. Len oni dvaja sa nevedeli modliť.
Potom, keďsi sadali, dcérka mu hovorí: "Otec
ko, teba pozná kde-kto na svete. Všetci ľudia ťa

P R I J Í M A N I E

ka zas: "Mamička, kto som ja?" "Už som ti
povedala!" "Mamička, dnes som načúvala v
škole, ako si moji spolužiaci rozprávali o
tom, že prvý raz dostanú do svojho srdca
Ježiška. Prečo nedostanem ja Ježiška do
svojho srdca ? Kúpite mi bábiky a pekné šaty,
pôjdem s vami na výlet - alej a by som tak
veľmi chcela mať toho Ježiška vo svojom
srdci, ako ho budú mať moji spolužiaci. "
Matka sa začudovala nad týmto rozhovorom
a večer, keď sa manžel vrátil domov, všetko mu
vyrozprávala. Dlho nevedeli nájsť riešenie a
odhodlať da k tomu, aby navratili Boží život
dieťaťu, ktoré po ňom veľmi túži. Rozhodli sa
zájsť na faru, porozprávať sa, duchovným ot
com, či by nemohol dievča pripraviť naprvé sv.
prijímanie, no najprvju dajú pokrstiť.
Lucka teda prijala tri sviatosti za sebou:
krst, birmovku a Eucharistiu. Krásny sen sa
splnil. Bol to pre ňu velký dar, a hlavne ten,
že prijala Pána Ježiša v prvom svätom prijí
maní. Bola veľmi natešená a nevynechala
príležitosť, aby sa každý deň stretla s Ježiš
kom pred svätostánkom, ale aj vo svojom
srdci. Denne sa modlila za svojich rodičov,
za seba a známych, aby im Ježiško pomáhal

obdivujú a chvália, lenže vidíš, že všetci tu
chvália ešte aj Boha. A len ty ho nepoznáš a
nechváliš. On jej prisľúbil: " Odo dneška i
my sa teda budeme modliť pred jedením."
Koľko je na svete teraz takýchto populár
nych ľudí, ktorí veľa dokážu a poznajú, okrem
Pána Boha... Sme medzi nimi i my: zabudli sme
na Stvoriteľa, vládcu neba i zeme, zabudli sme
na toho, ktorý rozdáva svoje milosti, nespočet
né dary, a príliš sa spoliehame na seba, na
svoje schopnosti a na svoj rozum.
Máme tu príležitosť denno-denne začať od
znova - prijať Pána Ježiša do svojho srdca a
uzavrieť s ním priateľstvo, ako to urobila
Lucka. Tak aj my by sme mali pristupovať k
sviatostnému stolu a povzbudiť sa, lebo ne
vieme ani dňa ani hodiny, nevieme, kedy
bude koniec...Boh nikoho neodoženie. Kaž
dému dá ten pravý pokoj, kto v neho verí a k
nemu prichádza s dôverou a obetuje za všet
kých i za všetko, pozdvihne svoje srdce a
prijme Ježiša natrvalo. Nie iba jednorázovo,
lebo polovičatá liečba nestačí! Potom sa on
stane naším Kráľom a Vládcom nielen tu m
zemi, ale aj vo večnosti.
M iroslav PINDROCH
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Iste si mnohí pam ätáte na udalosť z
evanjelia sv. Lukáša o žene chorej na
krvotok, ktorá za dvanásť rokov cho
roby "minula na lekárov celý svoj
majetok, ale ani jeden ju nemohol vy
liečiť" /Lk 8,43/.
Meno tejto ženy nepoznáme, po
známe však jej silnú vieru, lebo už
dvetisíc rokov o silnej viere tejto ne
známej ženy a o ovocí jej viery hovorí
evanjelium. Doteraz podnikla vo svo
jom živote všetko v prospech navráte
nia zdravia, ale márne. V jej srdci však
dozrievala jej silná viera. Keď už bola
viera zrelá, žena si povedala v duchu:
"Ak sa dotknem čo len jeho odevu,
ozdraviem" /M t 9,21/. To nebol len
chvíľkový nápad, m árna myšlienka,
to bolo vnuknutie, ktoré žena s vierou
prijala. Áno, tak to bolo. Nikto o tom
nemusí vedieť, ani Spasiteľ nie, mys
lela si žena. Veď toľký zástup ho na
sleduje, neraz je pri ňom tak veľký
stisk, toľkí sa na neho tlačia, využijem
to. Ide len o to, aby som sa k nem u
dostala na dosah ruky. A potom, po
tom už budem zdravá.
Žena už s istotou navrátenia zdra
via uskutočňuje svoj plán a vôbec ne
pochybuje, že sa vydarí. Príležitosti
bolo dosť, Spasiteľ nemal nikdy nú
dzu o poslucháčov."...ako šiel, tlačil sa
naňho zástup"/Lk 8,42/. M nohí ho
chceli vidieť zblízka, počuť ho rozprá
vať, dotknúť sa ho, poprosiť o uzdra
venie, alebo sa aspoň niečo opýtať.
Chorá žena má však jasný plán. Ani
prosiť nebude, ani len hovoriť o svojej
chorobe nechce, ani Spasiteľovi, ani
nikomu o tom nehovorí... Túži sa ho

jedine dotknúť a to s jasným zámerom
uzdravenia. Nikto nebude vedieť a
budem zdravá. Toho si bola už istá z
toho, čo doteraz videla u Ježiša. Verila
v neho bez pochybnosti. Od túžby, ak
je vôľa silná, už nie je ďaleko k skutku.
Príslovie hovorí: Odvážnemú šťastie
praje - a môžeme dodať, že ak ide o
dobrú vec - i Boh žehná. Požehnal i
chorú ženu navrátením jej zdravia, le
bo ju zbavil dlhoročnej choroby. A

ÚVAHA
nielen to, Spasiteľ chcel, aby sme aj
my - podobne ako žena - nachádzali u
neho zdravie, splnenie svojich túžob,
riešenie svojich problémov, teda
chcel, aby sme sa ho dotýkali so sil
nou vierou, ako chorá žena. Áno, pre
to tento zázrak zverejnil pred
všetkými. "Ježiš sa spýtal - kto sa ma
dotkol? - Keď to všetci popierali,
ozval sa Peter. Učiteľ, veď sa tlačia
zástupy a tisnú ťa. Ale Ježiš povedal:
Niekto sa ma dotkol, lebo som pocítil,
že zo m ňa vyšla sila. Žena, vidiac, že
sa neutají, prišla s chvením, padla
pred neho a pred všetkým ľudom sa
priznala, prečo sa ho dotkla a ako
hneď ozdravela. A on jej povedal:
Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.
Choď v pokoji!" /L k 8, 45-48/.
Všetci by sme mali túžiť po takýchto
uzdravujúcich dotykoch, lebo sú pre
nás životne dôležité. Ide o našu vlast
nú skúsenosť viery. Potrebujeme ju

Ján BESTERCI

Svätá cesta p ra v d y
Do božích nik vkladám svoju nádej,
aby som splnil, čo si žiada viera,
v každom utrpení ona bôle stiera,
po životnom pu to va n í uzatvára dej.
Boh určil zákony zeme hriechom presiaknutej
nech sa s nimi každá duša zaoberá
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všetci ako soľ, aby sa náš život rozví
jal vo svetle Kristovom, vo svetle Bo
žej lásky. Potrebujeme zažiť lásku,
Božiu lásku, vo svojom živote. Táto
skúsenosť posunie náš život do cel
kom inej roviny, do roviny lásky, ale
nielen takej, akú ponúka svet, ale ta
kej, akú dáva Boh. Ide o lásku, ktorá
neprestáva a robí človeka opravdu
šťastným. A teraz jasne rozumieme
to, že napríklad ľudia chorí, prikutí na
lôžko, sú šťastní a naproti tom u ľudia
zdraví, plní sily, sú nešťastní, ba až
zúfali vo svojom živote, nevedia a ne
vládzu žiť. Tí prví zažili Božiu lásku
svojou živou vierou, tí druhí ešte k
tom u nedošli. A ľudské srdce len po
zemskými vecami uspokojiť nemož
no. Vidíme, že nám všetkým treba
živú skúsenosť viery. Tá posunie náš
život dopredu, správnym smerom.
Vďačnosť za Božie dary už nám nebu
de cudzia, ale bude vychádzať, tak
povediac, z nášho srdca pri každej
modlitbe. Tak náš život bude mať
správnu vitalitu, bude živým svedec
tvom Božej lásky, bude oslovovať aj
druhých a budem e ho prežívať vy
rovnaní a šťastní. Áno, bude soľou
pre tento svet.
Živá viera chorej ženy. Aké to nád
herné svedectvo o Božej dobrote a
láske. Čo chýba k tomu, aby aj naša
viera bola takým živým svedectvom
Božej lásky pre dnešný svet, aby bola
soľou?
Asi už len modlitba, ktorú apoštoli
povedali Pánovi: "Daj nám väčšiu
vieru" /L k 17,5/.
o .ThLic. Ján BABJAK, SJ

a pre večný ž iv o t klady ducha zbiera,
lebo tam je spása k sláve nebeskej.
Svätá cesta p ra vd y je obeť na kríži
v tom to poved o m í kresťanský ž iv o t ž i
a rodina nech n eza tra tí dcéru ani syna.

V K ristovom učení na uplakanej zem i
ka žd ý má svo j priestor, kým udrie hodina,
kým chorál dozneje, kým ž iv o t sa zmení.
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Quo vadíš, Slovensko ?
V minulom roku uskutočnila agentúra AISA Slovensko a Gfk
-Slovakia prieskum médií, ktorý bol súčasťou projektu Média
projekt, ktorý sa začal v roku 1993. V prieskume sa zisťovala
čítanosť denníkov, týždenníkov, dvojtýždenníkov, mesačníkov,
ďalej sledovanosť televízie, počúvanosť celoplošných a regionál
nych rozhlasových staníc. Výsledky boli veľmi zaujímavé a z
pohľadu nás - katolíkov - veľmi nelichotivé a alarmujúce. Veď čo
povedať na to, ak Bosorku či Fiškála, číta viac ľudí ako všetky
katolícke časopisy spolu. Čím sa doslova duchovne kŕmi "katolíc
ke" Slovensko? Prieskum čitateľne ukázal, kam Slovensko ide a
kam idú jeho obyvatelia. Ak by v súčasnosti bol medzi nami
apoštol Pavol, ktorý má prímenie apoštol národov, istotne by bol
žurnalistom, aby pre svoj ideál, ktorým bol Kristus, uchvátil čo
najviac ľudí. Najväčší priestor pre túto evanjelizáciu dávajú dnes
masmédiá. Oni formujú, hýbu spoločnosťou, sú každodenným
naším spoločníkom. Povedz mi, koho máš za priateľa, a ja ti
poviem, kto si, hovorí jedno slovenské príslovie. Povedz mi, čo
čítaš a ja ti poviem, čím budeš. Všeobecne ľudia podceňujú
skutočnosť, že tieto médiá v podvedomí ich výrazne ovplyvňujú.
Výsledky prieskumu na Slovensku sú varovným signálom pre
celú katolícku Cirkev. V prílohe Katedrála časopisu Slovo 1/96
sme priniesli stručný orientačný prehľad najčítanejších katolíc
kych časopisov na Slovensku. Dnes pre porovnanie prinášame
grafy nekatolíckych periodík.
Je potrebné zvýšiť úsilie pri hľadaní východiska neutešenej
finančnej situácie a nájsť spôsob pomoci katolíckym vydavateľ
stvám a redakciám a to zo strany biskupskej konferencie, kňazov
a tiež laických veriacich (možno by stálo za to konať finančné
zbierky na podporu katolíckej tlače). Zvlášť je však potrebné v
súčasnosti klásť dôraz na presadenie sa v rozhlase a televízii,

kde cirkev má stále len málo pootvorené dvere, čo nie je na
prospech slovenského národa.
Zvlášť v STV ako verejnej inštitúcii sa neustále pertraktuje
sloboda, neutralita, objektívnosť, v podstate súčasná Slovenská
televízia neponúka veľa duchovného bohatstva - náboženských
filmov (zarážajúce, že ani počas vianočných sviatkov 1995),
nehovoriac o spravodajstve (vysielací čas relácie Dobrá zvesť,
ako sme boli informovaní, bude tohto roku o 15 minút kratší).
Pýtame sa, aké dôvody viedli k tomuto kroku. Komu slúži STV a
ďalší? Quo vadis, Slovensko ?

