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cirkvi

tče, (už) prišla hodina, osláv svojho Syna, aby
Syn oslávil Teba! Lebo si mu dal moc nad ľud
ským pokolením, aby dal večný život všetkým,
ktorých si mu zveril. A toto je večný život, aby poznali
Teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Ja som Ťa oslávil na zemi tým, že som
vykonal dielo, ktoré si mi zveril. Teraz, Otče, Ty ma osláv
u seba slávou, ktorú som mal u Teba prv, ako vznikol svet.
Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi zveril zo
sveta. Tvoji boli a dal si ich mne, a oni zachovali tvoje
slovo, teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od Teba,
lebo som im odovzdal to isté učenie, ktoré si ty odovzdal
mne; a oni ho prijali a skutočne sa presvedčili, že som
vyšiel od Teba a uverili, že si ma Ty poslal.
Ja prosím za nich. Nie za svet prosím, ale za tých, ktoiých
si mi dal, lebo sú Tvoji. Veď všetko, čo je moje, je Tvoje, a
čo je Tvoje, je moje. A v nich sa prejavila moja sláva.
Ja som už nie vo svete, ale oni sú ešte vo svete, a ja
odchádzam k Tebe. Otče Svätý, tých, čo si mi dal, zachovaj
v svojom mene, aby boli jedno ako my! Dokiaľ som bol s
nimi, ja som ich zachovával v Tvojom mene, ktoré si mi dal;
ochránil som ich, a nik sa z nich nestratil, iba ten zatratenec,
aby sa splnilo Písmo. Ale teraz odchádzam k Tebe a toto
hovorím vo svete, aby sa aj oni naplnili mojou radosťou.
Dal som im Tvoje slovo, a svet pojal nenávisť voči nim,
lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím,
aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého.
Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich v
pravde! Tvoje slovo je pravda. Ako si mňa poslal do sveta,
tak som ich ja poslal do sveta. A pre nich sa ja posväcujem,
aby aj oni boli posvätení v pravde.
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T ~ ) líži sa tvoja smrť. Nie koniec teP y e s n é h o života, ktorý je vykúpeJ L ^ / ním a pokojom . Lež smrť, ktorá
je poslednou hĺbkou, nepredstaviteľ
nou hĺbkou znivočenia a biedy. Blíži sa
smrť, ktorá je vyprázdnením , príšernou
bezmocnosťou, zdrvujúcou p rázdno
tou. Kde všetko ustupuje, kde všetko
prchá, niet ničoho iba opustenosť, kto
rá je páliaca a zároveň nevýslovne
mŕtva. A v tejto noci ducha a zm yslov,
v tejto prázdnote srdca, v ktorom je
všetko spálené, je tvoja duša ešte v
modlitbe, táto príšerná púšť v bolesti
zhoreného srdca je v tebe jedným je 
diným volaním k Bohu.

Ó, modlitba bolesti, modlitba opuste
nosti, modlitba priepastnej bezmocnos
ti, modlitba opusteného Boha, buď ty
sama vzývaná. Keď sa ty, Ježišu, m od
líš, kdeže je tu ešte priepasť, z ktorej by
sme nesmeli volať k tvojmu Otcovi?
Kdeže je zúfalstvo, ktoré by sa skryté v
tvojej opustenosti nemohlo samo stať
modlitbou? Kdeže je onemenie v mu
kách, ktoré by nemuselo vedieť, že taký
to nemý výkrik je ešte počuť uprostred
nebeského jasania?
Aby si vyslovil svoju biedu, aby si sa
modlil modlitbou svojej bezhraničnej
opustenosti, začai si sa modliť 21. žalm.
Lebo tvoje slová "Bože môj, Bože môj,

| prečo si ma opustil?" sú prvým veršom
tohoto prastarého žalospevu, ktorý tvoj
; Svätý Duch sám vložil do srdca a na
S pery starozákonnému zbožnému člove; ku ako výkrik v núdzi. Tak si sa ani ty, ak
i sa môžem opovážiť takto hovoriť, v nají horšom utrpení nechcel nič iné modliť
než to, čo sa už tisíce modlili pred tebou.
Ty si sa istým spôsobom pri svojej vlastI nej slávnostnej liturgii, keď si sám seba
obetoval ako večnú obetu, modlil sám
už stanoveným i slovami a takými slova| mi si dokázal povedať všetko. Nauč ma
i modliť sa slovami tvojej cirkvi, aby sa
| stali slovami môjho srdca.
Karol RAHNER, SJ

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MAREC
1. A by si kresťania v o b d o b í p rí

3. A by s v ätý Jozef, o chranca svä

p ravy na ju b ile jn ý ro k 2 0 0 0 le p 

tej C irkvi, pom áhal našim otcom

šie u ved o m ili v ý zn a m a h o d n o tu

b iskupom

to h o to ju b ile a

ram , ktorý im načrtol S vätý O tec v

pre d e jin y

ľu d 

stva.

uskutočňovať

pro g 

Šaštíne, ab y sa ta k C irkev u nás

2. A b y D uch S v ä tý d is p o n o v a l

v zm áh ala.

nekresťanov na d ia ló g a o tv o ril

4. S rd ce Ježišo vo , daj, aby tvoji

ich m ysle i s rd c ia s v e tlu e v a n je 

kňazi vyžiarovali tvoju prítom nosť

lia.

m edzi ľuďmi.

Z

OBSAHU

Kajajte sa a verte evanjeliu!

3

Laici vo farnosti

4

Proces blahorečenia biskupov
P. Gojdiča a V. Hopku

5

Služba nielen pre dobro kresťanov 6
Je načase m ilovať dom ov iného
ako svoj vlastný

7

Svet mladých: New Age - m isia

8

Odpovedá pom ocný biskup

Sv. Bažil Veľký O DAROMNÝCH SLOVÁCH A REČIACH
Na ktoré slová sa vzťahuje K ristov výrok:
"Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z
každého darom ného slova, ktoré vyslovia"
/Mt 12,36/
- Všeobecne každé slovo, ktoré sa nevzťahuje
na našu prácu v Bohu, je daromné. Zlo takej reči
je veľké, lebo i keby bolo dobré to, o čom sa
hovorí, keď sa to nevzťahuje na povzbudzovanie,
neospravedlňuje to dobro toho, čo hovorí. Už len

tá okolnosť, že reč nepomáha povzbudzovať, za
rm ucuje Sv. Ducha Božieho. Toto jasne učí
Apoštol: " Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé
slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby
prinášalo milosť tým, čo počúvajú. A nezarmu
cujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste ozna
čení pečaťou na deň vykúpenia" /E f 4, 29-30/. A
akým zlom je zarmucovať Svätého Ducha, o tom
netreba ani hovoriť.

Sv. Bažil Veľký O NADÁVANÍ BLÍŽNYM
Čo je to nadávanie?
- Každé slovo povedané s úm yslom ponížiť /bra
ta/ je nadávkou, hoci sa ani nezdalo, že uráža. Jasne

to vyplýva z Evanjelia, v ktorom je o židoch
napísané: "Vynadali m u a povedali: Ty si jeho
učeník, my sm e Mojžišovi učeníci" /Jn 9, 28/.

Sv. Bažil Veľký O OHOVÁRANÍ
Čo je to ohováranie?
- Myslím, že sú dva prípady, kedy je dovolené
o niekom zle hovoriť. Najprv, keď sa treba poradiť
so skúseným ako napraviť hriešnika a potom, aby
sme dali výstrahu iným, keby sa bez nej mali
stýkať so zlým, tak aj dobrým. T oto zakázal
Apoštol, keď nariadil: "nestýkajte sa s ním " /2 Sol
2,14/, aby ste sa nedostali do diablových sietí. Z

listu k Timotejovi vieme, že sám Apoštol takto
jednal. Píše takto: "Kováč Alexander mi spôsobil
veľa zlého...Aj ty sa ho chráň, lebo veľmi odporo
val našim slovám" /2 Tím 4,14/.
Kto okrem týchto dvoch prípadov hovorí zle o
inom, aby vzbudil odpor voči nemu, alebo ho
vysmial, ten je ohovárač, hoci je pravdou to, čo
hovorí.

Sv. Bažil Veľký O TRESTE ZA OHOVÁRANIE
Aký trest si zasluhuje ten, čo ohovára bra
tov, počúva ohovárania, alebo dovoľuje oho
várať?

I jeden i druhý si zasluhuje odlúčenie od
spoločnosti bratov: "Kto tajnostkársky ohovára
blížného, toho umlčím" /Ž 101,5/.

Sv. Bažil Veľký O OHOVÁRANÍ PREDSTAVENÉHO
Ako jednať s tým, ktorý ohovára predstave
ného?
- Vidíme to z Božieho hnevu proti Márii /M oj
žišovej sestre/, ktorá hovorila proti Mojžišovi.
Boh ani na prosbu Mojžiša jej bez trestu nechcel
odpustiť hriech.
Či inožno veriť tomu, kto keď je napomenu
tý pre drzý hlas a neúctivé slová, vyhovára sa,
že nemá v srdci nijaké zlo?
- A ko nie všetky choroby tela, tak ani všetky
náruživosti duše nie sú zjavné. Sám chorý si ich

niekedy neuvedom uje. Choroby tela m ajú určité
príznaky, podľa ktorých lekári poznajú skryté
choroby, ktoré chorý vôbec nepozná a nevidí:
podobne je to i s dušou. Kto sa dopúšťa hriechu,
nevidí svoju náruži vosť. Načim však veriť K risto
vi, ktorý tak jem u, ako jem u podobným , hovorí:
"...zlý človek zo zlého/pokladu/ vynáša zlo"/L k
6,45/. Stáva sa však, že zlý človek zdanlivo povie
dobré slovo, alebo s pretvárkou spraví dobré, ale
nie je m ožné, aby sa dobrý človek pretvaroval a
robil zle, lebo Apoštol hovorí: "...usilujte sa robiť
dobre pred všetkým i ľuďmi" /R im 12,17/.

Sv. Bažil Veľký O TOM, ČO NÁM POMOŽE ZDRŽAŤ SA OD HNEVU
Ako sa m ožno zdržať od hnevu?
Keď vždy budeme pamätať na to, že na nás
pozerá vševedúci a všadeprítomný Pán, ktorý
podriadený by sa opovážil v prítomnosti kráľa
robiť niečo také, čo mu je nemilé? Ani ten sa tiež
nehnevá, kto nechce, aby ho iní poslúchali a sám
sa podrobuje vôli iných a uznáva, že všetci sú
vyšší od neho /Flp 2,3/. Lebo keď niekto pre

vlastný osoh chce, aby ho iní poslúchali, nech si
uvedomí, že Božie slovo učí každého slúžiť iným
/M k 10,45; E f 5, 21; Jn 13/. A kto trestá za
priestupky Božích príkazov, ten sa nemá hnevať,
ale má byť milosrdný a súcitný podľa slov Apoš
tola: "Kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja? /2
Kor 11,29/.
Pripravili baziliáni
(Pokračovanie v budúcom čísle)
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KAJAJTE SA A VERTE EVANJELIU ! »*,«
"Teraz však, hovorí Pán, obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom i
nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý
a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie"
Joei 2,12-13
Pôstne obdobie, do ktorého sme vstúpi
li, nás opäť svojou liturgiou a Božím slo
vom uvádza do základného a stále
aktuálneho problému ľudského života, do
problému pokánia, ktorý nám treba chá
pať predovšetkým ako zmenu zmýšľania,
ktorá je podmienkou zmeny konania.
Ak vychádzame zo známeho faktu, že
každý ľudský mravne započítateľný čin,
ktorý vykonáme, musí predchádzať rozu
mové poznanie a slobodné rozhodnutie
našej vôle, tak musíme pripustiť, že túto
slobodu môžeme nielen využiť, ale aj
zneužiť. A práve týmto zneužitím sa do
stávame k negatívnemu konaniu, ktoré
veriaci človek jednoznačne nazýva hrie
chom. Lenže vieme aj to, že hriech je
prekážkou našej jednoty s Bohom, že je
zatarasením cesty k nemu ako ku pravé
mu cieľu nášho života. A tu Boh sám je
prvým a hlavným iniciátorom k našej pre
mene, k našej náprave a k našej záchrane.
On nám dáva silu k zmene nášho zmýšľa
nia a k zmene konania. On odníma naše
hriechy. Kristus klesá pod bremenom ná
šho hriechu, aby sme my mohli vstať.
Náš podiel spolupráce na obrátení, na
pokání však nemôže spočívať na vonkaj
ších úkonoch alebo prejavoch kajúcnosti
tak, ako to bolo u starozákonného Božie
ho ľudu v Izraeli. Sypanie si popola na
hlavu, obliekanie vrecoviny a trhanie rú

cha. Prorok Joel už vtedy povedal: "Roz
trhnite si srdcia a nie rúcho" (2,13). Teda
vaša pravá premena sa stane, ak sa zmení
vaše srdce, ak sa naozaj zmení vaše
zmýšľanie, ak sa opätovne nasmerujete na
Boha, do jeho náručia. Pravé pokánie, aj
keď si často vyžaduje velký vnútorný zá
pas, nie je sprevádzané pocitom trestu,

ÚVODNÍK
ale naopak pocitom radosti z návratu do
mov. Takýto pocit mali vždy ľudia, ktorí
sa po velkých útrapách a po dlhom odlú
čení znova vracali domov. Potvrdzujú
nám to skúsenosti prepustených vojno
vých zajatcov, oslobodených väzňov z
koncentračných táborov a tiež márnotrat
ný syn z Ježišovho podobenstva, ktorý
aby zmenil svoje zmýšľanie, musel zakú
siť, že v ďalekom kraji od svojho otca sa
svine majú lepšie ako on, aby sa rozhodol
k radostnému návratu. A čakal ho azda
nahnevaný otec plný výčitiek? Vôbec
nie. Ale milosrdný a šťastný otec, ktorý na
dôkaz svojej radosti z jeho návratu vy
strojí velkú hostinu a vráti mu synovské
práva.
Aj náš dnešný život plný zmätkového

konania podľa našich starých zaužíva
ných zvykov, podľa falošných predstáv
o slobode, podľa našich projektov sme
rujúcich k egoizm u, pôžitkárstvu, k
praktickém u m aterializm u, nutne potre
buje zmenu. A tá m usí nastať v srdci a
jej koreňom nem ôže byť nič iné ako
prijaté evanjelium , v ktoré sme naozaj
uverili. Potom aj náš pôst bude podľa
Božej vôle vyjadrenej slovam i proroka
Izaiáša: "Či nie to je pôst, ktorý sa mi
ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a
roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte
zlom ených na slobodu a rozlám ete kaž
dé jarm o? Či nie, keď lám eš chudobným
svoj chlieb, potulných bedárov zave
dieš do dom u, ak vidíš nahého, zaodeješ
ho... (Iz 58,6-7). A či Ježiš sám svojimi
slovam i nepotvrdil túto pravdu, keď po
vedal, že čokoľvek sm e urobili jednému
z jeho najm enších bratov, jem u samému
sme urobili? (por. M t 25,40).
Pýtajm e sa teda sami seba, či v týchto
otázkach nastala už vnútorná zmena v
našom srdci a či je sprevádzaná rados
ťou z prem eny a návratu k Bohu? Ak
azda ešte nie, využim e na to aj toto
pôstne obdobie, aby cirkev ozdobovalo
čím viac skutočne obrátených veriacich
s novým i skutkam i podľa nového zmýš
ľania.
o. RNDr. Jozef VOSKÁR

