
gréckokato l í cke j  c irkvi
Dnes je  sviatok 
našej spásy.
Dnes sa uskutočňuje 
večné tajomstvo.
Syn Boží sa stáva 
Synom Panny. 
Gabriel zvestuje 
milosť Božiu.
Preto aj my s ním
privolávajme
Bohorodičke:
Raduj sa, 
Milostiplná,
Pán s tebou.

(Tropar k sviatku)
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Zvestovanie - Blahoviščenie Bohorodičke
Pomenovanie sviatku pochádza od gréckeho slova 

evangelismos, čo v preklade znamená predpovedať, 
zvestovať dobrú, radostnú novinu. Tento kres
ťanský sviatok patri k dvanástim najvýznamnejším 
cirkevným sviatkom a pripadá na 25. marec (podľa 
juliánskeho kalendára na 7. apríla). Za jeho motív 
poslúžil rozhovor o radostnej zvesti, z ktorého sa 
Panna Mária dozvedela od Archanjela Gabriela, že 
porodí Syna Božieho počatého z Ducha Svätého. 
Táto téza je  zaznamenaná v tretom Nicejsko - car
ihradského symbolu viery: “Ktorý pre nás ľudí a 
pre naše spasenie zostúpil z nebies. A vzal telo

z Ducha Svätého z Márie Panny a stal sa 
človekom".-

Sviatok Zvestovanie Bohorodičke bol ustanovený 
v treťom storočí, ale zavedený bol v ôsmom storočí. 
Jeho dátum bol stanovený po odrátaní deviatich 
mesiacov od Vianoc.

V spojitosti s týmto sviatkom je  veľmi bohatá pra
nostika: Ak na Zvestovanie prší, urodí sa hojné 
žitko. Mokré Zvestovanie - bohaté leto na huby. 
Búrka na Zvestovanie veští teplé leto a bohatú 
úrodu v záhradách i na poli.

Z ukrajinského kalendára preložil Adolf KRÚPA



Z OBSAHU
Hľa, vystupujem e
do Jeruzalem a ... 3

Kresťanská hudobná scéna 4

Pred význam ným  výročím  5

P ohľad na hom eopatiu  6

Ježiš - sku točný p ria te ľ 7

Predstavujem e m ládežnícke
g ré ckoka to lícke  zbory 8

O dpovedá pom ocný biskup
prešovske j d iecézy
Mons. M ilan Chautur, CSsR 9

Mm

0)uCQ

l
-ä

> o
cda
á

K e ď  kľačím p o d  krížom  
v sam ote iba sám , 
na prstoch ticha  
ruženec preberám .

N a  Teba  hladím , 
dobrotivý P a n e , 
a zrnko p o  zrnku  
prechádza cez dlane.

JPery sa m i chvejú , 
m odlitbu šeptajú, 
T vo je  S vä té  meno, 
m ôj Pane, vzýva jú  ..

V id ím  utrpenie ... 
G olgotu  a T vo j kríž., 
m ôj Pa ne, k sebe  
pritiahni m a  už blíž.
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Sv. Bažil Veľký O TOM, AKO PREMÁHAŤ ZLÉ ŽIADOSTI
Ako možno premôcť zlé žiadosti?
S vrúcnou túžbou splniť vôľu Božiu a s takým 

duševným rozpoložením, aké mal ten, ktorý 
povedal:"... výroky Pánove sú pravdivé a všetky 
spravodlivé. Vzácnejšie sú než zlato, než veľký

drahokam, sladšie sú než med, než medové 
kvapky z plastu” (Ž 19, 10-11). Lebo keď usku
točniteľná túžba za lepším učí opovrhovať 
horším, ako učia všetci svätí, o koľko viac potom 
núti opovrhovať zlom, za ktoré sa treba hanbiť

Sv. Bažil Veľký O OSPALOSTI
Odkiaľ pochádza nesmierna a nemiest

na ospanlivosí a ako ju premáhať?
Taká ospalosť prichádza vtedy, keď je 

duša lenivá premýšľať o Bohu a ľahkováži 
jeho súdy. Túto ospalosť premôžeme 
úprimnou myšlienkou na Božiu velebnosť

a túžbou splniť jeho vôľu podľa slov” 
“svojim očiam nedoprajem spánku ani 
svojim viečkam zdriemnutia, kým nenáj
dem miesto pre Pána, príbytok pre moc
ného Jakubovho Boha” (Ž 132, 4-5).