Čítanosť dvojtýždenníkov
čítal posledné vydanie, v
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V tejto skupine je viacero menej hodnotných časopisov a mnohoráz
s obsahom odporujúcich kresťanskej etike. A predsa po nich siaha viac
čitateľov, než po všetkých katolíckych časopisoch spolu

Čítanosť týždenníkov
čítal posledné vydanie, v % populácie

Čítanosť mesačníkov
čítal posledné vydanie, v % populácie
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Týždenník Eurotelevízia dosiahol čitanosť 29 %, čo predstavuje tak
mer 1 milón 200 tisíc čitateľov, Slovenska o 100 tisíc čitateľov menej.
Katolícke noviny ako najroširenejší časopis nielen katolícky ale z
náboženských časopisov vôbec má čitanosť asi 350 000 čitateľov.

Slovo zoschne, kvet zvädne,
ale slovo nášho Boha trvá naveky.
/Iz 40,8/

Pánove výroky sú rýdze
jak striebro pretavené v ohni, bez hliny,
sedem ráz čistené.
/Ž 33,4/

Zdravie
Ženský magazín

10

15

...Pánovo slovo je pravdivé
a verné všetko jeho konanie.
Miluje spravodlivosť a právo:
milosti Pánovej plná je zem.
/Ž 33, 4-5/
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Stretol som sa s názorom u ľudí veriacich i
neveriacich, že rocková hudba nie je škodli
vá, a keď aj náhodou je, jej škodlivosť je
otupená, keď sa počúva "bona fide”, teda
bez zlého úmyslu. Ba dokonca som sa stre
tol aj s tým, že pod rockovú resp. metalovú
hudbu sa podkladali náboženské a duchov
né texty. Bob Larson, odborník v oblasti roc
kovej hudby v USA, hovorí: "Bol som
šokovaný, kolko mladých ľudí, ktorí sa hlásia
ku Kristovi, si kupuje a počúva albumy roc
kových a metalových skupín, napriek tomu,
že vedia o satanských sklonoch týchto sku
pín". Vyjadrenie cirkevných autorít je jedno
značné. "Tvrdý rock považujeme za rozpor s
kresťanským stanoviskom. Táto hudba roz
bíja dušu mladých ľudí, ak sa ňou nechajú
ovplyvniť. Je to niečo, čo mladému veriace
mu človeku nemôže v žiadnom prípade pro
spieť" (tlačové
oddelenie
pražského
arcibiskupstva, publikované v denníku SME
z 31. 8 .1995).
Kedže ľudia nie sú si vedomí nebezpečen
stva, ktoré im hrozí aj v týchto prípadoch,
pokúsim sa teda znova vysvetliť príčiny tohto
nebezpečenstva.
Každá hudba má vplyv na ľudskú psychi
ku, či si to priznávame alebo nie. Vplyv hud
by sa využíva aj v medicíne na liečebné
účely. Všetci poznáme radosť, ku ktorej nás
dokáže vyprovokovať hudba, vynikajúcu zá
bavu, ku ktorej dospejeme na diskotékach,
pritom sú takmer neuveriteľné. Toto všetko
hudba dokáže. Keď ju počúvame často, zo
sobňujeme sa s ňou.
Rocková a metalová hudba spočíva na
štyroch základoch: prvým z nich je prenos
povznášajúceho cítenia na poslucháča. Je to
prenos rušivého supersonickóho zvuku (nad
hranicou počuteľnosti), ktorý v mozgu vyvo
láva sekréciu (vylučovanie) látky s drogový
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mi účinkami. Človek si neuvedomuje uvoľne
nie tejto látky. Ide o prirodzenú drogu, po
ktorej sa človek cíti čudne. Tieto pocity "čudnosti" vedú k hľadaniu skutočnej drogy, prí
padne zväčšovanie dávok drogy.
Druhým základom tejto hudby je intenzita
zvuku, ktorá máločo prekračuje toleranciu
ľudského nervového systému. Všetko je veľ

mi dobre vypočítané. Dlhšie počúvanie hud
by v tejto intenzite spôsobuje depresie, naj
mä však vzburu a agresivitu. Lekárske
vysvetlenie týchto účinkov hovorí, že pod
vplyvom akustického chvenia rytmu tejto
hudby sa znižuje činnosť hypofýzy, násled
kom čoho sa z činnosti vylúči celý nervový
systém a začína sa tieť abnormálne uvoľňo
vanie testosterónu (mužský pohlavný hor
món). Tým sa vysvetľujú aj erotické pohyby
pri tanci rocku a metalu.
Tretím základom je rytmus. Tento rytmus
veľmi presne sleduje pohyby sexuálneho ak
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tu. Vstupuje do podvedomia bez toho, aby si
to človek uvedomil a veľmi často vyvoláva
pocity hysterizmu, pomocou ktorého sa uvoľ
ňuje sexuálny pud.
Posledným základom je rituálne zasväte
nie hudby počas čiernej omše. Predtým, ako
sa nahrávky začnú predávať, obetujú sa Sa
tanovi zvláštnym obradom. Viac o tom hovorí
napr. obal LP platne Reflection - Black Sabbath, na ktorom stojí: "A ty, úbohý blázon,
ktorý držíš túto LP v rukách, vedz, že si práve
zapredal svoju dušu, pretože pekelný rytmus
sa jej zmocní diabolskou mocou tejto hudby.
Toto hudobné uhryznutie ťa nechá bez kon
ca tancovať."
Texty piesní sú často veľmi podobné. Ide v
nich o vzburu proti spoločnosti, rodičom, ne
gáciu poriadku, o anarchiu, sex, a vždy o
triumf Satana. Vezmime napr. citát z piesne
NIB od skupiny Black Sabbath: "Ó, miluj ma
teraz, a nebudeš ľutovať, že si zmenil svoj
život, ktorý si žil prv, než sme sa stretli...
Volám sa Lucifer prosím, stisni mi ruku!"
Alebo pieseň Cornucopia: "Vezmi si život,
bude to lacné, zabi niekoho, nikto nebude
plakať. Sloboda je tvoja, konaj len svoju po
vinnosť, my chceme iba tvoju dušu".
Keď nás táto hudba oslobodzuje, oslobo
dzuje nás pre nové a horšie otroctvo.
Šimon MARINČÁK
Poznámka redakcie
Rock ako jedna zo žánrových oblastí mo
dernej hudby so 40 ročnou históriou má už
dnes mnoho prúdov. Úvahu autora pokladá
me za adresnú predovšetkým k novším prú
dom rocku (heavy metal, hard rock a ďalšie)
než k rocku všeobecne ( kedže tu patrí i polk
rock, country rock a u nás takmer celá popu
lárna hudba od Hammela, Vargu po Nagya,
R. Mullera a ďalších).
Redakcia

ZRIEKOL SA MILIÓNOV
V mnohých rakúskych novinách vzbudilo
senzáciu rozhodnutie Georga Mayr Melnhofa.
27-ročný syn známej šfachtickej rodiny roz
hodol sa zriecť dedičstva v hodnote asi jednej
miliardy šillingov a vstúpil do kňazského se
minára. 15. septembra min. roku zamenil vy
študovaný ekonóm kaštíel Glanegg za
jednoduchu a skromnú izbu seminára. Georg
Mayr Melnhof, titulom barón, vysvetlil žulnalistom, že sa najlepšie cíti, ak ho volajú jedno
ducho "Georg". "Vždy som chcel robiť to, čím
by som najlepšie slúžil Pánu Bohu. Moje srdce
horí láskou k Pánovi a túži ohlasovať evanje
lium. Boh ma volá." Toto rozhodnutie bolo
pre otca tvrdým úderom. Otec ho chcel poveriť
vedením najväčšieho rakúskeho lesného hos
podárstva. S poďakovaním odmietol. Jeho
rozhodnutie nevzniklo zo dňa na deň. Mladý
muž viedol so sebou dlhý a ťažký boj. " Táto
idea ma prenasledovala 12 rokov. Prvá iskra
mojej viery sa vzniesla v Medžugori. Odvtedy

som bol v Medžugoriu mnoho ráz. Tu sa zro
dila i dozrievala moja idea presadnúť a ísť po
ceste nasledovania Krista, hovoril Georg. Naj
prv študoval národné hospodárstvo na univer
zite vo Viedni. Štúdium ukončil diplomovou

prácou Základy a princípy kresťanského
managmentu. Na univerzite často čítal Svä
té písmo, rozjímal o Ježišovom živote a vie
dol i modlitebnú skupinu vysokoškolákov.
Priestor, kde sa schádzali, bol malý, kardi
nál Groer ponúkol preto tejto skupine sálu
vo farnosti sv. Štefana. Toho času sa v mod
litebnom krúžku tiesni 150 študentov.
Po skončení štúdia presídlil do Salzburgu
a pracoval v podniku svojho otca."Spočiatku

som mal dojem, že moje rozhodnutie je správne.
Ako dobrý kresťan sa ožením a s mojím majet
kom budem pravidelne podporovať sociálne a
náboženské ustanovizne. Čoskoro však prišli
pochybnosti. Moje srdce horelo evanjeliom"rozpráva mladý muž.
Nebol si však istý, čo má robiť. Urobil si
týždenné exercície v pútnickom mestečku Maria
Langegg. Počas exercícií dozrelo v ňom roz
hodnutie stať sa kňazom. Salzburgský arcibis
kup Eder ho ochotne prijal do arcibiskupského
Jeho dedičstvo sa teraz rozdelí medzi dvoch
bratov. Podfa starej šlachtickej rodinnej zmlu
vy nemá nárok na dedičstvo syn, ktorý vstúpil
do kláštora alebo do kňazského seminára. Georg
nie je z toho smutný. Naopak, "Ak niekto chce
dôsledne Pánu Bohu slúžiť, musí byť chudobný,
tak si to želá Spasitef' - vysvetlil mladý semina
rista žurnalistom.
( MH.)
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PREDSTAVUJEME GRÉCKOKATOLÍCKE MLÁDEŽNÍCKE ZDORY