Pod krížom k ľačím . U trápený.
P ohľad ml n ú k a o b ra z Tvojej obety.
K ľa čím a č a k á m ...P ríd e ch víľa z m e n y ?
S k rz n a s k rz bolesťou so m odetý.

mí\itmXi04ň
KŕlvTioeBvno
iicTí6KH«eeM

N evlád zem . P an e , odním m l ten kríž,
u k á ž mi Inú z Tvo jich ciest...
L á sk a v o u rukou b o lesť vo m ne stíš,
a b y so m ho už n e m u se l v ia c niesť...
Hľadím a hl’adím ...N a Teb a.
-Veď z k ríža ujal so m s a v lá d y
nad sm rťou. On je c e s t a do n eb a
ô e p k á ä a vo m ne rú o a š hrady,
v ktorých so m d o s ia ľ b ýval b ez obáv.
A keď m nou n a s k rz prúdia Tvoje slo v á
cítim , že k eď m a za jtra opäť strh n e dav,
vo v la stn o m kríži ob jím em Ť a znova.
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Cirkev

- jedno

srdce

a jedna

duša

w ®
V tohtoročnom prvom čísle Blahovistnika bola na poslednej strane krátka úvaha,
v ktorej autor píše o tom, ako Pán Boh
každému z nás dal talenty, dary. Sú to
dary velké, ale sú aj malé. Ale aj tie malé,
či maličké, sú veľmi dôležité pre život cir
kevného spoločenstva. A uvádza aj kon
krétne príklady. V každej farnosti jeden
pekne spieva, druhý maľuje ikony, tretí
usmerňuje deti v chráme, ďalší vie v chrá
me všetko opraviť, niekto vie pekne vyší
vať, alebo sa dobre modliť, ba dokonca aj
taká práca je cenná, ako napríklad pozametať schody.
Keby naše farnosti nemali takých obeta
vých ľudí, náboženský život by sa ťažko
rozvíjal. A preto je veľmi smutné, ak vo
farnosti, kde je plno mužov, ktorí majú
hlas, nemajú v chráme kantora; kde je
plno žien, ale v chrám e je nečistota; kde
je plno mládeže, ale ani chýru o miništran
toch... Zadarmo sme dostali, avšak inému
z toho nič nedávame.
Toľko au to r v spom ína n e j úvahe, v
ktorej je n a zn a če n á ve ľká ú lo h a la iko v
vo farnosti. A práve m a rco vá té m a v
Roku C irkvi, kto rý p re b ie h a , nám p o 
núka zam yslieť sa nad ú lo h ou la iko v
vo farnosti.

Druhý vatikánsky koncil vo vieroučnej
konštitúcii O Cirkvi (Lumen gentium) ve
noval laikom celú štvrtú kapitolu. Po tom,
čo koncil vysvetlil úlohy hierarchie, svoju
pozornosť venuje stavu tých veriacich,
ktorí sa nazývajú laikmi: "Duchovní pastie
ri si totiž dobre uvedomujú, na aký velký
osoh sú laici pre celú Cirkev. Veď duchov
ní pastieri vedia, že Kristus ich neustano
vil na to, aby jedine oni vzali na seba celé
spasiteľné poslanie Cirkvi na svete, ale že
ich vznešenou úlohou je tak viesť veria
cich a tak brať do úvahy ich služby a
charizmy, aby všetci svorne svojím spô
sobom spolupracovali na spoločnom die
le" (LG, 30). "Slovom, na všetkých laikov
dolieha vznešená povinnosť pracovať na
tom, aby sa spasiteľné Božie úmysly čím
ďalej tým viac uskutočňovali všade na
svete na všetkých ľuďoch všetkých čias.
Nech sa im preto všade umožní, aby aj
oni, podľa svojich síl a súhlasne s požia
davkami doby, mali činnú účasť na spásonosnom diele Cirkvi" (LG, 33).
V dekréte Druhého vatikánskeho konci
lu O laickom apoštoláte (Apostolicam actuositatem) majú laici svoju Magnu chartu,
čo im dáva v Cirkvi miesto, ktoré im prá
vom patrí. Od nich vo veľkej miere závisí,
či budú vedieť aj u nás zodpovedne využiť
možnosti, ktoré sa im dávajú, a či ich
presadia do života, či si uvedomia velkosť
svojho kresťanského povolania a budú ho
vedieť naplno žiť. Pred nimi sa "otvárajú
rozmanité polia apoštolskej činnosti, z
ktorých tu chceme spomenúť tie najhlav
nejšie, ako sú cirkevné pospolitosti, rodi
na, mládež, spoločenské prostredie,
národný a medzinárodný poriadok" (AA,
9). "V rámci cirkevných pospolitostí ich
činnosť je natolko potrebná, že bez nej by
ani apoštolát duchovných pastierov zväč
ša nemohol dosiahnuť plnú účinnosť" (AA,
10). Každá farnosť poskytuje velké pole
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pôsobnosti, kde môžu poskytnúť svoje
skúsenosti a pričiniť sa o väčšiu účinnosť
dušpastierskej činnosti, ako aj správy cir
kevných m ajetkov (porov. AA, 10). Preto
nech si navyknú pracovať vo farnosti v
dôvernej jednote so svojimi kňazmi (po
rov. AA, 10).
O úlohe laikov hovorí aj Posynodálny
apoštolský list Svätého O tca Jána Pavla
II. O povolaní a poslaní laikov v Cirkvi a
vo Svete (C hristifideles laici). Podľa toh
to listu každá farnosť "predstavuje kon
krétnu form u m iestneho realizovania sa
Cirkvi; v určitom zm ysle je ona Cirkvou,
ktorá žije uprostred dom ov svojich sy
nov a dcér" (26). Preto je potrebné zno
vu vo viere odhaliť pravú tvár farnosti, aj
k e ď je niekedy chudobná na členov a na
majetky. Kvôli tom u sa m usia znovu
upozorniť všetci laici, muži i ženy, že ich
činnosť je vo farnosti veľmi potrebná pre
rast Cirkvi.
Spomínaný posynodálny dokument sa
začína a končí úvahou na slová podoben
stvá o robotníkoch vo vinici: "Choďte aj vy
do mojej vinice" (Mt 20,4). Preto volanie
nebeského Hospodára pokračuje stále v
dejinách a obracia sa na každého člove
ka, ktorý prichádza na tento svet. Pápež
Ján Pavol I. krátko pred svojou smrťou
povedal tieto slová: "Snažme sa vylepšo
vať Cirkev tým, že sa sami budeme stavať
lepšími."
Každý z nás by si mal položiť otázku, čo
môže konkrétne ponúknuť Cirkvi ako svoj
kresťanský prínos. Farnosť, to nie je len
kňaz, kantor, cerkovník ale celé spoločen
stvo bratov a sestier. Všetci môžeme a
máme právo zapojiť sa do života farnosti
podľa svojich možností i schopností. Na
prahu tretieho tisícročia túto spoluzodpo
vednosť za Cirkev by sme si mali zvlášť a
hlbšie uvedomiť.
o. František DANCÁK
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Záleží len na človeku, ktorú cestu si
Človek sa m nohokrát dostáva k
vyberie, ktorou cestou vykročí a čo si
cestám či križovatkám života, ktoré
vyvolí, dobro či zlo. Sväté písmo ho
často zaručujú nový cieľ poznania. V
vorí "Nik nemôže slúžiť dvom pánom"
takýchto životných situáciách sa
(Mt 6, 24). Je ťažké ísť za Ježišom, je
človek potrebuje rozhodnúť, zam ys
lieť sa, ktorou cestou isť. V našom i ťažké ísť správnou cestou, no Boh vidí
našu snahu, úsilie, naše "ÁNO, PANE,
živote sa nám ponúkajú dve cesty.
CHCEM BYŤ INÝM" a v tých chvíľach
Prvou cestou je cesta dobra, Božej
pomáha, ak človek klesne, Ježiš ho
lásky, milosti a cieľ ísť za Ježišom .
zdvíha, berie všetko na seba a človek
Tou druhou cestou je zlo, diabol,
znovu kráča k večnému cieľu pozna
ktorý bojuje o to, aby mal čo najviac
nia - k večnému životu.
duší, ktoré zblúdili a zabudli na Bo
I
Jana PAVÚKOVÁ
žiu lásku.
Ilustračná snímka
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biskup Pavol Peter Gojdič, OSBM
(1888 - 1960)
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BOŽE, večný prameň všetkého dob
rodenia, ďakujeme ti za dar, ktorým si
nás obdaril vo svojich služobníkoch
Pavlovi a Vasilovi. V týchto biskupoch
si nám ukázal vzory čnosti a vernosti
svätej cirkvi ako aj nástupcovi svätého
Petra. Oni zaplatili cenu slobody a ži
vota, aby všetci boli jedno. Mocou svo
je j múdrosti a velkosťou svojho milo
srdenstva osláv týchto svojich služob
níkov a učiň ich hodnými úcty na oltá
roch. Nech ani my, podobne ako oni, v
tomto živote po ničom tak netúžime,
ako po plnení tvojej svätej vôle. Ty si
človeka stvoril na svoj obraz a podobu
a ozdobil si ho všetkými svojimi darmi,
aby sme pod ochranou tvojej moci
vždy vzdávali chválu tebe, Otcu i Synu
i Svätému Duchu teraz i vždycky i na
veky vekov. Amen.
/S cirkevným schválením/

biskup ThDr. Vasil Hopko
(1904 - 1976)

PROCES BLAHOREČENIA BISKUPOV P. GOJDIČA A V. KÔPKU
Máme v živej pamäti slová Svätého Otca
pri návšteve v Prešove, kde mimo iného
povedal: "Všetci si pamätáme dramatickú
situáciu v nedávnej minulosti, keď sily ide
ológie, ktorá je v rozpore so slobodou a
dôstojnosťou človeka, odsúdili vaše cirkev
né spoločenstvo na zánik. Ale Boh "zosadil
mocnárov z trónov a povýšil ponížených"
(Lk 1,52), pretože boli medzi sebou solidár
ni v Kristovej láske. "Blahoslavení tí, čo
uverili, že sa splnia Pánove slová" (porov.
Lk 1,45). Gréckokatolícke spoločenstvo vy
šlo z tejto skúšky obnovené a posilnené aj
vďaka svedectvu a krvi početných mučení
kov. Živým odkazom toho je viera velkého
počtu laikov, rehoľníkov, reholhíčok, kňa
zov a duchovných pastierov. Stačí spome
núť utrpenie biskupa Vasila Hopku a muče
níctvo biskupa Pavla Gojdiča. Na prahu tre
tieho tisícročia je to vzácny príspevok, kto
rý vaše spoločenstvo dáva v prospech
ekumenizmu".

pretože vydali svedectvo o vernej službe
Cirkvi na Slovensku".
Toto všetko bolo veľkým podnetom aj pre
nás, aby pokročili práce v procese blahore
čenia našich biskupov. Na žiadosť sídelného
biskupa vydala Kongregácia pre svätorečenie pri Svätej stolici "Nihil obstať' (niet
námietok) na započatie procesu blahoreče
nia a preukázanie mučeníctva služobníka

Je potrebné tiež si pripomenúť, že Svätý
Otec hneď po príchode do Prešova ešte pred
stretnutím s veriacimi zavítal do Katedrály
sv. Jána Krstiteľa, kde sú uložené telesné
pozostatky biskupa Pavla Gojdiča a pri jeho
náhrobku zotrval v sústredenej modlitbe.