Sv. Bažil Veľký O TÝCH, ČO SA CHCÚ PÁČIŤ ĽUĎOM
Podľa čoho poznať človeka, ktorý sa 

chce páčiť ľuďom?
Podľa toho, že je horlivý pred tými, ktorí 

ho chvália, a pred tými, čo ho hania, je 
lenivý. Lebo keď sa chce páčiť Bohu, bude 
všade stály v uskutočňovaní slova: “ ... v čis

tote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, 
v Duchu Svätom, v nepokryteckej láske, v 
slove pravdy, v Božej moci, zbraňami 
spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, slávou 
aj potupou, zlou aj dobrou povesťou, ako 
zvodcovia, ale pravdiví (2 Kor 6, 7-8).

Sv. Bažil Veľký O TOM, AKO PREMÔCŤ NÁRUŽLIVOSŤ
Ako premôcť náružlivosť páčiť sa ľuďom  

a starať sa o ľudskú chválu?
Presvedčením o Božej všadeprítomnos- 

ti, všemožnou snahou ľúbiť sa Bohu a 
vrúcnou túžbou po blaženstvách evan
jelia. Lebo ktože by sa mohol tak po

zabudnúť, aby Pána 
urážal preto, aby 
žobníkom a na seba 
nie?

Pripravili baziliáni
/Pokračovanie v budúcom čísle/

v jeho prítomnosti 
sa páčil spo lus lu- 

privolával odsúde-
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Hľa, vystupujeme do Jeruzalema... (m, 2o, i8)

Zem znova ešte spí. Zabudla na Vianoce. 
M á ešte času stavať kríž!
Možno sa bojí metelice, 
alebo hladá teplú skrýš?

No Dieťa sa už na svoj ortieľ chystá... 
Chce splniť svoje poslanie.
Vie dobre, čo mu treba vystáť 
pre LÁSKU. Vie a nesklame.

Rozdáva vôkol jednotu a pokoj 
tej zemi, čo ho čakala.
Tej zemi, ktorá nechcela ho prijať. 
Nehodná, lebo primalá?

Oj, Božie dieťa, dnes jak  vtedy,
Zem zabúda Ta, zabúda.
Až zastihnú ju  Tvoje biedy, 
spozná Ťa... a bied pribúda.

Ty si chcel trpieť, čo bude trpieť ona - 
smädný a hladný kvôli nám, 
aby už nikto v utrpení 
nezostal nikdy iba sám.

Jasný Boží plán spásy má aj jasné 
prostriedky a jasnú, jedinú cestu, ktorou 
Kristus vystupuje k vrcholu svojho spá- 
sonosného úkonu, vystupuje do Jeru
zalema a od tejto cesty sa nedá ničím a 
nikým odradiť. Mesiáš totiž nie je  nija
kým slávnostným Božím poslom, ale “Sy
nom človeka", ktorý musí mnoho trpieť. 
Slovo “musí“ tu znamená jednoznačne 
Božiu vôľu, ktorú Ježiš slobodne a do
brovoľne prijíma ako najoptimálnejšiu a 
jedinú alternatívu na zničenie mechaniz
mu zla. A preto bolesť, utrpenie a potup
ná smrť na kríži je  neodmysliteľnou sú
časťou Ježišovho mesiášskeho poslania, 
čo nakoniec musí byt jasné i každému 
skutočnému kresťanovi, každému pravé
mu Kristovmu učeníkovi, ktorý sa musí 
zbaviť falošnej predstavy o nezmyselnom 
utrpení. A Ježiš práve svojou náukou o 
kríži a utrpení začína klásť základy stav
by svojej cirkvi. No práve tento kríž 
bolesti a utrpenia bol a bude vždy "po
horšením" pre tých, ktorí nemajú zmysel 
pre Božie, ale len pre ľudské veci (por. Mt 
16, 23). Kríž bol pohoršením pre Židov i 
pohanov (1 Kor 1. 23) a toto nedokážu 
pochopiť ani dnešní ľudia bez viery, 
veľmi ťažko to chápu, ale najmä prijíma
jú aj dnešní veriaci. Ale niet sa čo čudo
vať, ked to nepochopil ani sám apoštol 
Peter, ktorý chcel odviesť Ježiša od cesty 
utrpenia, za čo Peter utŕžil od Ježiša ost
rú výčitku, ked mu povedal: “Chod mi z 
cesty, satan!” (Mt 16, 23). Ježiš chce mať 
voľnú cestu do Jeruzalema a na Golgotu, 
iebo iba tak sa môže naplniť jeho po
slanie v Božom pláne spásy. Ba vieme aj