Zbory sv. Cecílie a sv. Dominika
z Rakovca nad Ondavou
Obec leží na rozhraní dvoch dekanátov Vranov - nad Topľou a
Michalovce. Uprostred na malom návrší sa vypína Chrám Ochrany
Presvätej Bohorodičky z roku 1760. Takmer dvetisíc veriacich s
láskou spomína na duchovného otca Mons. ThDr, Jána Semana,
ktorý tu dlhé roky pôsobil. V súčasnosti správcom farnosti Rakoviec
nad Ondavou, do ktorej správy patria ešte filiálne obce Suché a
Moravany, je o. Michal Onderko. V obci sa nachádza ústav pre
telesne a mentálne postihnuté deti. Príchodom rehoľných sestier
Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie ožil výrazne duchovný život
farnosti. V súčasnosti tu pôsobia dva spevácke zbory. Dievčenský
mládežnícky zbor, ktorý vznikol na konci 80-tych rokov a ktorý vedie
Paula Nováková a detský spevácky zbor Dominik, ktorý vznikol na
konci roku 1992 a vedú ho sestry Martina a Miriam Telekyove. Detský
zbor má 25 detí vo veku 5-12 rokov. Obidva zbory spievajú pri sv.
liturgiách, rôznych slávnostiach, navštevujú postihnutých v ústave v
obci. Zbor sv. Cecílie sa po prvýkrát predstavil na Festivale grécko
katolíckych mládežníckych zborov v roku 1992. Dominik mal na tomto
už tradičnom podujatí v roku 1995 svoju premieru, na ktorej získal cenu
divákov.
Milí mladí priatelia, vedúci mládežníckych zborov, členovia, aktivisti a vše
tci ostatnL.chcete zviditeľniť svoju farnosť, Vás mladých, život Vašej miestnej
Cirkvi? Výborne, ak sa nám všetkým chcete predstaviť, napíšte nám do
redakcie časopisu Slovo. A nielen to. Vieme, že mladí ftidia majú svoje túžby,
plány, sny, ktoré chcú zrealizovať.
Často Vy - mladí - prebúdzate v
nás starších nové prežívanie vie
ry, ktoré je často skostnatelé. Na
druhej strane je tu skúsenosť star
ších, ktorí vo vašom veku mali po
dobné problémy, túžby a sny. Na
Vaše otázky rád odpovie pomocný biskup Mons. Milan Chautur, CSsR.
Nájdite odvahu a pište o všetkých, čo Vás zaujíma a s čím si neviete rady.
Môžu to byť aj dobré nápady a inšpirácie, ktorých je vo Vašich srdciach viac
ako dosť.
Na Vaše listy sa teší kolektív redakcie časopisu Slovo, Hlavná 8, Prešov 080 01.
Telefonujte 091 /723 783.

Milí naši tajničkári,

Zbor Dominik

Snímka a.m.

MLÁDEŽ Z OKRUŽNEJ
Prvá písomná zmienka o obci Okružná pochádza zo 16. storo
čia pod pôvodným názvom Kereštvej. V súčasnosti tu žije približ
ne 500 obyvateľov prevažne gréckokatolíkov. Do farnosti
Okružná patria filiálne obce Trnkov a Chmeľov. Životný štýl, tak
ako všade inde, sa postupne mení a vyvíja. Viac generácií pred
stavuje pre každú skupinu zdroj skúsenosti, ale so sebou prináša
aj rad generačných ťažkostí. Okrem stretnutia na slávení eucha
ristie pred dvoma rokmi začali sa mladí kresťania schádzať pri
speve. V júni roku 1995 tu vzniklo malé spoločenstvo žien, ktoré
sa pravidelne stretáva. Počas prázdnin sa deťom venuje "Sevas",
ktorý pre nich usporadúva rôzne hry v prírode. Zbor pôsobí pri
Chráme Ochrany presvätej Bohorodičky. Vo svojej činnosti sa
aktívne zúčastňuje na bohoslužbách vo farnosti, tiež odpusto
vých slávnostiach. V roku 1995 na festivale gréckokatolíckych
mládežníckych zboroch. Veríme, že tohto roku v Humennom si
túto príležitosť nenechajú ujsť.

BIBLICKÉ POSTAVY

je tu prvá tohtoročná nová vedomostná
súťaž, pri ktorej by sme sa mohli spoloč
ne aj niečo dozvedieť, či oprášiť zabudnu
té. Biblické postavy so svojimi životnými
príbehmi sa stali námetom pre naše taj
ničky, ktoré budú vždy ukrývať dve staro
zákonné biblické mená, ktoré vzájomne
spolu súvisia.
Tieto biblické postavy predstavíme aj
ich stručnou charakteristikou, obdobím,
kedy žili, ich význam, poslanie a odkaz
pre nás. Veríme, že to nebude až také
ťažké vylúštiť ich a poslať nám všetky
tajničky spolu do našej redakcie časopi
su Slovo. Súťaž 1/96 - Biblické postavy,
budú v 3 tajničkách ukrývať spolu 6 mien.
Tajničky nám posielajte až po zverejnení
poslednej, najneskôr však do 20.3. tohoto roku. Aby ste boli zaradení do zlosova
nia o vecné ceny našej redakcie, je
potrebné zaslať celé vylúštené tajničky.
Prajeme Vám dobrú pohodu, oddych, zá
bavu a príjemné chvíle pri riešení a po
znávaní biblických postáv v roku 1996.
Vaša redakcia Slovo

Dnešné rodinné vzťahy často najmä medzi
nevestou a svokrou zvyknú byť napäté. Prí
kladom pre tieto vzťahy a ich často proble
matické riešenie môže byť posolstvo jednej
knihy Starého zákona, ktorá opisuje bezvý
hradnú dôveru dvoch žien v Božiu pomoc,
ktorá sa prejavila zvlášť vo veľmi zložitých
životných situáciách. Takto vydali nádherné
svedectvo o svojej viere v Boha.
Moábčanka.......má velké a šľachetné srd
ce. Jej vzťah k svojej svokre je dojímavý.
Opustí svoju vlastnú pokrvnú rodinu a pripá
ja sa k....... Izraeliti ňou, ako príslušníčku
moábskeho ľudu, opovrhovali. Ona však
chce patriť k ich národu a uctievať Jahveho
ako Boha. Jej odmenou a požehnaním bolo,
že sa stala pramatkou izraelského kráľa Dávi
da.

T a jn ič k a č . 1
Legenda
1. Protiklad lásky k blížnemu (1 Jn 2,9
11)
2. Názov hory, na ktorej sa modlil Pán
Ježiš pred svojím umučením(Lk 22,3)
3. Matka Timoteja (2Tim 1,5)

6
7

8
4. Starý otec sv. Jozefa (Mt 1,15-16)
5. Latinský nápis napísaný na Kristo
vom kríži - Ježiš Nazaretský kráľ ži
dovský
6. Dvadsiate písmeno hebrejskej abece
dy, v slovenčine - r (Ž 119,153)
7. Rodisko Abraháma (Gn 11, 27 - 28)
Gn « 1 Mojž)
8. Tibérius - druhý rímsky cisár (začia
točné písmeno) (Lk 3,1)

,

SLOVO 3/96

9

O tázk y m lad ých
Odpovedá pomocný biskup prešovskej diecézy
Mons. Milan Chautur, CSsR
Otec biskup, nepatrím už do najmladšej generácie, napriek tomu sa
chcem opýtať, ako môžem chápať praktizovanie denného svätého
prijímania, keď mňa ako dieťa učili, že sa to smie len po dobrej
spovedi. Je pravdou, že za celé roky totality mi zamestnanie neumož
nilo žiť v plnom spoločenstve s cirkvou, preto rada by som vedela o
konkrétnych podmienkach častého svätého prijímania.
Mária
Som veľmi rád, že otázkou, ktorú mi dávate, ponúkate mi
možnosť načrieť do sviatostného života, ktorý je prvorado dôle
žitý pre naše spasenie. A tak prejdem hneď k odpovedi: vo
svojom liste naznačujete celkom správne spô
sob prijímania sviatostí, ako ich praktizovala
cirkev do II. vatikánskeho koncilu. Vtedy sa
zvlášť zdôrazňovala velkosť a závažnosť pri
stupovania k sviatostiam, často až na ujmu
nutnosti a potreby prijímania sviatosti. Bolo to
treba zdôrazňovať, aby nedochádzalo k sväto
krádežným spôsobom prijímania sviatostí, a je
to treba zdôrazňovať aj dnes, lebo sviatosť je
vždy príležitosťou k osobnému stretnutiu sa s
Kristom, ktorého nesmieme znesvätiť svojou
hriešnosťou. K tomu vážnemu pohľadu na
úžasnú zodpovednosť prijímania sviatostí tre
ba dnes dodať aj správne chápanie nutnosti
prijímať najsvätejšie Telo a Krv Kristovu čo
najčastejšie. To sú slová Pána Ježiša: "Veru,
veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna
človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe
život" (Jn 6,53). On tu nestanovuje počet prijí
maní, ale zdôrazňuje, že tak ako jedenie a pitie
je dôležitou každodennou potrebou človeka
pre život, tak jesť jeho telo a piť jeho krv je
dôležité pre večný život človeka. A cirkev, aby
zaujala stanovisko k sviatostnému životu, uvá
dza citát z Písma svätého:"Ale kde sa rozmnožil
hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť..."
(Rím 5,20).
Sviatostnú milosť môžeme rozmnožovať naj
viac hodným a častým prijímaním sviatostí. Preto svätá Cirkev
upustila od dlhotrvajúceho pôstu a stanovila čas jednu hodinu
bez jedenia a pitia, okrem čistej vody a nutného prijatia liekov.
Na toto má cirkev právo dané samým Pánom Ježišom, ktorý
povedal: "Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi" (Mt 16,19).
Pán Ježiš totiž ustanovil sviatostí, ktoré zveril do rúk apošto
lov, neskôr biskupov a kňazov zjednotených pod viditeľnou
hlavou Svätého Otca. A práve Svätý Otec je ten, ktorý má právo
ustanovovať a zrušiť predpisy, ktoré budú na duchovný osoh