Sídelný biskup Mons. Ján Hirka pre pro
ces blahorečenia vymenoval na návrh die
céznej kňazskej rady tieto komisie:
historickú, ktorá má za úlohu zbierať do
kumenty, práce a kázne, zhromažďovať sprá
vy o skutkoch a ostatných záležitostiach zo
života kandidátov,

Taktiež v homílii na Mariánskej hore v
Levoči Svätý Otec povedal: "... starší z Vás
sa iste pamätajú na úctyhodnú postavu bis
kupa Jána Vojtaššáka a bratia gréckokatolí
ci na postavu biskupa Pavla Gojdiča.
Obidvaja boli uväznení v žalári na základe
pseudoprocesov. Dnes si zasluhujú, aby sa
konal cirkevný proces ich blahorečenia,

Božieho Pavla Gojdiča a služobníka Božie
ho Vasila Hopku. Prešovskej eparchii bola
zároveň priznaná oprávnenosť vykonať ten
to proces. V tejto záležitosti začala už skôr
pracovať pittsburghská metropolia v USA,
ktorá nám láskavo odstúpila získané mate
riály.

právnickú, ktorej úlohou je vypočuť
svedkov, čo videli a počuli,
a teologickú, ktorá bude skúmať všetky
údaje o čnostiach kandidátov.
Všetky komisie pracujú pod autoritou a
dozorom sídelného biskupa. Spracované

materiály budú zaslané Kongregácii pre
svätorečenie.
Členovia komisií sa obracajú na všetkých
veriacich s prosbou o pomoc pri vyhľadáva
ní materiálov potrebných pre ich prácu. Pre
to prosíme veriacich, ak niekto má nejaké
písomné materiály z pozostalosti otcov bis
kupov, nech ich láskavo poskytne historic
kej komisii v zložení: o. Peter Šturák,
správca farnosti Torysky, o. Pavol Dancák
ml., správca farnosti Okružná alebo o. Peter
Tremko, správca farnosti Stakčín.
Tak isto chceme poprosiť touto cestou
tých, ktorí by mohli svedčiť o nejakých uda
lostiach priameho zážitku s niektorým z ot
cov biskupov, nech svoje svedectvo ponúknu
právnickej komisii v zložení: o. Juraj Danko, správca farnosti Bodružal, o. Michal
Onderko, správca farnosti Rakovec nad On
davou, o. Miroslav Labač, kaplán v Prešo
ve.
Veľmi dôležitým nástrojom v procese
blahorečenia našich biskupov sú modlitby
všetkých veriacich. Je potrebné, aby veriaci
buď samostatne i v chrámoch alebo i na
iných cirkevných zhromaždeniach sa mod
lili za blahorečenie týchto biskupov. Urči
tou pomôckou by mal byť aj text modlitby
za oslávenie, ktorý bol už zverejnený.
Záleží na nás, na modlitbách celého spo
ločenstva cirkvi, aby sme napomáhali ko
misiám úspešne zavŕšiť svoju činnosť tak,
aby sa našim veľkým biskupom dostalo úcty
na oltári v celej Cirkvi.
Mons. Ján GAJDOŠ
generálny vikár
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SLUŽBA NIELEN PRE DOBRÚ KRESŤANOV
V sietí zdravotných poisťovní v jed
notlivých štátoch vyspelej Európy pô
sobia aj kresťanské poisťovne. V
Českej republike je to Mendelova
zdravotná poisťovňa. V Slovenskej re
publike vznikali zdravotné poisťovne
bez ohľadu na túto orientáciu. Medzí
dvanástimi zdravotnými poisťovňami
v Slovenskej republike od začiatku ro-

■ Prvá východoslovenská zdravotná
poisťovňa má predovšetkým regionál
ny charakter. Domievate sa, že to môže
ovplyvniť kvalitu vo vzťahu Vašej pois
ťovne k poistencom a poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti?
- Nielenže sa domnievam, ale som hlboko
presvedčený, že orientácia zdravotnej pois
ťovne smerom k regiónom má racionálny
základ a viacero opodstatnených dôvodov.
Prvý spočíva v tom, že smerovanie záujmu
jednotlivých poisťovní k jednotlivým rezortom
je značne oklieštené a pomerne vážne uzav
reté. Tento fenomén sa koniec koncom uká
zal v poslednom období v reálnom živote ako
skutočnosť, ktorá núti tieto rezortné poisťov
ne (existujú tri) k evidentnej otvorenosti vo
vzťahu k širokej verejnosti. Ani v jednom z
rezortov vnútra, vojská a železníc SR nepra
cuje 300 tisíc zamestnancov a tento počet je
jednou z podmienok existencie zdravotnej
poisťovne v zmysle zákona, ktorá platí od 1.
novembra minulého roku.
Druhý dôvod vidím v tom, že zdravotné
poisťovne, orientujúce sa na konkrétny od
bor, odvetvie výrobnej činnosti (chemický
priemysel, poľnohospodárstvo a podobne)
sa vystavujú podobnej situácii, o ktorej som
hovoril.
Nemenej dôležité je, že nemôžeme pripus
tiť nanovo centralistický prístup v rozhodova
ní o usmerňovaní finančných tokov len z
jedného centra. Vo viacerých smeroch a ob
lastiach stále cítiť silný vplyv centralistických
spôsobov, uplatňovaných za existencie spo
ločného štátu voči Slovensku; len dnes sa
tento zlozvyk prejavuje vo vzťahu k východ
nému Slovensku.
Štvrtý dôvod súvisí so zistením, ku ktoré
mu sa dopracovali už naši dedovia, jednodu
chí ľudia bez vzdelania, ktorí dávno prišli na
to, že svoje problémy a nedostatky poznajú
najlepšie sami a keď potrebujú pomoc, že sa
môžu obrátiť len na ľudí zo svojho najbližšie
ho okolia. Ĺudia, žijúci v danom regióne, o
pomeroch v ňom vedia rozhodne viac ako tí,
ktorí sú od diania v ňom ďaleko.
Preto si myslím, že zdravotná poisťovňa,
pôsobiaca výsostne na území východoslo
venského regiónu, bude ďaleko rýchlejšie,
dôkladnejšie, dokonalejšie a citlivejšie rea
govať na problémy, ktoré v oblasti zdravot
níctva trápia všetkých zainteresovaných
obyvateľov, pokiaľ ide o ich zdravotný stav,
poskytovateľov starostlivosti a lekárnikov,

niach, včasnú a účinnú liečbu, vyváženosť
ambulantnej starostlivosti o dlhodobo cho
rých, domácu ošetrovateľskú starostlivosť,
kvalitnú rehabilitáciu, úhradu kúpeľnej sta
rostlivosti na predvolanie, zvýšenú a v nie
ktorých prípadoch plnú úhradu vybraných
liekov druhej kategórie, zvýšenú úhradu po
môcok v čeľustnej ortopédii a mnohé ďalšie
výhody. Poistencom uhradíme aj všetky zá
konom stanovené služby.
Zdá sa mi, že väčšina zdravotných pois
pokiaľ ide o včastnosť uhrádzania výkonov,
ťovní sa prioritne orientuje iba na vzťah pois
platieb za lieky a podobne.
tenec - poisťovňa.
Z vlastných skúseností z práce vo vedení
Nuž a napokon ide aj o tvorbu zdrojov;
nadácie -"Fond pre zdravie južného Zemplínepokladám za najšťastnejšie riešenie vy
na" (ktorá za tri roky existencie investovala
tvárať zdroje na východe Slovenska, potom
do slovenského zdravotníctva vyše 360 mi
ich premiestňovať do Bratislavy a následne
liónov korún z neštátnych zdrojov) viem, že
čakať na ich pridelenie v akomsi pomere
konkrétne, hmatateľne lepšie výsledky v ob
späť na východ republiky. Logickejšie je zvo
lasti skvalitnenia a vylepšenia situácie v re
liť najkratšiu a najmenej náročnú trasu.
■ Vediete nadáciu, ktorá výrazne po gióne možno dosiahnuť len v spolupráci
trojuholníka poistenec-poisťovňa-poskytomohla regiónu. Ste na čele tiež regio
vateľzdravotnej starostlivosti.
nálnej zdravotnej poisťovne. Je naozaj
Nemá totiž zmysel posielaťpacienta-poisvo východoslovenskom regióne taká
tenca na vyšetrenie k lekárovi, aj keď je to
nepriaznivá situácia?
- Určite áno. Drvivá väčšina okresov regió superodborník, keď ten ho nabude mať po
mocou čoho vyšetriť.
nu sa v mnohých ukazovateľoch zdravotnéPreto sa budeme snažiť, aby špičkoví od
borníci, lekári PVZP mali čo najkvalitnejšiu,
najmodernejšiu vyšetrovaciu a liečebnú prí
strojovú techniku. A k ju mať budú, budú môcť
M ó Š W z k & tlM
našim poistencom poskytovať kvalitné služby.
Naša poisťovňa bude podpisovať zmluvné
ho stavu obyvateľstva SR za posledných 10
vzťahy len so skutočne najlepšími odborník
rokov objavuje vždy na tej nepopulárnej
mi v regióne a len s tými zdravotníckymi
špičke. V našom regióne je najvyššia úmrt
zariadeniami, v ktorých je vysoká profesio
nosť žien a mužov v porovnaní s celosloven
nálna a odborná úroveň poskytovaných slu
ským priemerom, dokonca okres Trebišov
žieb. Zdravie a život sú najvzácnejšie devízy
obsadil v uplynulom roku prvé miesto v naj
každého človeka, preto priemernosť a pod
nižšom dosiahnutom priemernom veku živo
priemernosť v poskytovanízdravotníckej sta
ta mužov a žien.
rostlivosti nebudú m ať miesto v PVZP.
Na východnom Slovensku je vysoká úmrt
V prípade záujmu o činnosti tejto zdra
nosť detí v prepočte na 100 tisíc živo narode
votnej poisťovne môžu naši čitatelia zís
ných detí, je tu vysoký výskyt rakoviny
kať informácie aj v našej Gr.- kat. charite
prsníkov, žalúdka, hrubého čreva, hrtana a
v Prešove a na kontaktných adresách
podobne, vysoký výskyt ochorení horných
pracovníkov charity:
dýchacích ciest, nadnormálny výskyt srdcoCHARITNÉ CENTRUM PRE DETI
vo-cievnych prípadov. Smutné je, že hoci sa
A MLÁDEŽ
o týchto skutočnostiach vie, pre zlepšenie
Pavol Charitum
Po 9.00-13.00
jestvujúceho stavu sa podľa mňa robí len
Sokolovská 2
Št 9.00-13.00
málo.
066 01 Humenné
ka začala pôsobiť Prvá východoslo
venská zdravotná poisťovňa, ktorá
je nielen prvou regionálnou zd ravotnou poisťovňou u nás, ale svoj prog
ram chce napĺňať v kresťanskom
duchu. O rozhovor sm e požiadali jej
generálneho riaditeľa RNDr. Petra
Kavuľu, ktorý ochotne odpovedal na
naše otázky.

■ Čím zaujímavým chcete osloviť
CHARITATÍVNO SOC. CENTRUM
klientov a čím pomôcť zdravotníctvu v
Gabriela Hrisenková
Po 9.00 -12.00
regióne?

V zmysle tézy "Život je dar" sa program
poisťovne bude zameriavať na ochranu živo
ta od jeho počiatku až po smrť, a v tom
vidíme službu nesmiernej hodnoty.
V základnom poistení sa chceme uchádzať
o vytvorenie systému upevňovania zdravia a
predchádzania ochorení, o uplatňovanie cie
lených preventívnych prehliadok, zamera
ných na život a zdravie ohrozujúce
ochorenia. Klientovi ponúkame špičkovú
diagnostiku vo vybraných špeciálnych odde
leniach v niektorých zdravotníckych zariade

Duchnovičova 477
069 01 Humenné
Lýdia Tim ková
Pionierska 357/2
089 01 Svidník

Št 13.00 -16.00

Po-Pi 16.00 -17.00

GRÉCKOKATOLÍCKA DIECÉZNA
CHARITA
Mária Rajňáková
Ut 9.00 -12.00
Jarková 79
Št 13.00 -16.00
080 01 Prešov
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JE N A Č A S E M IL O V A Ť
D O M O U IN É H O
AKO SVO J V L A S T N Ý
Mária: Skryté puto, ktoré si ochraňu
je každý národ vo svojom srdci
Deň, kedy ľudia neostanú nevším a
vými nielen ako jednotlivci, ale ako
národy a spoja sa vo vzájom nej láske,
tento deň bude začiatkom novej éry.
Pretože vtedy bude živý Ježiš prítom
ný m edzi národmi, tak ako je prítomný
medzi dvom a alebo trom a jednotliv
cami, ktorí sú zjednotení v Kristovi.
Potom sa Kristus konečne stane jedi
ným stredobodom nielen sŕdc, ale aj
národov.
K tomu m usia kresťanské národy
alebo ich zástupcovia obetovať svoje
kolektívne Ja. Prišiel čas, kedy m usí
me milovať dom ov druhého ako svoj
vlastný. N aša doba vyžaduje uvedo
menie, aby nielen vlastná krajina sta
vala na Kristovom zákon e, ale aby
pomáhala tiež pri zveľaďovaní iných
krajín.
Vidíme, ako Pán dnes rozličnými
cestami prebúdza v ľuďoch všetkých
kontinentov nový život a obdarúva ich
láskou, pokojom, odvahou a silou.
Preto sm iem e dúfať, že sa zľutuje aj
nad týmto roztriešteným svetom , nad
národmi, ktoré často žiarlivo m yslia
len na vlastné výhody a nepričiňujú sa
dostatočne o to, aby zmiernili núdzu
hladujúcich.
Iba Boh je schopný urobiť z ľudí je d 
nu rodinu a pritom zachovať svojráz
nosť jednotlivých národov.
Možno sa nám to zd á ako sen. Ale
odhliadnuc od toho, že sa vzájom ná
láska, o ktorej hovorí evanjelium , m u
sí uskutočniť m edzi národm i ako aj
medzi jednotíivacam i, existuje jedno
skryté puto, ktoré si ochraňuje každý
národ vo svojom srdci: Je to M ária.

Kto by vedel vziať Brazílčanom vieru,
že Mária je kráľovnou ich krajiny? A kto
by mohol zaprieť, že Naša Milá Pani z
Fatimy je kráľovnou Portugalska? Kto
neprizná Francúzom Pannu z Lúrd a
Poliakom Matku Božiu z Čenstochovej?
Či nehovoria Angličania, že ich krajina je
lénom od Márie? Nepovažujú Taliani
Máriu za hradnú paniu Talianska?
Všetky kresťanské národy jej zverili
sam i seba a svoje potomstvo. Ale je d 
no ešte chýba: aby sa národy znova
spojili, išli k nej spolu ako bratia a
uznali ju za M atku a Kráľovnú. M ária,
ktorá žila na našej zem i ako služobni
ca Pánova, sa úplne rozdala a tým
nám ukázala cestu k jednote, k brat
ském u zjednoteniu všetkých ľudí.

BOH I I L á f lá
(1Jn 4,16)
Túžim aj ja prispieť do tejto rubriky
a podeliť sa so svojou skúsenosťou.
Od malička som navštevovala
chrám. Hlbšie uvedenie do života
viery som dostala skrze našu rodinu,
kedze môj nebohý starý otec bol
kňaz. V Prešove, kde mám starú ma
mu, som od malého dievčatka navšte
vovala prešovskú katedrálu, ale ako
dieťa som ešte mnohým veciam ne
rozumela. Ako mnohí mladí ľudia
svoj voľný čas som väčšinou venova
la športu - basketbalu. Náboženský
život sa pom aly vytrácal. Boh bol stá
le so mnou, ale ja som ho vôbec ne
vnímala. Neskôr som začala chodiť
na stretnutia hnutia Focoláre, ktoré
ho spiritualitou je JEDNOTA.