čo znamená vzdať sa svojej vôle a svojich 
malých ľudských práv vzhľadom k Bo
žiemu právu na človeka. Boh právom žia
da od nás niečo vyššie, niečo, čo prevyšu
je našu prirodzenosť a čo nás robí účast
nými na Božom živote, má preto právo 
žiadať od nás aj našu účasť na Ježišovom 
kríži, pričom však úplne rešpektuje našu 
slobodu. V  našom slobodnom rozhodo
vaní pre Božiu cestu ku spáse sa nám 
treba cvičiť po celý život a neustále v tom 
rásť. Robí sa to nie veľkými činmi, 
ktorých býva málo v  našom živote, ale 
práve zdanlivými maličkosťami každo
denného života, ktorých je  dostatok na 
to, aby pravidelný tréning priniesol aj 
úspech. Totiž práve v  maličkostiach sa 
dopúšťame malých opakovaných zrád. 
ktoré pomaly a isto vedú k veľkej zrade 
voči Bohu, k veľkému odpadu.

Skutočný kresťan je ten, kto pochopil 
Božiu veľkosť a nevyhnutnosť úplnej 
ľudskej odovzdanosti do jeho vôle, aj ked 
musí počítať, že ona má v svojom pláne 
aj našu účasť na tajomstve Kristovho 
kríža. V  Božej matematike platí axióma, 
že strata pre Božiu vôľu je  ziskom, že kríž 
nesený spolu s Kristom je  istotou vzkrie
senia a oslávenia a smrť pre evanjelium 
je zárukou večného života. Treba si nám 
preto dobre uvedomiť, že všetky utrpe
nia, bolesti a kríže na ceste ku našej 
Golgote sú len skutočnosti predposledné 
a dočasné, ale vedúce nepochybne ku 
skutočnosti definitívnej a večnej, do sku
točnosti láskavého Božieho náručia.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR

to, že sa tam ponáhľal, išiel pred apoštol
mi a oni tŕpli a so strachom išli za ním 
(por. Mk 10, 32), pretože pochmúrna 
predpoved o utrpení mala svoje reálne 
opodstatnenie. No vždy na konci týchto 
Ježišových predpovedí bolo ako jasný 
svetelný lúč aj radostné uistenie o jeho 
zmŕtvychvstaní.

Pravda, o tom, že sa k osláveniu ide cez 
utrpenie, že sa k zmŕtvychvstaniu ide cez 
Golgotu dáva schopnosť aj nám preko
návať prirodzený strach z bolesti a utr
penia nadprirodzeným pohľadom na

konečný cieľ nášho života u Boha. Aj my 
sme teda na ceste do Jeruzalema, aj my 
s Ježišom vystupujeme na našu Golgotu 
každý so svojím krížom a každý deň, aby 
sme tak na svojom tele doplňali to, čo 
chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo. 
ktorým je  Cirkev (por. Kol 1, 24). Tu je  aj 
pre nás odpoved na zmysel nášho kaž
dodenného kríža - prijať ho s láskou a 
niesť ho spolu s Kristom. Iba vtedy má 
naše utrpenie a kríž zmysel a Boh ho pri
jíma od nás ako hodnotu, ktorú požíva k 
spáse sveta.