veriacim. V súčasnosti kvôli zmeneným spoločenským pod
mienkam je stanovený predpis o eucharistickom pôste len hodi
nu, aby dĺžka pôstu nebola prekážkou pre mnohých, ktorí chcú
prijímať. Dobre vieme, že v minulosti príležitosť byť na sv. prijí
maní bola ľahšia tým, že sv. liturgie sa slúžili len ráno. Od
polnoci do ranných hodín nie je tak ďaleko ako od polnoci do
večerných hodín. A večerné liturgie sa stali dnes nutnosťou,
kvôli zmenenému pracovnému zaťaženiu, ktoré je najintenzív
nejšie v dopoludňajších hodinách. I túto skutočnosť večerného
slúženia má právo Cirkev stanoviť, lebo Pán Ježiš neurčoval čas
sv. liturgie, on dal len poverenie apoštolom: "Toto robte..." A
všetci dobre vieme, že on prvú svätú liturgiu, kedy premieňal
chlieb na telo a víno na krv, "slúžil" večer - pri poslednej večeri.
Vieme, že svojou úprimnou otázkou ohľadom prijímania svia
tostí hľadáte rozohnanie pochybností ohľadom hodnosti člove
ka tak často prijímať Boha do svojho srdca. Preto k tomuto
všetkému najviac chcem zdôrazniť, že najváž
nejšou podmienkou pre prijímanie Eucharistie
je stav milosti posväcujúcej - to znamená, že
človek, ktorý chce prijímať, nesmie mať na duši
ani jeden ťažký hriech a tie všedné, ľahké, kaž
dodenné je potrebné úprimne oľutovať. Ináč by
sa vám stalo sv. prijímanie dôvodom pre kliatbu
zatratenia, ako píše sv. apoštol Pavol: "Kto by
teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehod
ne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech
teda človek skúma sám seba, a tak je z toho
chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a
nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie"
(1 Kor 11, 2 7- 29 ) .
Z povedaného teda vyplýva: Každý veriaci
kresťan - katolík môže hodne prijímať sv. Eucharistiu, ak nemá na duši ťažký hriech, hoci sa
denne nespovedá. Treba však zachovať ten mi
nimálny pôst, ktorý určuje Cirkev dnes - a to
hodinu pred sv. prijímaním nič nejesť, ani nepiť,
okrem čistej vody, prípadne liekov.
Treba však dať velký pozor, aby sa nám sv.
prijímanie nestalo iba "zbožným zvykom", lebo
Eucharistia - to je živý Kristus a on predsa ne
môže byť predmetom zvyku. K tomu, aby sme
správne chápali sv. prijímanie, je potrebné čas
to sa zastaviť pred bohostánkom a adorovať. A
tiež pred každým sv. prijímaním vzbudzovať živú
vieru vo svojom srdci, aby to nebolo len vonkajšie prijatie Pána
Ježiša pod vonkajšími spôsobmi, ale aby v hĺbke svojej duše
sme našli správny postoj voči Bohu tak veľkému a predsa tak
poníženému.
Na záver azda len tolko: ak túžite po Ježišovi a budete ho s
vierou a hodne prijímať, môže to znamenať úžasné rozhojnenie
Božej milosti vo vás, dávajte však pozor, aby vám nikdy nezovšednelo to, čo až doposiaľ vnímate ako veltni cenné a veľmi dôležité,
priam až ľudsky nedosiahnuteľné.

lu sv. Jána Krstiteľa a kláštor baziliánok.
Keď sme pricestovali do Prešova, naše
kroky viedli najprv do katedrály sv. Jána
Krstiteľa. Tam nás čakala sestra Monika.
Poklonili sme sa Kristovi v Eucharistii, po
ďakovali za všetko a pri jasličkách zaspievali
vianočné koledy. Sestry nám ukázali hrob
biskupa Pavla Petra Gojdiča a porozprávali
o jeho ťažkom a mučeníckom živote.

Výlet v Prešove
V Bardejove, na sídlisku Vinbarg, sa ob
novil detský spevácky zbor. Nazvali sme ho
Makrínka. Jedného pekného prázdninového
dňa sme si spravili výlet do Prešova. Chceli
sme spoznať naše biskupské sídlo, Katedrá

Netušili sme, že nám Pán pripraví toľko
milých prekvapení. Stretli sme sa s našimi
o. biskupmi Jánom a Milanom. Zaspievali a
zavinšovali im. Otec biskup Ján nám ukázal
biskupský úrad, kaplnku a kreslo, kde sedel
Svätý Otec. Obdaril nás peknými darčekmi
a otec biskup Milan nám dal svoje pastierské požehnanie.

Potom sme navštívili kláštor baziliánok.
V kaplnke sv. Makríny nám sestra Štefánia
porozprávala o sv. Bazilovi Veľkom a o kláš
tornom živote. Sestry nás pohostili výbor
ným gulášom a koláčmi. Bolo nám tam
veľmi dobre, ale chlapcov lákala ešte guľo
vačka a tak sme si zašantili na bielom snehu.
Všetko má svoj začiatok a koniec. A j náš
výlet sa chýlil ku koncu. Bolo nám veľmi
smutno, že to trvalo len tak krátko. Poďako
vali sme sa sestrám za vrelé prijatie a napl
není bohatými duchovnými darmi vrátili
sme sa domov.
Vďaka Ti, dobrý Bože, aj Tebe, Matka
Božia, že máme medzi sebou ľudí, ktorí sa
starajú o náš duchovný život!

Zbor Makrínka z Bardejova
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Na sviatok Zjavenia Pána pri pontifikálnej sv. omši vysvätil Ján Pavol II. štrnás
tich kňazov za biskupov, a v nedeľu Krstu
Pána pri sv. omši v Sixtínskej kaplnke
udelil sviatosť krstu dvadsiatim deťom z
piatich krajín.
V úvode príhovoru pripomenul, že touto
nedeľou sa končí liturgické obdobie Via
noc. Sviatosť krstu obnovuje v týchto de
ťoch tajomný dar Božej milosti, ktorý
vtláča nezmazateľný znak do ich duší a je
prameňom ich nového zrodenia v Bohu.
Na záver hovoril o poslaní rodičov a odpo
rúčal im, aby nasledovali príklad Nazaret
skej rodiny a prosili o ochrany Ježišovu
Matku a sv. Jozefa.
V príhovore k pútnikom, zhromaždeným
na Námestí sv. Petra, pred modlitbou An
jel Pána pokračoval Svätý Otec v úvahe o
koncilovom dekréte Ad gentes - o misijnej
činnosti Cirkvi. Zdôraznil, že podľa neho
je Cirkev v podstate misionárska. Z jej
vnútra vychádza potreba oznamovať ra

dostnú zvesť, zmysel a srdce evanjelia.
Misijná tradícia Cirkvi napísala za stáro
čia úchvatné stránky dejín. Ešte dnes ve
nujú misionári mnohé svoje sily evanjelizácii a všestrannému rozvoju človeka,
a to často v ťažkých a nebezpečných situ
áciách, a nezriedka sú povolaní až k mu
čeníctvu.
Slovami koncilových otcov, pokračoval
Ján Pavol II., chcem poslať čo najsrdečnejší pozdrav všetkým hlásateľom evanje
lia, predovšetkým tým, ktorí trpia pre
nasledovaním pre Kristovo meno.
Ako povedal na záver katechézy, hlása
nie evanjelia národom nikdy nebude ohro
zovať ich vlastnú identitu a kultúrne dedič
stvo.
Na záver pozdravil Ján Pavol II. aj sku
pinu pútnikov z bývalej Juhoslávie, medzi
ktorými bolo 250 detí z Bosny, ktoré trávili
vianočné prázdniny v Taliansku a 100 ve
riacich z Chorvátska. Všetkých uistil o
svojich modlitbách k Najvyššiemu Sudco

Vatikán vyzval všetky vlády sveta, aby
boli ostražité voči náboženskej netolerancii a náboženskému extrémizmu. Stá
ly pozorovateľ Svätej stolice pri OSN,
arcibiskup Renato Martino, označil slo
bodu svedomia, zmýšľania a nábožen
skú slobodu za rovnako dôležitú, ako je
ochrana fyzického blaha ľudí. Zároveň
kritizoval rozširovanie nejasných poj
mov, definovaných a formulovaných ako
"práva", ktoré sú často iba výsledkom
tlaku ideológií jednotlivých záujmových
skupín. Pozorovatelia v tom vidia kritiku
Svetovej konferencie žien OSN v Pekin
gu, kde sa hovorilo o "reprodukčných
právach ženy".

lidaritu. Zároveň sa vyslovil za oslobode
nie obsadených území a za návrat všet
kých utečencov a vyhnancov.
Sunitský mufti Mohamed Assmak vy
zval na dialóg, ktorý by hľadal pravdu a
objavoval spoločné základy viery a etiky.
□ □□

tak riaditeľ Radia Vatikan P. Pasquale
Borgomeo, ktorý povedal, že pápež je
stále odhodlaný navštíviť Sarajevo. V
septembri roku 1994 bol Ján Pavol II.
nútený z bezpečnostných dôvodov zrušiť
svoju plánovanú cestu do bosnianskej
metropoly.

Na tému Ekonomika - pre akú budúc
nosť sa v Ríme od 30. novembra do 24.
decembra minulého roku konala medzi
národná konferencia. Usporiadal ju Me
dzinárodný inštitút Jacqua Maritaina v
spolupráci s univerzitou vo Friburgu a
slobodná univerzita Preblahoslavenej
Márie Nanebovzatej v Ríme.

□ □□

□ □□
Moslimskí hostia na Libanonskej syno
de vo Vatikáne oznámili, že ich spoločen
stvá sú ochotné spolupracovať s
kresťanmi. Najvyšší predstaviteľ libanon
ských šiitov Dr. Saoud Almoula zdôraz
nil, že "Libanon nemá zmysel bez svojich
kresťanov ani bez svojich moslimov".
Tento zástupca najväčšieho nábožen
ského spoločenstva v krajine žiadal, aby
sa ukončila "ilúzia rozkolu, privilégií a
zvláštnych štatútov". Všetci Libanončania musia mať v štáte svoje miesto v
"spravodlivosti, rovnoprávnosti a rovna
kej dôstojnosti pre všetkých a medzi
všetkými".
Moslimovia si uvedomujú, že "dovtedy
nebude v Libanone pokoj a stabilita, kým
sa časť jeho občanov bude cítiť vo svojej
dôstojnosti, bezpečnosti a právach zra
nená". Je potrebné starostlivo si všímať
obavy a odstraňovať omyly, liečiť nespra
vodlivosti, a tak podporovať v národe so

Konferenciu otvoril Ramon Sugranyes
de Franch, emeritný profesor univerzity
vo Friburgu, predseda Medzinárodného
inštitútu Jacqua Maritaina. Na konferen
cii sa zhromaždili všetky cirkevné doku
menty o sociálnej otázke, ekonomike a
práci - spolu 1500 strán. Z rokovania
vzišla hlavná myšlienka, že budúcnosť
ekonomiky je potrebné orientovať v zmysle
spravodlivosti, pomoci, solidarity, bratstva,
zodpovednosti, pravdy a lásky.
□ □□
Hlavné mesto Sarajevo by mohol Ján
Pavol II. navštíviť tohto roku. Vyjadril sa

vi dejín, aby skončenie nepriateľstva zme
nil na trvalý pokoj medzi všetkými národmi
juhovýchodnej Európy.