Chiara LUBICHOVÁ
Preklad z nem. Dr. Fritsche

Človek potrebuje mať rád, potrebuje milovať
toho druhého, cítiť, že len láskou m ôže žiť
a dávať sa iným. Láska je tým najkrajším
a najvzácnejším darom od Boha, lásku si musí
človek najprv vybojovať a potom chrániť.
Každý človek má v sebe cit pre lásku,
každý človek dokáže milovať. Má to ukryté
hlboko vo svojom srdci a len na ňom záleží,
kedy otvorí svoju lásku pre
iných...
Jana PAVÚKOVA

Ilustračná snímka

Môj prvý veľký objav Boha ako
LÁSKY som zažila na Mariapoli v
Prešove. Jeden večer na Mariapoli
bol večerom mladých, kde Boh vstu
poval do môjho srdca ako jasný lúč
svetla do tmavej temnoty a vravel mi:
"Ja som TEN, ktorého ty hľadáš, toto
je tvoja cesta." Ja som mu vtedy cez
oči pln é sĺz povedala svoje áno. Po
tejto Mariapoli som túžila byť úplne
iná, začať odznovu. Túžila som zme
niť aj svoj vzťah k nášmu obradu.
Postupne som začala prenikať do
svojho nového objavu - revolúcie lás
ky. Na jednom stretnutí na východ
nom Slovensku som si zvolila Ježiša Ukrižovaného znova so slzami v
očiach za ideál svojho srdca a túžim
to robiť každý deň. S týmto postojom
lásky som prišla aj na prvé stretnutie
do Juskovej Vole. Tam som hľadala
Boha hlavne cez liturgické spevy, večiereň, utiereň, kde som prvýkrát p o 
čula z úst našich bohoslovcov Miloserdija dveri. Bolo mi vtedy do
plaču, aké krásne sú spevy na oslavu
Bohorodičky a Boha. Minulého roku
som si vďaka Svätému Duchu obno
vila svoj vzťah s Máriou a cítila som,
že iba ona ma celý ten čas chránila
od zlého. Pochopila som veľkosť a
krásu sv. ruženca, ktorý sa mi dovte
dy zdal dlhý. Iba Márii chcem odo
vzdať svoju cestu povolania.
Majka z Popradu
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N E W
New Age - "náboženstvo nového ve
ku" vystúpilo ako hnutie v roku 1975.
Všetko sa uskutočnilo podľa dopredu pri
praveného plánu, ktorého korene siahajú
do roku 1875, keď Helena Petrovna Blavatská založila v New Yorku teozofickú
spoločnosť.
Jedna zo základných náuk teozofie ho
vorí, že všetky náboženstvá obsahujú
"spoločné pravdy". Preto je hnutie New
Age akousi syntézou východných nábo
ženstiev, gnozeológie (zm yslového po
znania) a špiritizmu, ktorého podstata
spočíva v tajných (ezoterických) náukách.
Svoje miesto tu nachádzajú všetky formy
okultizmu, jasnovidectvo, astrológia, joga,
reinkarnácia (prevteľovanie), germ ánsky
mysticizmus a panteistické predstavy. V
tomto novom svetovom náboženstve je
miesto pre všetko - s výnimkou kresťan
ského Boha. Jeho miesto zaujíma LUCI
FER (v preklade "nositeľ svetla"), ktorý
má byť uctievaný ako Boh.
Frontálny útok na pozície Kristovej Cir
kvi je už podniknutý a je jasne daný cieľ jej
zničenia a nahradenia "cirkvou" New Age
- celosvetovým hnutím.
Toto hnutie postupuje v činnosti od roku
1975 a zničilo velké množstvo duší, ktoré
odpadli od viery. Prvoradým účelom je
získanie sympatií k tom uto hnutiu. Preto
kladú programy New Age na prvé miesta
základy správnej životosprávy, telesného
pohybu, psychickej relaxácie, a tým získa
va ohromné množstvo priaznivcov z ra
dov samotných kresťanov. Tieto kroky
neslúžia k ničomu inému, než k získava
niu dôverčivých, metafyzického myslenia

A G E - M IÔ IA
neschopných ľudí, ktorí sa ľahko stávajú
ovládateľnými a manipulovateľnými.
Podobne ako jasné a viditeľné diktatúry
typu fašizmu či komunizmu má Nový vek
- využívajúci úplne iné, psychike človeka
vyhovujúce metódy - rovnaký cieľ: ovládať
a mať moc - kontrolu nad človekom.
Otvorene propaguje rozpad alebo zni
čenie jednotlivých štátov, vytváranie
akýchsi únií, a to pod pláštikom zachova
nia mieru a ľudstva. K získaniu svetovlády
sú stanovené mnohé politické, sociálne a
hospodárske ciele ako napríklad:
- zavedenie medzinárodného univerzál

neho úverového systému,
- zriadenie svetovej centrály pre rozde
ľovanie potravín,
- jednotný svetový daňový systém,
- postupné podriadenie a odovzdanie
súkromného vlastníctva v bankovníctve,
doprave a výrobe svetovému riadiacemu
centru,
- povinnosť podrobiť svetovej riadiacej
rade osobný život každého jednotlivca.
Najväčšou tragédiou je však to, že mno
hí priemerní ľudia v tomto všetkom vidia
pokrok a dokonalosť.
Napriek tomu, že hnutie New Age vystu
puje na verejnosti s krásnymi heslami o
mieri a láske, bratstve a pokroku, neza
kryto hlása aj nevyhnutnosť "očistnej ak
cie", ktorú vidí v likvidácii všetkých, ktorí s
tým to hnutím nesúhlasia. Istotne nepôjde

o sekery, šibenice a ďalšie, dnes už mu
zeálne rekvizity likvidácie ľudí, ale o iné
formy, zvlášť masové zneužitie psychiat
rie. Ďalej sa v hnutí New Age hovorí o
nútenom obmedzovaní detí, genetickej
manipulácii, eutanázii a pod. Existujú infrazvukové zbrane, ktorých účinky pri indi
viduálnom použití sú neidentifikovateľné
(infarkt, m ozgová mŕtvica).

Misia Antikrista
Kultová kniha Marylin Fergusonovej
Nežné sprisahanie (nepripomína vám to
niečo?) sľubuje "zlatý vek ľudstva". Nesle
duje v prvom rade politické ciele, sama o
sebe propaguje "nové náboženstvo". Má
dokonca svoje "posvätné spisy", modli
tebné formuly a "mantry". V rôznych kraji
nách sveta vznikajú rôzne duchovné
centrá tohto hnutia.
Jeden z "otcov" New Age v jednej zo
svojich publikácií uvádza: "Lucifer pôsobí
v každom z nás, aby uviedol svet do stavu
dokonalosti. A k vstupujeme do novej epo
chy, do veku dokonalosti ľudstva, potom
každý z nás určitým spôsobom dosiahne
moment, ktorý nazývam "luciferskou ini
ciáciou" - 1. j. zasvätenie sa Luciferovi. Je
to zvláštna vstupná brána, ktorou musí
každý jednotlivec prejsť, aby pocítil prí
tomnosť svetla a dosiahol jeho dokona
losť..."

>

Je potrebné niečo dodávať? Hnutie New
Age sa obracia proti vlastnej podstate
kresťanstva. Nenápadne sa snaží odstrá
niť postupne všetky kresťanské symboly a
hodnoty, aby ich nahradilo symbolmi po(Pokračovanie na 11. str.)

Na krídlach blahobytu,
zamknutý v zámku spokojnosti.
Na ceste k modernému svetu
kráčame životom bez radosti.
Akosi často padáme
s dierou smútku na dušiach.
Zmätení, že strácame
radosti vo veciach.
Uvedomelí prosíme - Neodíď!
Daj nám silu zotrvať
a ešte pred priepasťou nás pevne chyť,
nás, úbožiakov, ktorí zabudli milovať.

k

k
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O tázky m ladých
Odpovedá pomocný biskup prešovskej diecézy
Mons. Milan Chautur, CSsR
Otec biskup, Cirkev pri rôznych príležitostiach ponúka získať
plnomocné odpustky. Môžete presnejšie povedať, kedy sa môžu
získať, za akých podmienok a kto ich môže dostať? Tiež ma
zaujíma, či nie je to zasahovanie do "právomoci Božej". Protes
tanti práve za toto veľmi pranierujú katolícku Cirkev. Ako správne
chápať plnomocné odpustky?
Cirkev pod pojmom odpustky rozumie mimosviatostné odpustenie časných trestov za
hriechy, ktoré zostali po odpustení viny a Cir
kev ich poskytuje z pokladu zásluh Krista a
svätých.
Odpustky nie sú odpustením hriechov, ale
sviatostné odpustenie hriechov je nevy
hnutnou podmienkou pre získanie odpus
tkov. Toto odpustenie nie je ani odpustením
kánonických trestov pred cirkvou, ale od
pustením trestov za hriechy pred Bohom.
Odpustky môžu byť čiastočné - vtedy sa od
púšťa časť trestov, alebo plnomocné, pri kto
rých sa odstraňuje celý trest. Plnomocné
odpustky môžeme získať napr. pri:
- najmenej polhodinovej adorácií pred Najsv. Sviatosťou
- pomodlení 5 desiatkového ruženca bez
prerušenia v chrám e, v rodine či s priateľmi
- najmenej polhodinovom čítaní a rozjí
maní Svätého písm a
- najm enej tro jd ň o výc h d uch o vn ých cvi
čeniach
- pri prijatí prvého sv. prijím ania alebo
zbožnej prítom nosti na tých to obradoch
- kňaz - prim iciant a veriaci prítom ní na
primičnej sv. liturgii

BIBLICKÉ POSTAW
Múdrosť je doménov kráľov. Milosť Bo
žia a rozumnosť človeka sú šťastím je d 
notlivcov, ale i národov. Čo je však
múdrosť ? Často stojíme na križovatkách
a naše rozhodnutia sú áno alebo nie, sú
dobré alebo zlé. Často od jediného roz
hodnutia závisí celý náš budúci život. Je
dobré, ak svoje rozhodnutia, svoje kona
nie hodnotíme vo svetle nášho Pána.
Tým, čo nazerajú na život cez modlitbu,
cez odovzdanie sa Bohu, tým Boh udelí
svoje požehnanie, svoju múdrosť. Nech
budú naše prosby ako prosby kráľa, ktorý
vládol v Izraeli a Judsku v rokoch 970 931 pred Kr. Žiadal od Boha, aby mu dal
múdrosť rozlišovať medzi dobrým a zlým
a Bohu sa to páčilo. Jeho požehnanie
bolo velké, veď ani pred ním, ani po ňom
nebol taký kráľ, ktorého múdrosť, m oc a
sláva boli väčšie. Znám a je biblická uda
losť, keď sa o múdrosti tohto kráľa prišla z
ďalekej krajiny presvedčiť kráľovná, ktorá

- pri vykonaní krížovej cesty na mieste, kde sú vyznačené
zastavenia
- prítomnosťou na odpustovej slávnosti
- návštevou cintorína alebo nejakého hrobu v čase od 1. do
8. novembra (iba pre duše v očistci)
K tomu, aby sme odpustky mohli získať, je potrebné vyko
nať Cirkvou predpísaný skutok, pristúpiť k sv.spovedi a sv.
prijímaniu, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca Otčenáš,
Raduj sa, Bohorodička, Sláva Otcu... a Verím . Dôležitou pod
mienkou pre získanie odpustkov je vôľové vylúčenie trvalého
zallíbenia v každom hriechu, i ľahkom.
Plnomocné odpustky môžeme zís
kať pre seba alebo duše v očistci a to
iba raz za deň.
U deľovanie o d p u s tk o v v žiadnom
prípade nie je za s a h o v a n ie do Božej
právo m o ci. C irk e v tú to m oc má z mo
ci kľúčov - "Tebe dám kľúče od ne
beského kráľovstva: čo zviažeš na
zem i, bude zvia za n é v nebi, a čo roz
viažeš na zem i, bude ro zviazan é v ne
bi" (M t16,19). P reto že protestantské
cirkvi n euzn ávajú m oc odpúšťať hrie
chy, nem ôžu u znávať ani m oc udeľo
vať odpustky. Nakoľko katolícka Cirkev
berie vážne Ježišove slová dané apošto lo m :"K o m u o d p u s títe hriechy, bu
dú mu o dp u sten é, kom u ich zadržíte,
budú zad ržan é" (Jn 2 0 ,2 3 ), berie na
seb a vá žn e i zo dp o ved no sť za kajúc
nikov, kto rí chcú odčiniť nejakým
spôsobom svo je vin y. P ravdaže,
vš e tk o to to sa deje na základ e zásluh
u m učenia a v yku piteľskej sm rti Ježi
ša K rista.
Pre nás je dôležité správne to po
chopiť a prospešne zúžitkovať pre svo
ju spásu a pre spásu duší v očistci.

slovami "tvoja múdrosť a tvoj blahobyt
prevyšujú chýr, ktorý som počula", do
svedčila o velebe nášho Boha, ktorý po
žehnáva dobrotou každého, čo stojí o jeho
priazeň. Nazrime do Biblie - knihy kráľov
a nech to bude naším požehnaním. Po
vylúštení súťaže 1/96 nám vylúštenia vrátane dnešných - pošlite do redakcie
najneskôr do 20. marca 1996. Čakajú na
Vás ceny, ktoré veríme, že potešia.

8.
9.
10.
11.

Tajnička č. 3

Legenda
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Rybník, ku ktorému poslal Ježiš sle
pého, aby si potrel oči blatom a on
vyzdravel (Jn 9,1 - 41)
Jeden zo vzbúrencov proti Mojžišo
vi (4 Mojž - Nm 16, 1 - 31)
Úcta k Bohu
Kresťan židovského pôvodu, muž
výrečný a zbehlý v Písmach (Sk 18,
23 - 28)
Vlastné meno apoštola Petra
Nebeské bytosti
Pápežský vyslanec, splnomocne
nec pápeža, lat.