Ako sme videli, Ježiš sa nedal odradiť 
od tejto Božej cesty, ktorá je  odlišná od 
tých našich ľudských (por. Iz 55, 8). Aby 
sme aj my mohli ísť po našej krížovej ces
te so svojím krížom, musíme sa "zaprieť",
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KDEÔŤANÔKÁ HUDOBNÁ ÔCÉNA
Je niekoľko spôsobov, ako zmyslu

plne prežívať Boží dar, ktorým je život. 
Jedným z nich je robiť dobrú 
kresťanskú muziku. V posledných ro
koch na scéne slovenskej kresťanskej 
populárnej hudby vyrástlo niekoľko tal
entovaných umelcov, skupín, či 
speváckych zborov poväčšine pôso
biacich pri jednotlivých farnostiach, 
ktorých spája viera v trojjediného Boha. 
Je pravda, že slovenská kresťanská 
hudba po rokoch totalitného režimu je 
ešte len v svojich začiatkoch, napriek 
tomu treba povedať, že mladí Kristovi

nadšenci nezaháľali ani vtedy, keď 
takéto umenie bolo zakázané a 
usilovne tvorili. Nábožné piesne, ktoré 
doteraz vznikli a je ich neúrekom, sú 
zrkadlom duchovného života, ich mys
lenia, poznaním a skúsenosťou. Sú 
výrazom veľkej túžby po Bohu, po kra
jšom zajtrajšku... Jedným z takýchto 
hudobných nadšencov je spevák a 
skladateľ v jednej osobe Jozef Hami- 
čár. O niekoľko odpovedí na tému 
Kresťanská hudobná scéna sme ho 
požiadali pri príležitosti krstu jeho novej 
MC nahrávky s názvom Miera lásky.

*  Po úspešnej s táž i v zn á 
mom detskom speváckom  zb o 
re Dominik v Košiciach, s i vy
dal na začiatku tohto roku svo
ju  už druhú hudobnú  
nahrávku (MC) s názvom  
“Miera lásky”. Prečo ta
kýto titul, ako sa rodilo  
toto dielo, s akým i p rob
lém am i s i sa s tre to l, 
kým táto kazeta uzrela  
svetlo sveta?

- Prečo práve taký titul?
Pretože “Mierou lásky je  
milovat, m ilovat bez m ie
ry”. Pretože len láska, aj 
keď v rôznych podobách, 
dáva zmysel nášmu žitiu a 
bytiu. Z  lásky sa rodia 
deti, z lásky k nám zomrel 
Kristus, z lásky k bližnému 
dokážeme zaprieť sami se
ba a obetoval sa jeden pre 
druhého. Táto kazeta sa rodila 
dlho a ťažko, no možno práve 
preto je  taká, aká je. Chýbali fi
nancie, čas, aj ľudia. No Boh 
časom dal všetko. Verím v jedno, 
že keď človek prosí Boha o niečo 
s úprimným srdcom, Pán mu to 
splní, len treba byf veľmi trpezlivý 
a nedal sa nikým a ničím odradiť.
V mojom prípade som musel byt 
trpezlivý 4 roky. Obsah kazety je  
skrytý v nej samotnej. Snažíme 
sa v nej poodkryf tajomný závoj, 
ktorý zahaľuje slovo LÁSKA. O to 
sa pokúšame a j my, Aga a ja. Či 
sa nám to podarilo,to už musia 
posúdif samotní čitatelia - pos
lucháči.

0 Na S lovensku je  v žán ri 
kresťanske j hu d b y  nesp o rn e

Náš rozhovor

veľa talentov. Čo je  potrebné, 
aby sa títo  m la d í kresťania  
m ohli hudobne presadiť, p r í
padne rea lizovať svoju  túžbu  
hovoriť a svedčiť o Bohu ?