Poľská katolícka cirkev je pobúrená, že
bývalý komunisti sú pri moci. Vyhlásili to
biskupi na záver svojej dvojdennej konfe
rencie, v ktorej tiež hovorili o situácií po
volbách.
□ □□
Pri príležitosti odovzdania úradu býva
lým poľským prezidentom Lechom Walensom
a terajšou
hlavou štátu
Alexandrom Kwašnewským zaslal pápež
Ján Pavol II. telegramy obidvom politi
kom. Prezidentovi Kwašnewskému pra
je, aby úspešne vykonával "plodnú
službu v prospech poľského národa". Bý
valému prezidentovi Walensovi vzdal pá
pež česť pripomienkou, že nezávislé
odbory Solidarita, ktoré založil, "pripravili
cestu k návratu demokracie do Poľska a
susedných krajín". "Žiadny národ nemô
že stratiť pamäť", dodal.
□ □□
Vianočné posolstvo Urbi et Orbi po pr
vý raz prístupné v medzinárodnej počíta
čovej sieti Internet. Vatikán sa chce
zapojiť do Internetu veľmi aktívne. Má
tam v úmysle uverejňovať prejavy Sväté
ho otca, dokumenty vatikánskej knižnice
a reprodukcie umeleckých pokladov, kto
ré sú umiestnené v jeho zbierkach.
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Už po osemnástykrát tisíce mladých ľu
dí z celej Európy sa zúčastnilo stretnutia,
ktoré poriada francúzska ekumenická ko
munita z Taizé, tentokrát už po druhýkrát
v treťom najväčšom meste Poľska vo
Wrodavi od 28. decembra 1995 do 1.
januára 1996.
Zakladateľ komunity v Taizé, brat Roger, napísal pre tých, ktorí prijali pozvanie
na toto stretnutie, "list z Taizé", pod ná
zvom "Zvoliť si lásku". Počas týchto pia
tich dní sa stretávali mladí ľudia na
spoločných modlitbách, na práci v skupin
kách, kde čítali list brata Rogera a spoloč
ne sa delili so skúsenosťami z tej, ktorej
krajiny. Pozdravné posolstvá európske
mu stretnutiu mládeže zaslal Svätý Otec
Ján Pavol II., Bartolomej, carihradský

• NA SYNODE ukrajinských
gréckokatolíckych biskupov, kto
rá bola v dňoch 16.-25. novembra
minulého roka v Ríme, nebol prí
tomný IVovský pomocný biskup
Filemon Kurčaba, CSsR, lebo me
siac predtým - 26. októbra 1995 usnul v Pánu. Narodil sa 21. de
cembra 1913 a za biskupa ho v
čase prenasledovania gréckoka
tolíkov na Ukrajine tajne vysvätil
dňa 23. februára 1985 terajší sídel
ný ivano-frankovský biskup Sofron Dmyterko, OSBM.
• V ČESKEJ REPUBLIKE začali
pravidelné gréck9katolícke boho
služby sláviť aj v Českých Budéjoviciach. Otváraciu sv. liturgiu dňa
2. decembra min. roka spoluslúžii
sídelný rímskokatolícky českobudéjovický biskup Antonín Líška a
kancelár pražského gréckokato
líckeho biskupského vikariátu o.
Eugen Kočiš a niekolkí kňazi.
Spieval pražský svätoklimentský
chrámový zbor pod vedením Mgr.
Štefana Sutku.
• V BOHOSLOVECKOM SEMI
NÁRI V OLOMOUCI študuje v tom
to školskom roku 14 bohoslovcov
z ivano-frankovskej eparchie na
Ukrajine. Z tohto počtu sú Šiesti v
prvom ročníku. Vo východnej ka
plnke tohto seminára sa denne
slúžia gréckokatolícke boho
služby.
• JEDINÝM SERDCEM, spravo
dajca gréckokatolíkov, ktorý vyHáva biskupský vikariát v Prahe
/Haštalské nám. 4/ vstupuje v tom
to roku do svojho VI. ročníka. Zod
povedným redaktorom
tohto
príležitostníka je aj naďalej o. Ivan
Ljavinec, biskupský vikár.
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ekumenický patriarcha, Dr. George Ca
rey, arcibiskup z Canterbury, a ďalší bis
kupi z mnohých krajín.
Veľmi vďační boli mladí ľudia rodinám,
ktoré ich prijali do svojich domovov a delili
sa s nimi o každodenný chlieb. Cítili, že
dvere ich domovov sú otvorené pre kaž
dého pocestného.
Okrem stretnutí na prelome rokov každý
týždeň od nedele do nedele po celý rok sa
môžu mladí ľudia zúčastniť stretnutí, na
ktoré prichádza do Taizé mládež z celej
Európy i zo zámoria. Tí, ktorí strávia týž
deň v Taizé, sa dostávajú do kontaktu s
prameňom viery, s dôverou, ktorá môže v
nich rezonovať ešte po dlhý čas, ba v
niekom i po celý ďalší život.
Ak si chcete zabezpečiť dopravu do Ta
izé, obráťte sa na: Bakalari, Anna Jacková, Štefánikova 4, P. O. Box 62, 850 07
Bratislava
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Ako prvé jarné lúče otvárajú kvety man
dľovníka, aj jemný vánok dôvery dáva roz
kvitnúť vyprahnutému srdcu.
Kto z nás, nesených týmto vánkom, by
netúžil uľahčiť ľudské trápenia a skúšky?
Aj keď sa potkýname na kamenistej ces
te, kto by netúžil naplniť životom slová
Evanjelia: "Čokoľvek urobíte tým najmen
ším, tým najbiednejším, mne, Kristovi, ste
urobili"?
Z listu brata Rogera
Ak si chcete objednať List z Tai
zé, ktorý vychádza každé dva me
siace, ročne stojí 80 - 100,- Sk,
môžete si ho predplatiť na adrese:
List z Taizé, c/o Bakalari,
P. O . Box 62, 850 07 Bratislava 57
tel.: 07/ 496622

POMOC PRICHÁDZA Z HOLANDSKA
Spolupracujúce holandské nadácie pre
strednú a východnú Európu ponúkajú i
nám pomoc vo forme finančného príspev
ku. Uvedené charitatívne nadácie pomá
hajú pri budovaní pluralitnej občianskej
spoločnosti v Českej republike, Maďar
sku, Poľsku, Rumunsku, Estónsku, Litve,
Lotýšsku i Slovensku.
Nadácie sa zamerali na podporu inicia
tívy neštátnej sféry a na podporu rôznych
občianskych aktivít, ktoré pomáhajú tým,
ktorí to najviac potrebujú. Holandské na
dácie udeľujú podporu na báze spolufinancovania.
Podporujú projekty jednorázovo a to vo
sfére investičných nákladov - napr. rekon
štrukcia budov, zariadenie priestorov...
Ak chce nejaké občianske združenie
získať finančnú pomoc od holandských

nadácií, je potrebné, aby vypracovali pro
jekt a vyplnili formulár v jazyku nemeckom
alebo anglickom.
Projekt by mal priniesť nové riešenie
určitého spoločenského problému, môže
slúžiť ako príklad pre ďalšie iniciatívy.
Žiadosť o finančnú pomoc môžu podá
vať neštátne, neziskové organizácie
správnou subjektivitou, s prehľadným úč
tovníctvom, s riadnym predstavenstvom,
alebo správnou radou. Projekty nebudú
financované dlhšie ako jeden rok. Stavby
chrámov nie sú predmetom financovania.
Prípadným záujemcom poskytneme
všetky podrobnejšie informácie, ako aj
formuláre. Svoje otázky o možnosti získať
finančný príspevok adresujte do redakcie
Slova. Obálky označte heslom - "Nadá
cia".
Mária PEŠEKOVÁ
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V predvečer a na sviatok Bohozjavenia 6.
januára t.r., ktorý vo východnej cirkvi spolu
so sviatkom vzkriesenia patrí medzi najväč
šie a najvýznamnejšie, za velkej účasti ve
riacich, sv. liturgie s posvätením jordánskej
vody slúžil v prešovskej Katedrále sv. Jána
Krstiteľa sídelný biskup Mons. Ján Hirka.
V príhovore poukázal na velkosť tejto
udalosti, ktorá sa odohrala na rieke Jor
dán, keď sa Boh vyjavil v troch osobách Otec, Syn a Svätý Duch. Ďalej zdôraznil:
" Pokrstenie znamená otvorenie Božieho
kráľovstva, je to očistenie sa od prvorode
ného hriechu". Ďalej z príhovoru sme vy
brali niekoľko podstatných myšlienok.
"Keď sa stane nejaká nepríjemnosť, celá
záležitosť môže dôjsť až na súd. Tu sa
vyžadujú svedkovia, aby dosvedčili to, čo
videli. Božský Spasiteľ často hovoril, pri
šiel som vydať svedectvo. Toto svedectvo
vydal až tak, že za nás zomrel.
Na sviatok Bohozjavenia na Jordáne
Božiemu Synovi vydáva svedectvo sám
Otec a Svätý Duch v podobe holubice.
Otec cez otvorené nebesia hovorí slová

December bol posledným mesiacom v roku.
Všade vôkol nás panoval akýsi zhon. Dni ply
nuli rýchlo, akoby sa ponáhlali v ústrety nové
mu roku.
Aj v Cirkevnej zdravotnej škole sv. Juraja vo
Svidníku bolo rušno. Mesiac december sme
začali spoločnými stretnutiami vo vestibule
školy. Vždy o 7.45 h. sme sa modlili, spievali
piesne, čítali Sväté písmo, a tak sme sa pripra
vovali na Vianoce.
Dňa 6. decembra prišiel medzi nás sv. Mikuláš.
Zavítal k nám v sprievode o. Petra Tkáča, anjela
a čerta. Mnohým z nás zabúšilo srdce pri pohlade
na nezbedného čerta, no anjel nás ochraňoval. Sv.
Mikuláš vniesol do našich sŕdc radosť, spokojnosť
a ešte väčšiu lásku a porozumenie.
Dňa 8. decembra sme začali nový deň sv.
liturgiou, ktorú celebroval o. Ľubomír Petrík.
Pripomenuli sme si sviatok Nepoškvrnenej
Panny Márie. Slová o. Ľ. Petríka boli veťmi
poučné. Uvedomili sme si, akým krásnym
vzorom pre nás je Panna Mária, akú velkú
hodnotu má človek v živote. Naplnení Božím

<V

ia <
X

o č !H Ŕ

W

Čo sa odohralo v galilejskom meste Betleheme
pred takmer 2000 rokmi, si sprítomnili deti a
mládež takmer vo všetkých farnostiach našej
diecézy jasličkovými pobožnosťami. Milé a neza
budnuteľné bolo stretnutie v Juskovej Voli, kde
novonarodenému Ježiškovi vzdali hold podľa hry
A. Hlaváčovej.
Počas celej pobožnosti pekné duchovné piesne
Mladá deva, Kto klope tam, Vstávajte, pastieri, Na

"Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám
zalúbenie" (Mt 3,17). Do tohto svedectva sa
zapojila aj príroda - nebo, rieka Jordán..
Príroda sa nikdy nepostavila proti človekovi,
ktorý je pánom všetkého tvorstva. Všetko
svedčí pre nášho Spasiteľa, ktorý sa dáva
pokrstiť Jánovi Krstiteľovi. Ježiš sa stavia do
radu hriešnikov. Hľa, Baránok Boží, ktorý
berie hriechy celého sveta na seba. Tu na
Jordáne pokračuje cesta na Golgotu, aby
mohol za nás zomrieť. Boh nikdy nesvedčil

slovom sme prežívali aj nasledujúce dni.
Dňa 14. decembra sme v škole očakávali
hosťa najvzácnejšieho, sídelného biskupa
Mons. Jána Hirku. Privítali sme ho kultúrnym
programom, v ktorom zneli vianočné koledy,
piesne, vinšovačky. Prišiel medzi nás, aby nás
potešil, povzbudil a spolu s nami si aj zaspie
val. Prekvapil nás milým darčekom a my sme
verili, že sa medzi nami dobre cítil.
Aj naše rozhlasové okienko sa nezahanbilo.
I ono vyhrávalo vianočné melódie. Celá škola
dýchala vôňou smrečiny a voňavého ihličia.
V každej triede vrcholili prípravy programu
na vianočné vystúpenie pre rodičov.
Keďže chrípka zastihla aj nás, vianočný
program sa nekonal, no prvé číslo školského
časopisu Tambolo už bolo na svete.
Želáme si, aby sa naplnili slová otca sídel
ného biskupa Jána Hirku, ktorý povedal, aby
sme Ježiška prijali do svojho srdca nielen po
čas Vianoc, ale po celý život.
Zuzana BILANČÍKOVÁ
CZŠ sv. Juraja vo Svidníku

V j u s w f á J Vo l í
rodil sa Kristus Pán, Plesajte, všetci ľudia, Noc
zázrakov a nechýbala ani Tichá noc a ďalšie známe
koledy.
Bol to prekrásny zážitok nielen pre tých, ktorí sa
zúčastnili priamo na tejto hre, ale, myslím si, že aj
pre každého z nás, ktorí, tam boli, a to všetko
prežívali s nami. Na to sa len tak ľahko zabudnúť
Blažena LITVINOVÁ,
nedá.
Juskova Vôľa

proti človekovi. My - Itidia - ho zrádzame
častokrát. Boh sa k nám obracia so svojím
milosrdenstvom, dáva nám svoje odpus
tenie a svoju lásku. Nižšie Boh nemohol
zostúpiť, ako prísť na túto zem a človek
nemohol vyššie vystúpiť, než do detinstva,
synovstva Božieho. Vydávajme svedec
tvo lásky a milosrdenstva navzájom medzi
sebou. Neodsudzujme, nesvedčme v
zlom. Odsúd'me hriech, ale nikdy nie blíž
neho".
-rs-

Kronika
sídelného
biskupa
Mons . J á n a Hirku
22. 12.1995 Pohreb o. Emila Ósza
v Kráľovskom Chlmci
24. 12. Povečerie a polnočná sv.
liturgia v prešovskej katedrále
25.12. Svätá liturgia v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa
26.12. Svätá liturgia v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa
1 .1 .1 9 9 6 Sväté liturgie v katedrále
5 .1 . Svätá liturgia a svätenie vody
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
6 .1 . Svätá liturgia a svätenie vody
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
8. 1. Zasadanie stálej rady Konfe
rencie biskupov Slovenska v Badíne

( Jubileá kňazov i|í
PhDr. Teodor Bačinský - 85. |
|| narodeniny (16.2.1911)
Juraj Kocák, titulárny arcide- f
j k a n -75. narodeniny (16.2.1921) j
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ČLENOV PRIBÚDA
SPOLOK
SV. CYRILA
A METODA
Od 2. valného zhromaždenia,
ktoré bolo 29. apríla 1995 v Mi
chalovciach, členská základňa
nášho Spolku sv. Cyrila a Meto
da vzrástla do konca minulého
roka o 325 členov. Najviac pri
hlášok, ako sme vás už informo
vali, prichádzalo z farnosti
Sačurov, okr. Vranov nad Top
ľou. V samotnom sídle farnosti
je nateraz už 58 členov.
Bielymi miestami v minulom
roku prestali byť ďalšie obce,
medzi inými aj Nižné Repaše,
kde máme prvých šiestich no
vých členov a Úpor, odkiaľ do
nášho spolku sa prihlásili štyria
záujemci.
Do nášho ústredia v Michalov
ciach sme dostali dve prihlášky
s dátumom 1. januára 1996. Od
nášho gréckokatolíckeho jezuitu

o. ThDr. Cyrila Vasiľa, ktorý pô
sobí v Ríme a na sviatky Božie
ho narodenia prišiel do rodného
kraja. Čitatelia ho poznajú z fun
dovaných príspevkov, ktoré
uverejňujeme v Slove i v našom
kalendári.
Ďalšia prihláška s dátumom 1.
januára t.r. patrí starostovi mes
tskej časti Košice-Krásna Ing.
Mikulášovi Martonovi,ktorý je
synovcom o. ThDr. Michala Lac
ka, SJ, ktorý pochádza z Krás
nej nad Hornádom. O. ThDr.
Michal Lacko, SJ, po 28. apríli
1950, keď totalitná moc začala u
nás genocídu gréckokatolíkov,
on z Ríma informoval o tom celý
svet a po celý čas bránil právo
gréckokatolíkov na náboženskú
slobodu.
Ozaj sa tešíme, že počet čle
nov našej náboženskej kultúrno-výchovnej ustanovizne sa
pomaly blíži k tretej tisícke.
Oslovme naše rodiny, susedov,
priateľov i známych a ponuknime im členstvo v našej cyrilometodskej ustanovizni.
Pavol KUŠNÍR

GRÉCKOKATOLÍCKY KALENDAR1997
Sotva sme skončili expedíciu Gréckokatolíckeho kalendára
1996 a podielovej knihy Piesne zo Solúna od Jozefa Tótha, už
sme začali prípravné práce na Gréckokatolíckom kalendári
1997.
Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda na svojom zasadnutí dňa 7.
decembra min. roka schválil redakčnú radu na čele s o. Micha
lom Hospodárom z Košíc. Redakčná rada žiada všetkých tých,
ktorí hodlajú svoje články, básne, fotografie i iné meteriály uve
rejniť v kalendári, aby ich poslali redakcii do konca marca t. r.
Posielajte len také príspevky, ktoré doteraz neboli uverejnené.
BYZANT Košice s.r.o.
Moyzesova 40
040 01 Košice

Náboženská kultúrno-výchovná ustanovizeň gréckokatolíkov
SPOLOK SV. CYRILA A METODA V MICHALOVCIACH
ponúka členstvo všetkým, ktorí sa hlásia k dedičstvu solúnskych bratov.
Spolok sv. Cyrila a Metoda
Hollého 2, 071 01 Michalovce
čís. tel. 0946/240 92

■ Akatist k Bohorodičke, Grécko
katolícky kalendár 1996 a básnickú
zbierku Piesne zo Solúna od Mons.
Jozefa Tótha dostať v predajniach
byzant v Michalovciach a v Prešove.
■ Ďakujeme všetkým okresným de
kanom, správcom farností a dôverní
kom Spolku sv. Cyrila a Metoda, ktorí

NASI JUBILANTI
Vo februári t.r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo
naši členovia:
50 ROKOV - Mária Gabuždová z Marhane.
60 ROKOV - Ján Cap z Baján, Mária Hossuová z Vysokej
nad Uhom, Mária Hromjaková z Tichého Potoka, Jozef
Jenčík z Popradu, Ladislav Praščák z Michaloviec, Juraj
Slávik z Vranova nad Topľou, Mária Tomková z Trebišova
a Alžbeta Zorvanová z Popradu.
70 ROKOV - Ján Majzeľ zo Soli a Anna Sokolová z
Nižného Hrabovca.
75 ROKOV - Anna Bačišínová z Hlinného, Mária Melničaková z Čertižného a Ján Tajboš z Martina.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných rokov.

STEDDE SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Bohuznáma, Janova Lehota 100 Sk, Bohuznámy, Jánova Le
hota 600 Sk, Bohuznáma, Trhovište 100 Sk, Dvaja bohuznámi,
Horovce 100 Sk, Mária Babjaková, Nižný Hrušov 50 Sk,o. Eliáš
Baláž, Levoča 50 Sk, o. Kornel Baláž, Praha 50 Sk, Mária Balogová, Brezina 20 Sk, Terézia Balogová, Brezina 50 Sk, Mária Biroščáková, Levoča 50 Sk, Helena Boronkajová, Poša 100 Sk,
Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda, Šumiac 100 Sk, Gustáv
Čorej, Trnava pri Laborci 50 Sk, Anna Dorožovičová, Koromľa 50
Sk, Ján Dudlák, Stará Ľubovňa 50 Sk, Michal Dziaček, Martin 150
Sk, Michal Džatko, Bratislava 150 Sk, o. Miroslav Gavala, Vyškovce
50 Sk, Anna Gordová, Kladno 100 Sk, Anna Gurňáková, Nižný
Hrušov 50 Sk, Anna Foltýnová, Nižný Hrušov 50 Sk, Michal Hičár,
Košice 50 Sk, Mikuláš Hutník, Stará Ľubovňa 50 Sk, Mária Chlebášková, Zemplínska Teplica 50 Sk, Ignác Ivan, Lastovce_100 Sk,
Mária Kačmárová, ZemplínskaTeplica 100Sk, Štefan Koľ, Žakovce
50 Sk, Eleonóra Kolibarová, Pusté Čemerné 500 Sk, Mária Kopco
vá, Zemplínska Teplica 50 Sk, Elena Kukučková, Martin 50 Sk,
Mária Kukurucová, Nižný Hrušov 50 Sk, MUDr. Mária Kvetanová,
Bratislava 250 Sk, Gabriela Libová, Nitra 900 Sk, Valentín Lucák,
Košice 50 Sk, Anna Maďarová, Žbince 200 Sk, o. Michal Maslej,
Cestice 100 Sk, Mária Mihoková, Hnojné 50 Sk, Michal Mikita,
Martin 50 Sk, Mária Mikitová, Laškovce 150 Sk, Ing, Michal Novotný. Žiar nad Hronom 250 Sk, o. Alexej Miroššay, Brezina 100 Sk,
o. Štefan Pribula, Košice 50 Sk, Margita Puškárová, Trnava pri
Laborci 50 Sk, Mária Rošková, Koromľa 100 Sk, Jozef Sedlák,
Ďurďoš 50 Sk, Mária Semanová, Brezina 50 Sk, Helena Smolková,
Michalovce 100 Sk, Martin Škoviera, Bratislava 50 Sk, Mária Timočková, Sobrance 50 Sk, Mária Vasiľová, Slavkovce 50 Sk, Mária
Vladyková, Habura 100 Sk, Mária Vojtková, Brezina 50 Sk, Mikuláš
Zajac, Brezina 50 Sk, Michal Zambori, Zemplínska Teplica 500 Sk, o.
Pavol Zemko, Kriváň 100 Sk, Anna Žeňuchová st., Koromľa 50 Sk.
Dary na Spolok sv. Cyrila a Metoda posielajte poštovou poukážkou
vzor "A" na účet SLSP Michalovce, číslo účtu 124240-559/0900. Na
poštovej poukážke v správe pre prijímateľa - na druhej strane uvedie, že ide o dar. Mená darcov postupne uverejňujeme v Slove.
Za dary Pán Boh zaplať.