Jeden z tzv. malých prorokov (Ezd
5, 1 a 6, 14)
Chlieb z neba (2 Mojž = Ex 16,1 - 36)
Úkon vôle, aby bol skutok mravne
pripočítateľný
Vynikajúci prorok počas kráľovania
Dávida a Šalamúna (2 Sam 7,1 -17)

10
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VYZNAMNA 69. APOSTOLSKA CESTA SVÄTÉHO OTCA
Pavol II. odcestoval 5. februára t.r. na svoju už 69. !
apoštolskú cestu. Počas ôsmich dní prekonal vzdiale
nosť vyše 24 tisíc kilometrov na trase, ktorá ho zavied
la do stredoamerických štátov Guatemaly, Nikaraguy,
Salvádoru, ako aj do juhoamerickej Venezuely.
Prvou zastávkou cesty Svätého Otca
bola Guatemala
Svetové tlačové agentúry priniesli správy z tlačovej
konferencie, ktorá sa uskutočnila s Janom Pavlom II.
na palube lietadla počas letu do Guatemaly. Svätý
Otec uistil novinárov, že jedným z tažísk jeho prejavov
bude volanie po spravodlivom riešení sociálnych prob
lémov v tejto časti sveta, ktoré sú výzvou aj pre Cirkev.
Na letisku Guatemala Svätého Otca pozdravil prezi
dent republiky Alvaro E. Arzú, apoštolský nuncius
Mons. Morandini, aj ďalšie osobnosti spoločenského,
hospodárského a politického života krajiny.
Z letiska sa Svätý Otec odobral v automobile do
centra hlavného mesta, sprevádzaný obrovským
množstvom ľudí. V utorok, 6. februára slúžil Svätý Otec
sv. omšu vo Esquipulas.
Návštevu Guatemaly ukončil Svätý Otec pobožnos
ťou, na ktorej sa v parku hlavného mesta zúčastnilo
okolo milióna ľudí. Ján Pavol II. venoval pozornosť
najmä katechétom, z ktorých mnohí počas 30-ročnej
občianskej vojny zaplatili životom za vernosť Kristovi a
jeho Cirkvi.
Svätý Otec pri tejto príležitosti zdôraznil význam
novej evanjelizácie, v ktorej nenahraditeľnú úlohu ma
jú práve laickí katechéti, zároveň vyzval k pokoju a
národnému zmiereniu. O. i. povedal: Na prahu tretieho
tisícročia je potrebné všetkým ľudom ohlasovať, že
Ježiš Kristus je Vykupiteľ. Práve on umožnil zmenu
sveta tým, že nám získal odpustenie nekonečného
Boha. fakto sa začína nové obdobie, v ktorom brat
stvo musí premočí nepriateľstvo a súperenie: nenávisť
a vojny musia ustúpiť kresťanskej solidarite, odpúšťa
niu a pokoju...preto vás povzbudzujem, aby ste išli
cestou evanjelizácie, ktorá ohlasuje Božie kráľovstvo,
majúc na zreteli rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a
celkový rozvoj človeka, solidaritu a spoločenstvo, od
púšťanie a zmierenie.
Potom Ján Pavol II. vzdal úctu stovkám katechétov,
ktorí spolu s kňazmi obetovali svoje životy za evanje
lium. Svojou krvou navždy zúrodnili požehnanú guate
malskú zem.
Nikaragua bola druhou etapou cesty
Jána Pavla II.
V stredu, 7. februára tu Svätý Otec navštívil arcidie
cézu Managua, v ktorej z 2191 600 obyvateľov je 83
percent katolíkov. Arcidiecéza má 71 farností, v kto
rých pôsobí55 diecéznych a 62 rehoľných kňazov, ako
aj 260 členov mužských a ženských rehoľných inštitú
tov.
Jána Pavla II. po príchode na medzinárodné letisko

um.

M l

Tohoročná oslava sviatku slovanského apošto
la sv. Cyrila -14. februára v deň jeho narodenia
pre nebo - mala velkolepý charakter. Traja bis
kupi, 50 kňazov obidvoch obradov, velký počet
rehoľných sestier a slušný počet veriacich to len
dokazujú.
Už tradičné oslavy sv. Cyrila mali tohto roku
pod patronátom bratia Česi. Vyznamenali sa
velkou organizačnou schopnosťou, ktorá bola
základom dôstojného a harmonického priebe
hu osláv. Slávnosti predsedal pražský pomocný
biskup Antonín Líška, po jeho pravici a lavici
boli pomocný nitriansky biskup František Rábek a o. biskup Pavol Hnilica z Ríma.
Za spevu scholy cantorum sa začal slávnost
ný sprievod asistencie, koncelebrujúcich kňa
zov a biskupov zo sakristie Baziliky sv.
Klimenta, cez loď k oltáru, kde po bozku oltára

Z KRESŤANSKÉHO SU F T a

v Manague privítala prezidentka republiky pani Violeta
Barrias de Quamarroová, ako aj predstavitelia občian
skeho života a biskupi. V pozdravnom príhovore Svätý
Otec vzdal vdäky Božej prozreteľnosti za to, že mohol
znovu navštíviť túto krajinu. Po prvý raz tu bol pred 13
rokmi, v marci roku 1983.
Za toto obdobie, povedal Ján Pavol II., sa napísali
nové stránky dejín. Ale posolstvo, ktoré vám prinášam,
je to isté, pretože prichádzam v mene Ježiša krista,
ktorý je ten istý včera, i dnes a naveky! Je to posolstvo
pokoja a zmierenie, s výzvou k solidarite a bratstvu,
aby nám pomáhalo byť strojcami civilizácie lásky. Je to
posolstvo povzbudenia na ceste viery cirkvi, ktorú ste
prijali od vašich predkov.
Stredobodom programu návštevy Jána Pavla II. v
Nikarague bola slávnostná sv. omša za rodiny v miest
nom parku Melacón, nedäleko zrúcanín starej kated
rály, zničenej velkým zemetrasením v roku 1972.
Salvádor privítal hlavu Katolíckej Cirkvi
vo štvrtok, 8. februára
Svätého Otca s radosťou privítali veriaci v hlavnom
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meste. Z letiska odišiel Svätý Otec v papamobile na
voľné priestranstvo, kde predpoludním slúžil sv. omšu
za spravodlivosť a pokoi. V homílii sa prihovoril všet
kým národom strednej Ameriky, ktorá sa v ostatných
desaťročiach stala dejiskom krvavých bratovražed
ných vojen, miestom strategických záujmov mocných
štátov: stretom nezmieriteľných ekonomicko-politických Ideológií marxizmu a kapitalizmu. Sú to ideológie,
ktoré vo svojej radikálnej forme nerešpektujú osobu
človeka, do ktorej je vtlačený obraz Stvoriteľa, preto
zneucťujú posvätný charakter ľudského života.
Venezuela prijala posolstvo
Jána Pavla II.
V piatok, 9. februára pricestoval Ján Pavol II. do
Venezuely. Na letisku hlavného mesta Caracasu ho
privítali najvyšší predstavitelia štátu a cirkvi na čele s
arcibiskupom Ignácom Antoniom Velascom Garciom.
V pozdravnom príhovore Svätý Otec o.i. povedal: S
radosťou sa vraciam do Venezuely, "krajiny milosti",
ako ju pomenoval Krištof Kolumbus, ktorý spojil starý
svet s americkými krajinami...
Cestou z letiska sa Svätý Otec zastavil pred väz
nicou v Catia, kde si v katastrofálnych životných
podmienkach odpykáva trest 2500 väzňov. Cez am
plión oslovil väzňov, ktorých vyzval, aby nestrácali
nádej. Povzbudil ich, aby prijali výzvu zmeniť život,
ktorý ponúka Radostná zvesť každému človeku, a
aby sa nenechali premôcť pesimizmom a skľúčenos
ťou.
V mariánskej svätyni v Coromoto, vzdialenej od
Caracasu 360 km, čakalo v sobotu, 10. februára pred
poludním na najvyššieho pastiera Cirkvi 700 tisíc ve
riacich. Svätý Otec celebroval sv. omšu pred Chrá
mom Panny Márie, ktorý posvätili 7. januára t.r. Uctie
va sa tu obraz Panny Márie z roku 1652.
Ján Pavol II. sa stretol aj so zástupcami verejného
života Venezuely, ktoré sa uskutočnilo na pôde mo
derného kultúrneho komplexu Divadla Teresa Correno.
V nedeľu, 11. februára predpoludním za prítom
nosti státisícov pútnikov nielen z Venezuely, ale aj z
okolitých krajín Kolumbie a Brazílie slávil Svätý Otec
Eucharistiu na letisku vojenskej základne La Carlota
v Caracase. V rámd modlitby Anjel Pána pripome
nul, že v tento deň sa v Cirkvi slávi IV. svetový deň
chorých.
Cirkev v pastorálnej starostlivosti o tých, čo telesne
trpia, pristupujú k nim s takou nežnosťou a láskou ako
Ježiš Kristus. Choroba je kríž, niekedy veľmi ťažký, ale
v spojení s Kristovým krížom sa premení na prameň
spásy, života a vzkriesenia pre samého postihnutého
i pre druhých.
Nakoniec Ján Pavol II. zveril Panne Márii, ktorej je
zasvätená aj guadalupská svätyňa, celý americký kon
tinent.
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sa kňazi rozdelili na obidve strany. Spievanú,
latinskú sv. omšu vhodne doplňovanú spevmi z
východnej a západnej liturgie scholy cantorum
českých študentov z Nepomucena. Z východnej
liturgie sme počuli v staroslovienčine komplet
né vstupné antifóny, aj s Jedinorodeným. Celý
priebeh liturgie mal dôstojný ráz práve vďaka
spomínaným študcntom-bohoslovcom. Dôstoj
nosť tejto liturgie spomienky bola ešte zvýšená
jezuitským pátrom Tomášom Špidlíkom, ktorý
predniesol hodnotnú homiliu o sv. Cyrilovi.
Náš apoštol, duchovne sformovaný svojím vzo
rom Gragorom Naziánskym, túžil po skrytom
živote s Bohom kdesi v ústraní. Vyplnil však
vôľu Božiu a venoval celý svoj život, spolu so
svojím rodným bratom Metodom, plodnej, mi
sijnej práci medzi Slovanmi, za čo mu patrí
naša úprimná vďaka.

Slávnosť pokračovala v pôvodnej Bazilike sv.
Klimenta, kde sa všetci koncelebranti a veriaci
zhromaždili pri hrobe sv. Cyrila. Piesňami, čí
taním zo Života sv. Cyrila o jeho smrti, modlit
bou Otčenáš a krátkym príhovorom o. biskupa
Antonína Lišku sa tohoročná slávnosť sv. Cyri
la v rímskej Bazilike sv. Klimenta skončila.
Medzi čestnými hosťami boli veľvyslanci pri
Svätej stolici: slovenský - J.E. Anton Neuwirth
český - J.E. František Halás s slovinský - J.E.
Štefan Falel. Všetci zúčastnení sa rozchádzali s
hlbokým duchovným zážitkom, povzbudení
slovami o. Špidlíka a posilnení eucharistickou
obetou a sv. prijímaním. Takto Slovania, žijúci
nateraz vo Večnom meste, vzdali svoju velkú
vďaku a hold jednému zo svojich najväčších
apoštolov - sv. Konštantínovi - Cyrilovi.
o. Ján BABJAK, SJ
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CKQDti J tB MÄXSOi ..'J V.tíJ'lLI
Sekretariát Konferencie biskupov Sloven
ska dostal na vedomie mnoho listov ohľadom
kázne františkánskeho diakona Jána Krstite
ľa Balázsa. Vo väčšine listov sa prezentujú
pisatelia ako hlboko veriaci, preto si sekreta
riát pokladá za povinnosť na ne odpovedať.
Z listov vidieť, že veriacim Slovenska nie je
celkom jasné, čo znamená ohlasovanie
Evanjelia. Aby sme ostali verní Kristovmu
hlásaniu, v podstate je potrebné splniť tri
podmienky.
Ježiš orientoval: ohlasoval "božie kráľov
stvo". Tým orientoval ľudí v oblasti usporia
dania hodnôt. "Hľadajte najprv božie
kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko
ostatné vám bude pridané." "Čo osoží člove
kovi, keby aj celý svet získal, a na duši by
škodu utrpel?" atď.
Ježiš informoval: "Ja a Otec sme jedno.
Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma
poslal." Je to informácia o Bohu Otcovi a
sebe. Informácia o svete - "Nebo a zem sa
pominú ale moje slová sa nepominú." A tiež
informácia o človeku -"Ja som s vami po
všetky dni až do skončenia sveta. Dúfajte, ja
som premohol svet," Ježiš informuje človeka
o človeku. "Boh nie je Bohom mŕtvych, ale
živých, lebo preňho všetci žijú" atď.
Ježiš konfrontoval: "Beda vám, farizeji, beda
vám, zákonníci, pokrytci..."Chudobná vdova a
jej groš proti velkým darom farizejov. "Beda ti,
Korozaim, beda ti, Betsaida...Beda..Beda..."

Keď niektorí spomínate vo svojich listoch
velkých pastierov duší na Slovensku ako An
drej Hlinka alebo biskup Moyzes, myslím, že
sa stali velkými preto, že ostali verní hlása
niu Evanjelia práve v troch spomínaných zá
kladných bodoch. Neviem, kolko majú
pisatelia rokov, ale ak odsudzujú kázeň pána
diakona v Slovenskom rozhlase, asi nikdy
nepočuli kázať zo záznamu A. Hlinku a ani
nikdy nečítali jeho kázne.
Opravdivé ohlasovanie vyžaduje, aby v

ECHO N A PROTESTY
každej kázni zaznelo ORIENTOVANIE, IN
FORMOVANIE a KONFRONTOVANIE. Ak
však prevažuje niektorý z týchto aspektov,
deje sa tak podľa potrieb a okolností života.
Ak je niekde viac konfrontácie, je to preto,
lebo kazateľ uznal za vhodné pre túto dobu
ju použiť. Neznamená to však, že sa odchýlil
od svojho poslania ohlasovať. Ak ste katolíci,
ako to vo svojich listoch píšete, určite viete,
že kresťania žili prvých tristo rokov v katakombách. U nás žila Cirkev posledných šty
ridsať rokov totality v obdobných podmienkach
ako prví kresťania, uzavretá v domácnostiach
a v chrámoch. A práve v domácnostiach, v
krúžkoch a tajných spoločenstvách sa prak
tizovali tri už spomínané hlavné body evanjelizácie, čo prinieslo svoje ovocie v podobe
premien v roku 1989.

NEW AGE - M IS IA
(Pokračovanie z 8. str.)
hanskými. Mimoriadne je pôsobenie New
Age zamerané na katolícku Cirkev a jej
hlavné piliere, ktorými sú - Eucharistia,
mariánska úcta, neomylnosť pápeža a hie
rarchické usporiadanie Cirkvi. Útoky vede
né pokusmi o infiltráciu cirkevných kruhov
sú prakticky permanentné a všetko, čo
New Age v tom prekáža - napríklad hnutie
Opus Dei (Božie dielo), je vystavované
ťažkým tlakom. Pod vplyvom New Age sa
nachádza mnoho svetových organizácií.
Podstatnou súčasťou metód New Age je
využívanie rôznych psychotechník. Ná
zorným príkladom je napríklad tzv. "trans
cendentálna meditácia", ktorá sa u nás
veľmi rozšírila od roku 1990. Záujem ca
obdrží "mantru" (osobné heslo) a je úplne
závislý na svojom duchovnom vodcovi
"guru". Tieto manipulácie majú za cieľ m a
sovú sugesciu. A masová, nekontrolova
teľná
sugescia
môže
vyvolať
hypnonarkomániu. Čo vidíme na rockových
koncertoch zvlášť metalovej hudby? Odosob
nený dav, ktorý je úplne pod vplyvom má-

gie tejto hudby, pohybov a temných pu
dov. Ide tu o stratu úsudku a pamäti, spolu
s drogami a alkoholom je vytvorený pred
poklad k úplnému zničeniu psychiky člo
veka.
Pod hlavičkou "New Age music" sme
pozvaní na relaxačnú a meditačnú hudbu
- povznášajúce "akustické zvukomalby",
akési emotívne zvukové "koberce", spô
sobujúce "efekt plávajúcej mysle".
V
dobe tzv. "hippies" na sklonku 60.
rokov fascinovali psychodelickí Country
Joe" svojím hitom Flying high - Lietaj vy
soko. Pomocou psychodelickej hudby je
možné "vzniesť sa do výšky" a človeku je
"dobre". A to je práve to najnebezpečnej
šie. Je mu dobre bez pravého Boha a
nestvorenej Lásky. To je cieľom New Age,
a tomuto hnutiu slúžiacich pod vedením
"nositeľa svetla".
Naším svetlom je však Ježiš Kristus
Zmŕtvychvstalý a naším Majákom je Pan
na Mária. Nenechajme si ich vziať a buď
me pevní vo svojej viere.
Spracoval Ondrej F.

Ak dnes Cirkev verejne a otvorene hlása
Evanjelium a zároveň ho konfrontuje s kaž
dodenným životom, to preto, že má túto
možnosť. Veriaci katolíci i politici si musia
zvykať prijímať pravdu z úst hlásateľov Evan
jelia. Každému však musíme jasne povedať,
že Cirkev vie žiť v katakombách, ale nedoká
že a nesmie sa zrieknuť hlásania pravdy.
Preto sa pýtame: Čo z kázne nebola pravda?
Keď som už spomenul katakomby, neviem
pochopiť, prečo katolíci svojimi protestnými
listami proti pravdivej kázni znova by chceli
utekať do katakomb a chceli by do nich na
hnať aj svojich spoluveriacich, ba dokonca aj
hierarchiu. Práve takýto postoj považujem za
najväčší nezmysel. Politická situácia nie je
taká, akú chcete svojimi protestnými listami
práve vy, tzv. katolíci, navodiť. Nesmieme
však zabudnúť, že prišlo aj veľa pozitívnych
ohlasov, čo svedčí o rozdielnosti chápania a
prijímania. Aký záver z toho vyvodiť? Hádam
odvolať sa na slová samotného Pána Ježiša,
ktorými začal svoje verejné účinkovanie:
"Kajajte sa a verte Evanjeliu".
Mons. Peter FIDERMÁK, sekretár KBS

SCIENTOLÓGIA
V ČECHÁCH
V
Českej republike uznali ako
cirkev 21 náboženských zoskupe
ní, medzi nimi aj scientológiu. Ná
mestník českého ministra kultúry
Jozef Svoboda povedal, že na re
gistráciu spoločenstva ako cirkvi
stačí predložiť 10 000 podpisov,
splniť podm ienky štatútu a preu
kázať finančné zdroje. Svoboda
pripustil, že získať takého uznanie
je príliš jednoduché. Na prijatie
iného znenia zákona chýba politic
ká ochota, keďže ešte nie je objas
nený ani vzťah štát-cirkev.
Svoboda kritizoval, že zákonné
možnosti ponúkajú sektám príliš
nú voľnosť. V krajine, v ktorej väč
šina obyvateľov nepatrí k nijakej
kresťanskej cirkvi, budujú samo
zvaní "kazatelia" svoju činnosť
stavať na nevedomosti. Ľuďom
prichádzajú lákavé ponuky a pri
sľúbenia iba vhod. Politik s poľu
tovaním konštatoval, že české
o byvateľstvo sa takm er ani nazamýšľa nad často skrytým i cieľmi
sektárov.

SLOVO 5/96

12

© bliekla si
rehoľné rúcho
Rehoľná sestra zomiera dvakrát.
Prvýkrát, keď sa zrieka tohoto sve
ta a oblieka si rúcho čistoty, po
slušnosti a chudoby, ktoré je pre
tento svet bláznovstvom a druhýk
rát je to jej vlastná fyzická smrť.
Prosíme Vás, aby ste vykonali ob
rad obliečky, o ktorú žiada toto
dievča. T ým ito slo va m i o slo vil
správca farnosti Sečovce nášho
diecézneho biskupa Mons. Jána
Hirku dňa 3. februára pred sv. litur
giou, ktorú spolu s otcom bisku
pom slúžil okresný dekan o. Dušan
Seman, o. Peter Sabol zo Sečo
viec a o. Ladislav Praščák. Otec bis
kup privítal novú ka n d id á tku Michaelu, ktorá sa rozhodla vstúpiť
k sestrám Rádu sv. Bažila Velkého.
V hom iletickom príhovore otec
biskup utvrdil prítom ných vo viere.
Povedal: K aždádušaprežívatiché
chvíle milosti, keď cíti, že sa v nej
rodia otázky. Z času na čas si ich
dáva každý. O tázky o hodnote ži
vota. Skúsenosti mnohých llidí potvrdzujú
prítomnosť Boha, ktorý je tajomstvom. Či
necítime tohto neviditeľného spoločníka,
ktorým je Boh ? S prevádza nás na ceste
životom. Bez viery nem ožno žiť. V ch rá 
me je Kristus pod spôsobom chleba c e l
kom malý. On je naším spoločníkom .

Kronika
sídelného
biskupa
Mons . J ána Hirku

ZO ZIDOTA EPARCHIE

Dnešná obliečka dáva Michaele novú kva-

JY

m w m r n m
Štyria diakoni, ktorí ukončili teologic
ké štúdiá v Nyíregyháze v Maďarsku a
dňa 28. januára t.r. prijali kňazskú vy
sviacku z rúk prešovského sídelného bis
kupa M ons.Jána Hirku, mali prim ičné
s v. liturgie v chrámoch svojich bydlísk a
hneďboli ustanovení za správcov farnosti
maďarského gréckokatolíckeho dekaná
tu.
o.Róbert M atyi z Ptrukše, farnosť Velké
Slemence, bol ustanovený za správcu far
nosti Poľany
o.M ichal Tóth zo Svätej M árie, far
nosť Veľké Slem ence, do farnosti Dobrá
o.Attila Vakles z Borše, farnosť Streda
nad Bodrogom, do farnosti Príbeník
o.Jozef Vaszily z Veľkých Kapušian,
farnosť Čičarovce, do farnosti Streda nad
Bodrogom
Pamätajme na svojich duchovných ot
cov v modlitbách.

litu života. Ďalej zdôraznil, že modlitba je
veími potrebná, ale keď za modlitbou ne
nasleduje trpezlivosť, obetavosť, láska
vosť, nestačí to. Kristus dal zboriť chrám,
aby za tri dni skrze Svätého Ducha posta
vil nový.
Na otázku, ktorú sám položil, či sú pot
rebné sestričky, dal jednoznačnú odpo
veď: Áno. Oni sú tu na to, aby dvíhali ruky
k Bohu za spásu celého sveta. Sú potreb
né, aby nám ukazovali cestu. Svoj pohľad
obrátil tiež k mladým chlapcom a dievča
tám.
Zvlášť pozdravil mládežnícky spevácky
zbor z Vojčíc, ktorý doprevádzal sv. litur
giu. V tejto súvislosti povedal: Milí mladí
priatelia, hľadajte niečo viac, ako len to, čo
vidíte a po čom môžete prirodzene túžit’.Chudobou, čistotou a poslušnosťou
premáhajte zlo. Bez správnej orientácie
neuskutoční sa duchovná obnova Sloven
ska.
- am/ V

8.1. K o n feren cia biskupov Slo
venska v Badíne
11.1. D obrá - slúženie slávnostnej
svätej liturgie pri príležitosti jubilea
o kresn éh o d e k a n a o. Vojtecha
H ornyáka
13.1. N akrúcanie náboženskej re
lácie v Bratislave
2 3 .1 . Konferencia biskupov Slo
venska v Badíne
2 8 .1 . V ysvätenie štyroch maďar
ských novokňazov
1.2. Účasť na slávnostnom odo
vzdaní vyzn am en an ia veľvyslan
covi pri Svätej stolici Dr. Antonovi
Neuwirthovi v Košiciach
3 .2 . O bliečka sr. baziliánky v S e
čovciach
8. - 9.2. Služobná cesta v Bratislave
■ V NEDEĽU MÄSOPOSTNU 11. feb
ruára t. r. - navštívil trebišovských veria
cich gen. vikár Mons. Ján Gajdoš. Odslúžil
sv. liturgiu a kázal. Súčasne posvätil novú
krížovú cestu, ktorá je dielom majstra Jána
Chovana.
(pk)

Jubileá kňazov
o. VasiľD acej (11.3.56) 40. výročie
ordinácie
o. Jozef Knežo (17.3.1916) 80. na
rodeniny
o. Ján Líčko (17.3.51) 45. výročie
ordinácie
o. Nikefor Petraševič (24.3.41) 55.
výročie ordinácie

ROZLÚČKA SO ZOSNULÝM KŇAZOM
Na sklonku minulého roka po dlhej a
ťažkej chorobe navždy opustil svojich
najbližších, svoju farnosť, o. Emil Osz.
Zomrel vo veku 76 rokov. Kráčajúc po
dlhých, krížových cestách svojho živo
ta, odobral sa k svojmu Stvoriteľovi,
ktorému odovzdal svoju šľachetnú du
šu. Zanechajúc toto pozemské slzavé
údolie, sa jeho duša stretla v nebe
siach so Všemohúcim, ktorý zaslúžene
a sp ravo dlivo odm enil svojho s lu žo b 
níka a syna, ako to vo svojej kázni 22.
12. 1995 zdôraznil a rozviedol Mons.
Ján H irka, síd e ln ý b iskup, za ú časti

p o m o c n é h o b is k u p a M ons. Milana
Chautura a kňazov prešovskej diecézy.
Pohrebný obrad sa striedal v sloven
skom, aj v maďarskom jazyku. Chrám
bol veriacimi preplnený, lebo ho mali
radi. Nepoznal únavu a odpočinok, keď
išlo o dobro a záchranu duší.
■ ■■
Milo a s kresťanskou láskou si rozumel
a bol obľúbený aj m edzi bratmi reformova
ným i a ich duchovnými, čo veľmi precítene
a dojemne potvrdil v svojom príhovore aj
ich m iestny duchovný.
(Pokračovanie na 15.strane)
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Po rannej modlitbe každý z nás kráča za
svojimi povinnosťami.
To, že náš deň pokračuje v Božej prítomnos
ti, si obyvatelia dedinky Beňadikovce, okres
Svidník naplno uvedomili v čase, keď v našom
chráme prebývala Klokočovská Panna Mária.
Bola to jej ikona. Obraz Bohorodičky, ktorý v
roku 1670 slzil. Mária plakala. Plakala nad
tvrdosťou sŕdc tých, ktorí jej srdce prebodli no
žom. Pri svätom obraze, ktorý krášlil náš
chrám v čase od 11. do 14.1.1996, sa schá
dzali deti i dospelí, mladí i starí, zdraví i chorí.

Ivetka Holubová z Beňadikoviec nám do
redakcie poslala veľmi pekný, ale dosť roz
siahly príspevok - zážitky zo stretnutia počas
prítomnosti milostivého Klokočovského obra
zu v rámci Duchovnej obnovy Slovenska v
Šarišskom Štiavniku a Beňadikovciach. Prí
spevok prinášame v skrátenej podobe. Iste
môže byť aj pre ostatných povzbudivé, ak
spozná skrze odpovede mladých dievčat ich
pohľad na Máriu a Cirkev. Na otázky, ako
prežili duchovnú obnovu vo farnosti odpove
dali Ivka, Táňa, Anička a Jana, že v tomto
období si prehĺbili svoju vieru, zintenzívnili du
chovný život a prehĺbili vzťah k Panne Márii.
Na otázku, čo vám osobne dala prítomnosť
Klokočovskej ikony Matky Božej .od
povedal okresný svidnícky dekan o.
Andrej Dujčák:
Predovšetkým už pri prvom stret
nutí som sa na ikonu pozorne zahľadel.
Okrem umeleckej krásy je nemožno
nevšimnúť si dogmatické a vieroučné
detaily maiby. Matka Božia nepri
chádza k nám sama. Prišla so svojím
Synom, ktorý v ruke drží zvitok pa
piera, ako symbol Božieho zákona a
Matka Božia šípovú ružu ako symbol
bolesti, ktorá i keď na svojej stopke
má tŕnie, predsa je krásna. Je to veľ
ké povzbudenie pre každého, najmä
pre chorých a trpiacich, že aj utrpe
nie v pohľade na večnosť je krásne,
ak toto prežívame s Máriou a odda
nosťou do vôle Božej.
Povzbudzujúca bola každodenná
účasť veriacich na bohoslužbách a
pobožnostiach vo všetkých filiálnych
chrámoch, ale najmä vo farskom v
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Nádheru života dediny vysokým stupňom
duchovnosti napĺňal otec kanonik Andrej Dujčák. Sväté liturgie, akatist, moleben s vrúc
nou láskou spolu s veriacimi odslúžil na
počesť Bohorodičky, ktorá sa nám zjavuje v
temnotách ako svetlá pochodeň, ktorá zapa
ľuje duchovné svetlo a všetkých vedie k po
znaniu Boha.
Mária je v našich srdciach, zostáva pri nás
hľadať Božiu pravdu a pomáha dozrievať v
LÁSKE.
Mgr. Mária Červeňáková