sa podieľali na distribúcii kalendárov
a podielových kníh pre členov na rok
1996 i pri predaji pre ostatných záu
jemcov.
■ Za všetky listy, pozdravy a blaho
želania k sviatku Božieho narodenia i
k novému roku 1996, ktoré ste adre
sovali nášmu ústrediu v Michalov
ciach i vydavateľstvu Byzant v

Košiciach vám úprimne ďakujeme so
želaním Božieho požehnania v tomto
novom roku.
■
Prosíme tých kňazov, ktorí pri
príležitosti výročia skonu sv. Cyrila
Filozofa odslúžia za členov Spolku
sv. Cyrila a Metoda sv. liturgie, aby o
tom informovali naše ústredie v Mi
chalovciach.
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ČLENOV PRIBÚDA
SPOLOK
SV. CYRILA
A METODA
Od 2. valného zhromaždenia,
ktoré bolo 29. apríla 1995 v Mi
chalovciach, členská základňa
nášho Spolku sv. Cyrila a Meto
da vzrástla do konca minulého
roka o 325 členov. Najviac pri
hlášok, ako sme vás už informo
vali, prichádzalo z farnosti
Sačurov, okr. Vranov nad Top
ľou. V samotnom sídle farnosti
je nateraz už 58 členov.
Bielymi miestami v minulom
roku prestali byť ďalšie obce,
medzi inými aj Nižné Repaše,
kde máme prvých šiestich no
vých členov a Úpor, odkiaľ do
nášho spolku sa prihlásili štyria
záujemci.
Do nášho ústredia v Michalov
ciach sme dostali dve prihlášky
s dátumom 1. januára 1996. Od
nášho gréckokatolíckeho jezuitu

o. ThDr. Cyrila Vasiľa, ktorý pô
sobí v Ríme a na sviatky Božie
ho narodenia prišiel do rodného
kraja. Čitatelia ho poznajú z fun
dovaných príspevkov, ktoré
uverejňujeme v Slove i v našom
kalendári.
Ďalšia prihláška s dátumom 1.
januára t.r. patrí starostovi mes
tskej časti Košice-Krásna Ing.
Mikulášovi Martonovi,ktorý je
synovcom o. ThDr. Michala Lac
ka, SJ, ktorý pochádza z Krás
nej nad Hornádom. O. ThDr.
Michal Lacko, SJ, po 28. apríli
1950, keď totalitná moc začala u
nás genocídu gréckokatolíkov,
on z Ríma informoval o tom celý
svet a po celý čas bránil právo
gréckokatolíkov na náboženskú
slobodu.
Ozaj sa tešíme, že počet čle
nov našej náboženskej kultúrno-výchovnej ustanovizne sa
pomaly blíži k tretej tisícke.
Oslovme naše rodiny, susedov,
priateľov i známych a ponuknime im členstvo v našej cyrilometodskej ustanovizni.
Pavol KUŠNÍR

GRÉCKOKATOLÍCKY KALENDAR1997
Sotva sme skončili expedíciu Gréckokatolíckeho kalendára
1996 a podielovej knihy Piesne zo Solúna od Jozefa Tótha, už
sme začali prípravné práce na Gréckokatolíckom kalendári
1997.
Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda na svojom zasadnutí dňa 7.
decembra min. roka schválil redakčnú radu na čele s o. Micha
lom Hospodárom z Košíc. Redakčná rada žiada všetkých tých,
ktorí hodlajú svoje články, básne, fotografie i iné meteriály uve
rejniť v kalendári, aby ich poslali redakcii do konca marca t. r.
Posielajte len také príspevky, ktoré doteraz neboli uverejnené.
BYZANT Košice s.r.o.
Moyzesova 40
040 01 Košice

Náboženská kultúrno-výchovná ustanovizeň gréckokatolíkov
SPOLOK SV. CYRILA A METODA V MICHALOVCIACH
ponúka členstvo všetkým, ktorí sa hlásia k dedičstvu solúnskych bratov.
Spolok sv. Cyrila a Metoda
Hollého 2, 071 01 Michalovce
čís. tel. 0946/240 92

■ Akatist k Bohorodičke, Grécko
katolícky kalendár 1996 a básnickú
zbierku Piesne zo Solúna od Mons.
Jozefa Tótha dostať v predajniach
byzant v Michalovciach a v Prešove.
■ Ďakujeme všetkým okresným de
kanom, správcom farnosti a dôverní
kom Spolku sv. Cyrila a Metoda, ktorí

NASI JUBILANTI
Vo februári t.r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo
naši členovia:
50 ROKOV - Mária Gabuždová z Marhane.
60 ROKOV - Ján Cap z Baján, Mária Hossuová z Vysokej
nad Uhom, Mária Hromjaková z Tichého Potoka, Jozef
Jenčík z Popradu, Ladislav Praščák z Michaloviec, Juraj
Slávik z Vranova nad Topľou, Mária Tomková z Trebišova
a Alžbeta Zorvanová z Popradu.
70 ROKOV - Ján Majzeľ zo Soli a Anna Sokolová z
Nižného Hrabovca.
75 ROKOV - Anna Bačišínová z Hlinného, Mária Melničaková z Čertižného a Ján Tajboš z Martina.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných rokov.
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Mária Kačmárová, Zemplínska Teplica 100 Sk, Štefan Koľ, Žakovce
50 Sk, Eleonóra Kolibarová, Pusté Čemerné 500 Sk, Mária Kopco
vá, Zemplínska Teplica 50 Sk, Elena Kukučková, Martin 50 Sk,
Mária Kukurucová, Nižný Hrušov 50 Sk, MUDr. Mária Kvetanová,
Bratislava 250 Sk, Gabriela Libová, Nitra 900 Sk, Valentín Lucák,
Košice 50 Sk, Anna Maďarová, Žbince 200 Sk, o. Michal Maslej,
Cestice 100 Sk, Mária Mihoková, Hnojné 50 Sk, Michal Mikita,
Martin 50 Sk, Mária Mikitová, Laškovce 150 Sk, Ing, Michal Novotný. Žiar nad Hronom 250 Sk, o. Alexej Miroššay, Brezina 100 Sk,
o. Štefan Pribula, Košice 50 Sk, Margita Puškárová, Trnava pri
Laborci 50 Sk, Mária Rošková, Koromľa 100 Sk, Jozef Sedlák,
Ďurďoš 50 Sk, Mária Semanová, Brezina 50 Sk, Helena Smolková,
Michalovce 100 Sk, Martin Škoviera, Bratislava 50 Sk, Mária Timočková, Sobrance 50 Sk, Mária Vasiľová, Slavkovce 50 Sk, Mária
Vladyková, Habura 100 Sk, Mária Vojtková, Brezina 50 Sk, Mikuláš
Zajac, Brezina 50 Sk, Michal Zambori, Zemplínska Teplica 500 Sk, o.
Pavol Zemko, Kriváň 100 Sk, Anna Žeňuchová st., Koromľa 50 Sk.
Dary na Spolok sv. Cyrila a Metoda posielajte poštovou poukážkou
vzor "A" na účet SLSP Michalovce, číslo účtu 124240-559/0900. Na
poštovej poukážke v správe pre prijímateľa - na druhej strane uvedie, že ide o dar. Mená darcov postupne uverejňujeme v Slove.
Za dary Pán Boh zaplať.
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1996 i pri predaji pre ostatných záu
jemcov.
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Košiciach vám úprimne ďakujeme so
želaním Božieho požehnania v tomto
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■
Prosíme tých kňazov, ktorí pri
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Filozofa odslúžia za členov Spolku
sv. Cyrila a Metoda sv. liturgie, aby o
tom informovali naše ústredie v Mi
chalovciach.

LITURGICKY KALENDAR
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 sviatku
Stretnutie Pána so Simeonom
- mäsopôstny týždeň
Čítania do 9. februára sú z obdobia po
sviatku Stretnutie Pána. Menlivé časti sú zo
sviatku Stretnutia, okrem piesne na vchod.
Liturgická farba je biela.

5. február, pondelok,
Agáta, mučenica
Ef 3,14 - 19, Mk 10, 13-16.

6. február, utorok,
Bukol, biskup
1 Jn 2, 15 - 17, Mk 9, 34b - 37.

7. február, streda,
Partén a Lukáš,
úctyhodní
Fil 2 ,1 - 4 , Lk 18, 15-17.

8. február, štvrtok,
Teodor Stratilat, velkomučeník
Rím 5, 1 - 5, Mt 18, 1 -5 .

9. február, piatok, zakončenie
sviatku Stretnutia Pána
so Simeonom, Nicefor,
mučeník
Všetky menlivé časti sú ako 2. februára.

10. februára, Prvá zádušná
sobota - mäsopôstna sobota,
(čierna)
Antifóny: Dobre je. Pán kráľuje. Vchod:
Poďme...za večný pokoj zosnulých my ti
spievame, aleluja. Tropar: Hlbinami múd
rosti. Sláva. Kondák: So svätými upokoj. I
teraz. Bohorodičník. V tebe máme hradbu.
Prokimen: Duše ich. 1 Sol 4, 13 - 18, Jn 5,
24 - 30. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Najčistejšia Bohorodička. Spev na prijí
manie: Blažení, ktorých si vyvolil. Pany
chída.

11. február, Mäsopôstna nedeľa,
Blažej, biskup - mučeník (biela)
Radový hlasne tretí, ev. na utiemi je tretie.
Antifóny: nedelné. Tropar: Veseľte sa, nebe
sá. Sláva. Kondák. Až vo svojej sláve. I

teraz. Podľa predpisu. 1 Kor 8,1 - 3.10 -13,
Mt 25, 31 - 40. Spev na prijímanie: Chváľte
Pána.

Týždeň po Mäsopôstnej nedeli syropôstny týždeň
12.

február, pondelok,
Melet, biskup.
Menlivé časti z pondelka
alebo o biskupovi (biela)
Zj 14,1 - 3. 4b - 5, Mt 8,1 - 4.