ZO ŽIDOTA EPARCHÍE
Šarišskom Štiavniku, aby tak vyjadrili svoju
lásku k Matke Božej a to aj veriaci susedných
farností. Každý deň vo dne, v noci, vždy niekto
kľačal pred ikonou a modlil sa. Milá bola spo
ločná návšteva ikony žiakov tunajšej základnej
školy.
Mám po týchto vzácne prežitých dňoch hre
jivý pocit radosti, že všetci veriaci, a najmä mlá
dež, túžia po duchovných hodnotách. Vy, mladí,
ste nádej. Máte schopnosť zmeniť seba i svet.

l
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sa práve v tento deň predstavil na verejnosti
s liturgiou po prvýkrát.
Duchovný charakter dňa pokračoval v
priestoroch školy. Tu sa k študentom priho
voril okresný dekan o. Dušan Seman. Svojím
erudovaným a citlivým prístupom k študen
tom si získal ich priazeň a pozornosť. V pred
náške nadviazal na slova homílie zo sv.
liturgie o spravodlivosti farizejov a zákonní
kov. Výrazným dielom prispel k tomu, že
nejeden študent práve tu pochopil a prehod
notil svoj vzťah a postoj k dosiahnutým vý
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Nedávno som počul v rozhlase konkrétny
príbeh, ako Matka Božia pomohla 8-ročnému
Marekovi zmeniť pohľad na život i na svoje
vlastné utrpenie. Je vhodné si pripomenúť, čo
o tom rozprával Marekov otec:
Marek je ťažko zdravotne postihnutý a po
hybuje sa iba na vozíku. Raz v rozhlase počul
rozprávať o uzdravení nevyliečiteľne chorých
v Lurdách. Jedného dňa, po večeri, oznámil
rodičom: "Ja chcem ísť do Lúrd. Verím, že
Panna Mária ma uzdraví." Kedže pracoval
iba otec, finančne boli na tom veľmi skromne,
ale pomohli príbuzní i známi a tak mohol otec
s Marekom cestovať do Lúrd. Marek sa veľmi
tešil, celou cestou sa modlil. Už mal predsta
vu, ako sa vráti domov na vlastných nohách.
Konečne Lurdy! Zástup tých, ktorí pomáhali
chorým k soche Panny Márie. Medzi nimi aj
otec tlačil pomaly, zahĺbený do tichej modlitby
vozík, na ktorom sedí nevládne Marek. Už boli
celkom blízko, už videl zázračnú sochu. Bol to
krásny a nádejný pohľad. Zrazu sa Marek
pozrel vedľa seba a vidí, ako neisto kráča
vedľa jeho vozíka nevidiace dievčatko. Marek
ešte raz pozrel na sochu, potom na dievčatko,
obrátil sa k otcovi a povedal: "Oco, ja ne
chcem, aby P. Mária uzdravila mňa. Nech
uzdraví toto nevidiace dievčatko. Pozri, ja ne
môžem chodiť, ale všetko vidím. Vidím, aká
krásna je socha Panny Márie, aký krásny je
pohľad na svet a ona nevidí
nič.“
V
očiach mal slzy. Boli to
slzy viery a nádeje. Medzi tým
došli k soche a Marek sa mod
lil za uzdravenie dievčatka,
ktoré sa už zatúlalo v zástu
pe trpiacich.
Mária! Aký veiký zázrak si
urobila. Zmenila si Marekovo
srdce!
Keď som pred chvíľou kľačal
pred ikonou a modlil sa spolu s
vami, uvedomil som si, že toto
je miesto, odkiaľ môžeme od
ísť premenení, ba toto je jediné
miesto, kde sa môžeme zme
niť a Matka Božia pomáha pri
premene našich sŕdc. Zdalo sa
mi, že všetci sme prosili: Mária,
zmeň aj mňa. A ona všetky na
še prosby ukladá do svojho ma
terinského srdca.

Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať
V znamení tohoto citátu zo Svätého písma
sa niesol posledný deň prvého polroka na
Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v
Trebišove. Pre celé mesto, ale i pre študen
tov doteraz nepoznaný a netradičný záver
polročnej školskej práce.
Celý deň mal svoj dôstojný a krásny začia
tok v Chráme Uspenia presvätej Bohorodič
ky. Tu ďakovná sv. liturgia za preukázané
dobrodenia. Slávnostnosť chvíle umocňova
la skutočnosť, že celú liturgiu doprevádzal
spevácky zbor cirkevného gymnázia, ktorý
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sledkom v škole. Študentov oslovil aj riaditeľ
školy PhDr. Ján Bodnár, ktorý apeloval hlav
ne na to, aby nezabúdali, že byť študentom
cirkevnej školy veľmi zaväzuje.
Vyhodnotenie polročnej práce triednymi
profesormi, to bolo finále dňa. Na niektorých
tvárach radosť, na niektorých zamyslenie i
smútok, ale na všetkých odhodlanie urobiť v
druhom polroku čo najviac pre to, aby spo
kojnosť bola u všetkých. U študentov, profe
sorov i rodičov.
PhDr. Valéria LEŠČIŠINOVÁ
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Za účasti biskupského vikára o. Petra Rusnáka

SLÁVNOSTNE
ZASADNUTIE
VHUMENNOM

Spolok sv. Cyrila a Meto
da, ktorý si v tomto roku pri
pomína 5. výročie svojej
činnosti, mal v deň výročia
skonu sv. Cyrila Filozofa dňa 14. februára t.r. - sláv
nostné zasadnutie v Hu
mennom.
Zasadnutie v priestoroch
mestského úradu po vystú
pení zboru Mikuláša Petrašovského Nezábudka otvoril
predseda spolku titl. kanonik
o. Jozef Knežo. Po ňom sa k
prítomným prihovoril biskup
ský vikár o. Peter Rusnák.
Prednášku na tému Cyrilometodský model cirkevného
života predniesol správca
humenského dekanátu o.
František Čitbaj. O činnosti
spol- ku v najbližšom období

prítomných informoval pod
predseda spolku Mgr. Pavol
Kušnír. Slávnostné zasad
nutie ukončil pôsobivým
pásmom mládežnícky zbor
sv. Terezky pri gréckokato
líckom farskom spoločen
stve v Humennom.
Stretnutie pri príležitosti vý
ročia skonu sv. Cyrila Filozo
fa pokračovalo liturgickou
časťou, ktorá bola v Chráme
Uspenia presvätej Bohoro
dičky. Sv. liturgiu slúžil bis
kupský vikár o. Peter
Rusnák, ktorý v homílii zdô
raznil význam spolku v pro
cese evanjelizácie. Spoluslúžil predseda spolku titl.
kanonik o. Jozef Knežo, de
kan o. František Čitbaj a ďal
ší prítomní kňazi. Účinkoval
chrámový spevácky zbor
Matky Ustavičnej Pomoci
pod vedením Mariany Pancurovej. Na bohoslužbe bola
hojná účasť veriacich z Hum enného i okolia a na záver
bolo mnoholitstvie.
Poďakovanie za toto podu
jatie na počesť sv. Cyrila Fi
lozofa patrí všetkým orga
nizátorom i účastníkom, kto
rých spolok oslovil. Nech
dobrotivý Boh uchováva i
naďalej cyrilometodskú tra
díciu v tomto našom severozemplínskom regióne.
Ján POPRÍK

• KOŠICKÍ ČLENOVIA odbočky Spolku sv. Cyrila a Metoda
sa zišli na spomienku na sv. Cyrila Filozofa pri príležitosti výročia
jeho skonu v známej Pyramíde. Sv. liturgiu s ďalšími kňazmi
košického dekanátu slúžil správca farnosti sv. Petra a Pavla o.
Michal Hospodár. Kázal Mons. Jozef Tóth. Po bohoslužbe s
aktivitami spolku prítomných oboznámil podpredseda spolku Ing.
Vladimír Miroššay. Nábožensko-kultúrnym programom stretnu
tie obohatili košickí mládežníci pod vedením Viery Molčányiovej.
• V CHRÁME NARODENIA PANNY MÁRIE V KOŠICIACH
bola v predvečer výročia skonu sv. Cyrila Filozofa sv. liturgia,
ktorú slúžil dekan o. Cyril Jančišín s košickými kňazmi. Kázal
Mons. Jozef Tóth. Spieval Zbor sv. Cyrila a Metoda.
• N A CIRKEVNOM GYMNÁZIU SV. JANA ZLATOÚSTEHO V
TREBIŠOVE v deň výročia smrti sv. Cyrila Filozofa bola v škol
skej kaplnke sv. liturgia, ktorú odslúžil trebišovský dekan o.
Dušan Seman. Spoluslúžil o. Michal Hospodár, ktorý aj kázal. Na
zhromaždení žiakov a podagógov po pásme slova a hudby o sv.
Cyrilovi sa k prítomným prihovoril Anton Semeš. Podpredseda
spolku Mgr. Pavol Kušnír informoval o najbližších aktivitách
spolku.Jednou z nich bude i spomienka na igumena Polykarpa
G. Oleára, ktorú pripravia v Trebišove v máji t.r. Riaditeľ školy
PhDr. Ján Bodnár odovzdal pri tejto príležitosti prihlášku gymná
zia za skupinového člena spolku a dal prísľub získať členov z
radov žiakov i pedagógov.
/pk/

NASI JUBILANTI
V marci t.r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo naši
členovia:
50 ROKOV - Mária Moskaľová z Dúbravky, Ing. Jozef Nemzet z Novosadu a Jozef Tóth zo Slivníka.
60 ROKOV - Terézia Halapinová z Čeľoviec, Oľga Marková
z Nižného Hrabovca, Irena Miklošová z Jastrabia nad Topľou,
Michal Štefanko z Trebišova, Gita Šimková z Vranova nad
Topľou a Mária Zubková zo Sačurova.
70 ROKOV - Eva Andrijcová z Chmeľová, Juraj Čižmár z
Kazimíra, Veronika Mihoková zo Sečoviec, Anna Ňachajová z
Ruskej Novej Vsi, Jolana Petríková z Košíc, Mária Sokolová
zo_Slivníka, Helena Zdravecká zo Svidníka a Júlia Zozuláková
z Čertižnóho.
75 ROKOV - Michal Balog z Breziny, Juraj Beľan z Baškoviec, Ján Hreha zo Slávkoviec, Helena Kováčová z Breziny,
Anna Krasnovská z Bunkoviec a Mária Sekeráková z PriekoPy-

80 ROKOV - zakladajúci člen a predseda spolku titl. kanonik
o. Jozef Knežo z Vysokej nad Uhom a Michal Mikita z Martina.
90 ROKOV - Helena Ciháková z Bunkoviec.
Za dar životnej sedemdesiatky ešte v mesiaci februári t.r.
poďakovala Anna Pancáková z Pozdišoviec.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných rokov.

<š>TEDDÉ ôR D C IA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Bohuznáma, Bánovce nad Ondavou 200 Sk, Bohuznáma, Micha
lovce 50 Sk, Bohuznámy, Michalovce 100 Sk, Bohuznáma, Pozdišovce 100 Sk, Balabasovci, Ľubica 200 Sk, Anna Bencová,
Bunkovce 50 Sk, Katarína Bretzová, Ľubica 50 Sk, Bratstvo sv.
ruženca, Sečovce 1000 Sk, Ing. Jozef Breza, Košice 100 Sk,
Zuzana Cejkovská, Šamudovce 50 Sk, Anton Cifruľák, Michalovce
100 Sk, Rodina Dolhyová, Geraltov 500 Sk, Mária Doričová, Horňa
50 Sk, Dionýz Ďurišín, Bratislava 150 Sk, Jozef Dziak, Bunkovce
50 Sk, Jozef Dzurjovčin, Michalovce 150 Sk, Fedorovci, Dvorianky
150 Sk, Mária Frenová, Dlhé Klčovo 100 Sk, Gréckokatolícky
farský úrad Ľubovec 100 Sk, Mária Gliganičová, Nižná Rybnica 50
Sk, Anna Harajdová, Michalovce 50 Sk, Mária Hocmanová, Micha
lovce 900 Sk, Pavol Hospodár, Šamudovce 50 Sk, Mária Hromjaková, Tichý Potok 100 Sk, Anna Jendželovská, Horovce 50 Sk, Ján
Juhás, Vrbnica 50 Sk, Mária Kamarášová, Lukov 40 Sk, Ing. Peter
Kasenčák 250 Sk, Mária Kolesárová, Nižná Rybnica 50 Sk, Mária
Kolesárová, Dvorianky 50 Sk, Ján Kopik, Bunkovce 50 Sk, Anna
Kopiková, Bunkovce 50 Sk, Anton Kostovčík, Šamudovce 50 Sk,
Anna Krajňáková, Jaseňov 50 Sk, Irena Kuncová, Nižná Rybnica
50 Sk, Irena Kušnírová, Svidník 100 Sk, Mária Legátová, Nižná
Rybnica 50 Sk, Gabriela Leščáková, Fulianka 50 Sk, Michal Lešo,
Bunkovce 50 Sk, Imrich Matejovský, Fulianka 50 Sk, Barbora
Mattová 10 Sk, Michal Mikita, Martin 49 Sk, Michal Miňo, Jaseňov
50 Sk, Mária Mižiková, Pozdišovce 200 Sk, Anna Ondová, Micha
lovce 50 Sk, Anna Olšavská, Bunkovce 50 Sk, Zuzana Palčáková,
Dvorianky 50 Sk, Štefan Pribula, Košice 50 Sk, Ján Radvanský
Bunkovce 50 Sk, Juraj Radvanský, Bunkovce 50 Sk, Vladimír
Raimov, Vranov nad Topľou 50 Sk, Sabina Rapavá, Ruské Pekľany
100 Sk, Mária Ridošová, Dvorianky 100 Sk, Helena Rovňáková,
Michalovce 100 Sk, Ján Sabol, Michalovce 100 Sk, Juraj Sabol,
Budkovce 100 Sk, Johana Sedláková 100 Sk, Mária Sekeráková,
Priekopa 50 Sk, Helena Servanská, Trhovište 100 Sk, Anna Sotáková, Bunkovce 50 Sk, Mária Suváková, Svidník 50 Sk, Jozef Svat,
Svidník 50 Sk, o. Michal Šandor, Cejkov 50 Sk, Anna Výžinkárová,
Košice 200 Sk, Anna Zolová, Nižný Hrušov 100 Sk s Rozália
Zvončeková, Streda nad Bodrogom 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 uvedte, že ide o dar. Mená darcov postupne uverejňujeme v Slove.
Za dary Pán Boh zaplať.

LITURGICKY KALENDAR
Y roku 1996 sa v nedele a sviatky čítajú čítania podľa cyklu "C"
Yo všedný deň sa číta druhé čítanie ( s párnym číslom )
Tretí týždeň Veľkého pôstu
1

4.
marec, pondelok,
Gerazim, úctyhodný
Menlivé časti z pondelka alebo o úcty
hodnom. Ef 4, 25 - 30, Mt 18, 21 - 35.

5. marec, utorok, Kanón mučeník
Menlivé časti z utorka alebo o mučeníko
vi. Fil 2, 12b- 18, Mt 21, 2 8 -3 2 .

6. marec, streda,Štyridsiatidvaja
mučeníci v Amorii
Ef 4,11 -16, Mt 7,24 - 28. Liturgia vopred
posvätených darov.

7. marec, štvrtok,Bažil, Efrém
a ďalší chersonskí
biskupi a mučeníci
Menlivé časti zo štvrtku alebo o mučení
koch. Kol 3, 16.23 - 25, 4, 2 - 4.

Bože: Tvojmu krížu. Prokimen: Spas ľud
svoj. Heb 4,14 - 16, Mk 8, 34 - 38. Namiesto
Dôstojné je: Milostiplná Matka. Spev na
prij.: Nespomínaj si, alebo: Chválrne Pána.

Štvrtý týždeň Veľkého pôstu
Na svätých liturgiách sv. Jána do piatku
vrátane sa spieva tropar a kondák o sv. kríži.
Namiesto Svätý Bože: Tvojmu krížu. Proki
men Spas ľud svoj.

11. marec, pondelok,
Sofron, biskup
Ef 5, 15-20, Mk 12, 2 8 b -34.

12. marec, utorok,
Teofan, úctyhodný a vyznávač
Fil3, 17 - 21, Mt 20, 17-28.

Gal 5, 13 - 14. 16, 19 - 23a, Lk 11,29 - 32
Liturgia vopred posvätených darov.

14. marec, štvrtok, Benedik,
úctyhodný, patrón Európy
Gal 6, 7b - 10, Lk 6, 46 - 49.

15. marec, piatok,
Agapa spoločníci, mučeníci
2 Tim 2, 22 - 26, Lk 15, 1 - 3. 8 - 10.
Odkladá sa sv. kríž Liturgia vopred posvät
ných darov.

16. marec, sobota - 4. zádušná,
Sabín mučeník (čierna)
Antifóny: každodenné. Vchod: Poď
me...za večný pokoj zosnulých. Tropar: Hl
binami. Sláva. So svätými. I teraz. V tebe
máme. Prokimen: Duše ich. 2 Tim 2, 8 -13,
Jn 14, 1 - 6 . Namiesto dôstojné sa spieva.
Najčistejšia Bohorodička. Spev na p rij.bla
žení, ktorých si vyvolil.

8. marec, piatok, Teofílakt,
úctyhodný a vyznávač
Ef 5,3 - 5, 8b -1 la Liturgia vopred posvä
tených darov.

9. marec, sobota - zádušná,
40. mučeníci v Sebaste
1

13. marec, streda,
Nicefor, biskup

17. marec, Štvrtá pôstna nedeľa,
Ján Klimák, úctyhodný

Antifóny: každodenné, tropar: Svätí mučeníci. Sláva. Kondák: Opustili ste rady. I
teraz podľa predpisu. Prokimen: Pán je moje
svetlo. 2 Kor 4, 11 - 15, Jn 15, 18-21. Spev
na prij. Blažení tí. Panychída.

Radový hlas je ôsmy, ev. na utiemi je
ôsme, Liturgia sv. Bažila Veľkého. Antifó
ny: Zmiluj sa, Bože, Blažený človek. Alebo:
nedeľné, tropar: Z výšin nebies, Sláva, kon
dák. Pane, učinil si nás. I teraz podľa predpi
su. Prokimen: pomodlíme sa. Jak 3, 13 -16,
Mt 16, 21 - 24. Namiesto Dôstojné je sa
spieva: Milostiplná Matka. Spev na prij: Pa
ne, Ty si alebo: Chváľte Pána.

10. marec Tretia pôstna nedeľa Krížupoklonná Kodrát
a spoločníci, mučeníci
Radový hlas je siedmy, ev na utiemi je
siedme. Liturgia sv. Bažila Veľkého, antifó
ny: Delia si. Prebodli mi alebo nedeľné, tropare: Svojím krížom. Spas ľud. Sláva i teraz.
Kondák: Plamenný meč. Namiesto Svätý

P r ip r a v il o. M g r . V o jte c h B O H Á Č

ROZLÚČKA SO ZOSNULÝM KŇAZOM
(Pokračovanie z 12. strany)

Mnohým veriacim počas pohrebného
obradu zaslzili oči, k e ď sa zrekapituloval
pohnutý a ťažký život zosnulého, ktorý z a 
čal prešovským "soborom" a iba sčasti bol
zmiernený v rokoch 1968-89. Početná prí
tomnosť kňazstva obidvoch katolíckych
obradov, príhovory, rozlúčka m nohých z
prítomných, ako a j je h o vlastného syna
Štefana, tiež kňaza - dekana, nedáva za 
budnúť, že tu v Kráľovskom Chlm ci odišiel
do večnosti kňaz - martýr.

i*

Prežil svoje osobné utrpenia p o tábo
roch, pracoviskách, kde sm e v tra g ic
kých rokoch m o hli stre tn ú ť všetkých
verných kňazov gréckokatolíckej cirkvi,
ako aj bohoslovcov, ktorým nebolo d o 
priate dokončiť svoje teologické štúdium.
Boli to tí, kto rí n ezradili svojho Boha,
svoju kresťanskú vieru a svoju gré cko ka 
tolícku cirkev.

Z osnulý p o zn a l a j prácu s lopatou na
cestách a takto sme ho videli aj my, k to rí
sme ho p o zn a li v časoch utrpenia cirkvi.
A ko kňaz sa netešil dlho z radosti, ktorá
m u zostala v srdci, k e ď ako m ladý kňaz
v Kráľovskom C hlm ci celebroval svoju
prvú svätú liturgiu. Odkladám na sp ä ť do
svojej m odlitebnej knižky už trošku zažltlú p am iatku na slávnostný 26. február
1950 sv. obrážtek z je h o primícií. 45 ro 
ko v u p lyn ulo o d čias, k e ď sm e p rija li
p rv ý k rá t z je h o rúk N ajsvätejšiu Eucharistiu.
Do pa m ä ti sa m i vryla spom ienka na
zosnulého, k e ď na Turíce v r. 1990 p o 
čas bohoslužieb v rím skokatolíckom
kostole o. Thomas, opát z Jasova, udelil
o. E m ilovi Ó szovi osobné apoštolské p o 
žehnanie.
Nie m enej je krásna spomienka, k e ď po
zmene politického systému vynaložil všet

ko úsilie na to, aby svojim veriacim mohol
slúžiť sv. liturgiu. Vtedajší funkcionári mest
ského úradu (vtedy ešte MsNV) dovolili,
aby g ré cko ka to líci z K ráľovského Chlmca m o h li m a ť sv. liturgie vo veľkej zasa
dačke m estského úradu.
Všetky kríže a neľudské dianie, ktoré
bolo nam ierené o d m ocných tohto regió
nu, a j p o litické h o systém u p ro ti grécko
katolíkom a ich cirkvi, p o m a ly prebolí.
Nad to sa p o vzn e sú a j veriaci z obce
Poľany, kde p ô s o b il zo sn u lý až do svojej
choroby.
B oli sm e na m iestnom cintoríne. Z ob
lo h y p o le tu jú drobné ch um áčiky snehu.
Fúka n epríjem ný vietor. Posledné oka
m ihy... V ušiach m i a j po odchode za
znieva: "S d ušam i zosnulých spravod
livých - daj, Spasiteľ, odpočinúť duši
svojho služobníka... a dožič m u u seba
bla že ný život...

POUČENIE
Z POĽADOVICE
Máme za sebou mrazivú zimu, ktorá nás často vítala na
cestách sklovitou poľadovicou. Klzký terén bránil riadnej
chôdzi. Pevnosti kroku chýbali trenie medzi obuvou a povr
chom chodníka. To trenie, proti ktorému bojujeme, ako
proti brzdiacemu faktoru pri rôznych pohyboch - je v tomto
prípade potrebné, ba nevyhnutné.
Podobné miesto v živote človeka má utrpenie. Je neví
taným hosťom, snažíme sa ho odstrániť, ale ľahko môže
me zistiť, že je potrebné. V bezprostrednom okruhu
vnímania a cítenia nám nervová sústava chráni pomocou
bolesti celistvosť, zdravie a život. Aktivitou, námahou,
premáhaním pohodlnosti, tvrdou telesnou a duševnou
prácou prekonávame ohraničenia sveta, aby sme mohli
dôstojne a hodnotne žiť.
Všetci vieme, že existuje utrpenie a bolesť vyšších stup
ňov. Môžeme ich nazvať spoločne - nešťastie. Nešťastie je
veľké utrpenie, ktoré nás vyradlije z bežného spoločenstva
do spoločenstva trpiacich. Od nešťastia l\idia radšej odvra
cajú zrak. Spomeňme si, ako v podobenstve o milosrdnom
Samaritánovi tí prví dvaja, keď prechádzali popri nešťatníkovi, sa tvárili, že ho nevidia. Nechceli vidieť nešťastie, aby
nemuseli pomáhať.
Ruský spisovateľ Varlam Salmon prežil vyše devätnásť
rokov v táboroch sovietskeho gulagu. Tento velVý literár
ny talent, keď pôsobivo tlmočil atmosféru dvoch desaťro
čí, plných nepretržitého utrpenia, deptania ducha i tela konštatoval, že nevidí žiaden význam prežitej bolesti, že
dlhoročné utrpenie nemalo zmysel, bolo absurdné, nevy
svetliteľné. Ostala len trpkosť, zármutok a spomienka na
život, ktorý mal chuť popola.
Ak by sme ostali len v ľudskej rovine, tak by bol uvedený
názor na ľudské utrpenie - nešťastie pravdivý. Ale my
vieme, že v histórii tohoto sveta bolo dokonané umuče
nie, zomieranie a vzkriesenie nášho Spasiteľa. Vieme, že
trpiacemu, pochybujúcemu a zúfajúcemu človeku prichá
dza v ústrety Boh, ktorý prináša odpoveď a nádej, ktorý
má moc premeniť utrpenie a smrť na život.
Utrpenie patrí k človeku. Patrí skutočne k plnohodnot
nému ľudskému životu na tomto svete. Aj láska je spojená
s utrpením. Utrpením má človek dosiahnuť život. Kristovo
posolstvo nás učí novému chápaniu ľudskej bolesti, ktoré
sa v ňom stáva nepostrádateľným, reálnym faktorom pri
tvorení vyššieho, dokonalejšieho šťastia v jeho kráľov
stve.
M. STANISLAV
Predáme píšťalové varhany do menších priestorov - velkosti
skrine: šírka 250, výška 300, hĺbka 150 cm. Spierschrank, dva
manuály + pedál, 4 + 4 + 2 rejstríky, manuály zásuvkovej
vzdušnice - mechanická traktura, pedál kuželková vzdušnica
- pneumatická traktura. Vek 30 rokov.
Tel. 02-683 64 22.
ThDr. Ondrej Stehlík
Farní sbor českobratrské
církve evangelické
U pošty 6
Praha 8 - Libeň

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

08001 P R E Š O V
tel.:091/723783
Podávanie noví nových zásielok
povolené Východoslovenským ria dite ľstvo m 1
pôšt K ošíce,č.j.2542-P T TM -93,zo dňa 8.9.1993

Stenografovanie
vylepšenou abecedou
Ing.V.M.
Čaradice 167
953 01 p.Zlaté Moravce

Poďakovanie Gréckokatolíckemu
biskupskému úradu v Prešove
Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku a nadácia Všetko
deťom vyslovujú vrelé poďakovanie svojmu zriarfovatefovi, Gréckokatolíckemu bis
kupskému úradu v Prešove, za všetko, čo pre túto školu robí.
Naše Pán Boh zaplať je o to srdečnejšie, že v poslednom období, okrem iného, to
bola aj podpora v realizácii projektu Zdravá škola, do ktorého je naša škola zapojená.
Hlavnou podstatou tohto projektu je staraf sa o duševné a telesné zdravie našich deti.

Riaditeľstvo školy

Oznámenie o štúdiu
Stredná zdravotná škola sv. Bažila Velkého v Prešove oznamujeme, že v škol
skom roku 1996/97 otvára jednu triedu štvorročného štúdia pre žiakov 8. ročníkov odbor všeobecná sestra a jednu triedu trojročného nádstavbového štúdia v odbore
všeobecná sestra pre absolventov učňovských škôl. Prijímacie skúšky zo slovenské
ho jazyka a z prírodopisu budú v máji t.r.

Riaditeľstvo SZŠ sv. Bažila Velkého v Prešove
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PRVA
VÝCHODOSLOVENSKÁ
ZDRAVOTNÁ
POISŤOVŇA
FRANTIŠKÁNSKA 5 ,0 4 0 01 KOŠICE
TEL: 095/62 2S2 31

CK Omega tours ponúka:
Zájazd do Svätej Zeme
Termín: 16. 5.-23. 5.1996
Cena: 22 950,- Sk
V cene je zarátané:
letenka Bratislava - Tel Aviv a späť, 3x hotelové ubytovanie v
Galilei, 4x hotelové ubytovanie v Betleheme, 7x polpenzia, 1x obed
"Petrova ryba", na brehu Galilejského jazera, vstupy do chrámov a
expozícií, plavba loďou naprieč Galilejským jazerom, taxík na horu
Tábor, obslužné, vstupné víza, letištné poplatky, technický sprievod
ca CK, duchovný sprievodca vo Svätej Zemi - kňaz.
Bližšie informácie:
CK Omega tours
Ing. Anna Matyščáková
Kukorelliho 60
066 01 Humenné
tei. a fax: 0933