13. február, utorok,
Martinián, úctyhodný
Menl. časti z utorka alebo o úctyhodnom.
Zj 14, 14 - 19, Mt 8, 14 - 17.

14. február, streda,
sv. Cyril Filozof, učiteľ
Slovanov, záv. spomienka (biela)
Antifóny: každodenné. Tropar: Svätý Cy
ril. Sláva. Kondák. Vzdajme úctu. I teraz.
Podľa predpisu. Prokimen: Po celej zemi.

15. február, štvrtok,
Onezimos, apoštol (biela)
Menlivé časti zo štvrtku alebo o apoštolo
vi. Zjv 18,1 - 2. 21 - 23,19, 1 - 9a, Mt 8,23
-27.

16. február, piatok,
Pamfil a spoločníci, mučeníci
(červená)
Menlivé časti z piatku alebo o mučení
koch. Zjv 20, 1 - 4. 11 - 15, 21, 1 - 2, Mt. 8,
28 - 34.

17. február, syropôstna sobota pamiatka všetkých
úctyhodných pôstnikov (biela)
Menlivé časti zo soboty. Zjv. 2 2 ,1 -7 , Mt.
9, 35 - 38.

18. február, Syropôstna
nedeľa, Lev, pápež (biela)
Radový hlas je štvrtý, evanjelium na
utiemi je štvrté. Antifóny: nedeľné. Tro
par: Keď sa učenice. Sláva, kondák: Učiteľ
múdrosti. I teraz, podľa predpisu. Proki
men: Pomodlite sa. Rim. 13, 11 - 14, Mt 6,
14 - 21, Spev na prij.: Chváľte Pána.
Pripravil o. M gr. Vojtech BOHÁČ

NA SV. CYRILA FILOZOFA - UČITEĽA SLOVANOV
Dňa 14. februára 869 zomrel v Ríme
jeden z dvojice našich vierozvestov - sv.
Cyril Filozof. Pápež Hadrián II. ho hodlal
pochovať v Bazilike sv. Petra, ale na pros
bu sv. Metoda bol pochovaný v Bazilike
sv. Klimenta.
Pri tejto príležitosti bola zostavená služba
na počesť sv. Cyrila, ktorej autorom podľa
všetkého je jeden zo sedmopočetníkov - sv.
Sáva.

Zo služby na počesť sv. Cyrila uvádzame
pri príležitosti výročia jeho skonu chvály.

• Cyril, slávny učiteľ cností, naučil si Mora
vanov svojimi dielami Bohu ďakovať tým, že si
prekladal z gréckeho jazyka do slovienskeho
zákon Pána a spravodlivosť jeho. Preto sa národy
slovanské teraz radujú a slávu Bohu vzdávajú.
• Kto môže vypovedať divy Pána, ktoré
vykonal so slávnym týmto Cyrilom? Oslobo
dil ho pred jedom saracénskym a vytrhol zo

záhuby úpalom a tým, čo podvracali u Kozárov vieru v Pána, uzamkol ústa jazykom, osla
dil mu horké vody a na tisíce iných zázračných
vecí vykonal.
•
Ó, sladký učiteľ Cyril! Ó, tichá_ reč, ó,
milosrdné srdce a mysel premúdra! O, slová
sladšie od medu! Prelietal si oné kraje sťa orol,
druhý Pavol a učeník Petrov, v meste ktorého si
ráčil spočinúť. Pamätaj na nás hriešnych u Boha,
svojimi modlitbami spasže nás.

Poďakovali
Začiatkom nového roku sme v redakcii obdržali list z farnosti Rudfov, v ktorom vyjadrujú
podakovanie o. biskupskému vikárovi Petrovi
Rusnákovi a generálnemu vikárovi, Mons. Já
novi Gajdošovi vdačnosf za povzbudenie a slú
ženie sv. liturgii v tejto farnosti počas choroby
správcu farnosti o. Michala Hulaja. Poďakovali
dobrotivému Bohu za to, že počas vianočných
sviatkov bol už správca medzi svojimi veriadmi.
Gréckokatolícka diecézna charita
vypisuje výberové konania na miesta
Mzdovej účtovníčky diecéznej charity.
Požiadavky:
- znalosti v odbore mzdového účtovníctva a personalistiky
- prax v odbore minimálne 2 roky
- ovládanie osobného počítača
Hlavnej diecéznej sestry pre charitatívnu službu v ro
dinách
Vrchnej charitatívnej sestry pre charitatívnu službu v
rodinách Prešov
Požiadavky:
- stredné zdravotné vzdelanie
- prax v odbore minimálne 3 roky
- organizačné schopnosti (vedenie pracovného kolektívu)
■schopnosf viest administratívnu agendu
■citlivý prístup k starým a chorým íudom a ochota k službe
-minimálny vek 27 rokov
Záujemcovia sa môžu hlásiť u Mgr. Hurtuka v pracov
ných dňoch až do konca februára na adrese:
Gréckokatolícka diecézna charita, Jarková 79, Prešov
tel.: 091/72 39 70

II. kttealwwký uéádežtdcky
p k i lift UeEftíftcít
Dňa 27. decembra minulého roka, na sviatok
sv. prvomučeníka Štefana, Gréckokatolícky far
ský úrad vo Veľatoch (okr. Trebišov) usporiadal
II. kresťanský mládežnícky ples. Prítomných v
kultúrnom dome privítal miestny duchovný o.
Vojtech Biačko. Potom sa prítomným prihovoril
starosta obce Ján Cap, ktorý aj ples otvoril.
V krátkom programe vystúpila miestna mlá
dež s betlehemskou hrou a vianočnými piesňa
mi. Program obohatil svojím vystúpením aj
Mládežnícky zbor Marianka z Kružlova, ktorý sa
na plese zúčastnil vo velkom počte aj so svojím
duchovným otcom.
-<d-

FATIMSKÉ SOBOTY

DUŠE V ČAKÁRNI
Americký jezuita C.G. Valles spo
mína zaujímavý zážitok z návštevy
rímskych katakomb. Zaujal ho nápis
na jednom hrobe - obsahoval latin
ské slová "audienti protractae", kto
ré znamenajú "poslucháčke, ktorá
prekročila svoj čas".
Išlo o katechumenku - devu, ktorá
absolvovala prípravný kurz na prija
tie krstu, ale zostala nepokrstená.
Nebol to v tom čase nezvyklý prí
pad. Krst bol považovaný za veľmi
dôležitý a významný krok v živote,
záväzný pre oddanosť Bohu. Preto
niektorí ľudia odkladali dátum krstu.
Pravdepodobne tak urobila aj spo
mínaná dievčina. Jej nábožný učiteľ
to zaznačil s láskou a so žiaľom. Po
zdrav pokoja - "in Pace", ktorý bol na
všetkých hroboch kresťanov, na jej
hrobe chýbal. Zomrela v čakaní.
V podobnej situácii je väčšina z
nás. Čakárne ducha sú plné ľudí,
ktorí sa nedokážu definitívne roz
hodnúť pre obrátenie, pre zmenu ži
vota. Opustili už dom, prišli na
stanicu, majú lístok, majú zámer

prísť na vybrané miesto, ale ešte nie
teraz. Usídlili sa preto v čakárni - a
čakajú.
Prečo je tomu tak? Problém tkvie
v strachu pred tým, čo je potrebné
urobiť vtedy, keď už dôjdeme. Bojí
me sa zodpovednosti po konečnom
rozhodnutí pre opravdivý život.
Často aj naša unáhlená aktivita je
istým spôsobom čakania.
Pokiaľ sme zaujatí, nepretržite
pracovne zaneprázdnení, nič nás
nenúti k dôležitému rozhodnutiu.
Naopak, máme množstvo dôvodov
na odklad, na čakanie a meškanie
postaviť sa pred svoj reálny obraz,
pred nástojčivosťou obrátenia.
Neustále k nám zaznieva Spasite
ľovo podobenstvo: "Nijaký sluha
nemôže slúžiť dvom pánom" /Lk
16,13/. Nemôžeme mať srdce pri Je
žišovi a aj niekde inde. Je potrebné
sa rozhodnúť a ísť napred.
Nesmieme zostať v čakárni, lebo
by sme nikde nedošli.
M. STANISLAV

PRVÁ CELODIECÉZNA PÚŤ DO SUÄTEJ ZEME'l
V dňoch 17. až 23. marca 1996 sa
organizuje pri Gréckokatolíckom bis
kupstve celodiecézna púť do Svätej
zeme.Duchovným sprievodcom na
púti bude J. E. Mons. Ján Hirka, pre
šovský sídelný biskup.
Púť bude zameraná ako duchovné cvi
čenie pre veriacich našich farnosti. Pôj
deme po stopách
Pána Ježiša.
Navštívime mestá Jeruzalem, Nazareth,
Jericho, horu Tábor a Carmel, Mŕtve a
Galilejské more, prameň Jordánu, Kafarnaum, Judskú púšť a ďalšie biblické
miesta.
Počas púte sa denne budú slúžiť sväté
liturgie.
Cena: 19.900 Sk + taxa za transfer na
letisko a späť (cca 200 max. 500 Sk)
V cene je zahrnuté:
1. Letenka: Budapešť - Tel - aviv a späť

2. Hotelové ubytovanie + polopenzia +
2x obed
3. Autobusová doprava v Izraeli
4. Vstupenky na niektoré pamätné mies
ta a mešity
5. Izraelské vízum •
6. Základné poistenie
7. Lodný lístok na Genezaretské jazero
8. Taxi na horu Tábor
9. Obslužné
10. Odborný a technický sprievodca +
kňaz
Púť organizačne zabezpečuje: Pútnic
ká cestovná kancelária CiuTour, Ciullsová Judita, Južná trieda č. 15, Košice.
Stránkové dni: Pondelok, streda, pia
tok 10. -1 2 . -1 7 . h.
Informácie: telefonicky alebo faxom na
čísle (095) 76 53 63
pondelok až piatok od 8.00 - 12.00

V Slove č. 24 /1995 boli nepresne uvedené termí
ny Fatimských sobôt a témy duchovných obnov.
Správne má byť:
Fatimské soboty:
2. novembra - Poprad - B. Bystrica - Dobrá (dušičky).
7. decembra - Stará Ľubovňa - Humenné
Témy duchovných obnov:
Máj: Blahoslavená Bohorodička Panna Mária v

tajomstve Krista a Cirkvi (LG VIII)
Júl: Rehoľníci (LG VI)
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HATO KO V
PONÚKA:

galvanické zlátenie tvrdým zlatom
❖ sakrálnych predm etov (monštrancií,...)
❖ šperkov Au, A g
CENA ZLÁTENIA:
❖ predm etov zo zlata,
od
striebra, medi a mosadze
21,-Sk/dm2

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

KONTAKT:

080 01 P R E Š O V
te l.:091/723783

ZLATOKOV s.r.o.
Rázusova 8
911 76 Trenčín

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

s.r.o.

tel.: 0831/503 269, 503 111
tel./fax: 0831/532 771

pri hrúbke 0.1 pm
bez podkladu