- Na Slovensku je  skutočne  
veľa talentov a kvalitných mu
zikantov. Môžem to len potvrdiť, 
pretože ich poznám na desiatky. 
Aby sa títo muzikanti vôbec pre
sadili, je  potrebné, aby ich muzi
ka oslovila ľudské srdcia, aby 
bola podávaná s citom a aby títo 
muzikanti dali do nej celé svoje 
srdce. Samozrejme, potrebné sú 
aj financie, pretože natočif kazetu 
alebo cédečko v štúdiu nie je  
žiadna lacná vec. A nakoniec je  
potrebná a j dobrá propagácia a 
distribučná sieť, bez k to re j sa

dnes ani veľmi dobrá vec neza
obíde, pretože konkurencia je 
veľká a uspejú skutočne len tí 
najlepší.

0 Máš nejaký hudobný vzor, 
ktorý  ta inšpiru je v tvo jej tvor
be a p re jave  ?

Povedal by som, že ich je  hneď 
niekoľko. Moje poslucháčske 
spektrum je  široké. Medzi najob
ľúbenejších patria  Acapella, 
Glad, Amy Grand, ale a j Mariah 
Carey, Michael Bolton, skupina 
Chicago.

0 A ké p lán y  máš v budúc
nosti?

- Predovšetkým by som sa 
chcel venovat už len svojej tvor

be. Keďže sa Miera lásky 
rodila  d lhší čas, vôbec 
som nezaháľal a pri práci 
na tejto kazete som pri
pravoval a j ďalšie sklad
by. Okrem nových spieva
ných, pripravujem a j in
štrumentálne skladby.
0 Čo je  potrebné, aby 
kresťanská hudba dos
ta la  a j na S lovensku  
m iesto a uznanie.
- Myslím si, že by mala 
dostaf predovšetkým viac 
(dostatok) p riestoru v 
masmédiách, hlavne v 
STV, alebo v iných súk
romných televíznych sta
niciach, v rozhlase (alebo 
aj v regionálnych vysiela

niach). No a napr. viac relácií, 
nejaká kresfanská hitparáda a 
pod. Čo sa týka samotnej 
kresťanskej hudby, ak sa chce 
presadiť popri komerčnej, musí sa 
je j kvalita podstatne zvýšiť.

Zhováral sa 
A. MESÁROŠ

0 0 0
MC n ah rá vku  M iera  lásky si 

m ôžete  ob jednať na adrese: Jozef 
H a rn ičá r, M alý Š a riš  310, okr. 
P rešov 080 01.

V zhľadom  na vysoké poštovné 
odporúčam e zasie lať objednávky na 
v iac kaziet, podľa záujmu vo farnos
tiach. Cena kazety je 86,- Sk + poš
tovné.
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Apoštolský list Svätého Otca Jána 
Pavla II. k 400. výročiu Brestskej línie, 
vydaný 12. novembra 1995 na sviatok 
sv. mučeníka Jozafáta, nám pripomína, 
že “približuje sa deň, kedy ukrajinská 
gréckokatolícka cirkev oslávi 400 rokov 
zjednotenia medzi biskupmi Kyjevskej 
metropolie a Svätou Stolicou” .

je  to list pápeža, ktorý, ako sa aj v  
texte hovorí, osobne poznal utrpenie 
gréckokatolíckej cirkvi. Preto sám 
dvíha hlas, aby obhajoval je j právo na 
existenciu a slobodné vyznanie viery, 
lebo jedno aj druhé je jej upierané.

Bude preto zaujímavé pozrieť sa, čo o 
tejto významnej udalosti píšu naši 
gréckokatolíci v  zahraničí a ako sa na to 
pripravujú.

Kresťanský časopis “ D zvony” (1996, 
č. 1 - 2), ktorý ako mesačník vydáva 
Gréckokatolícka farnosť sv. Petra a 
Pavla v N ovom  Sade v Juhoslávii, 
uverejnil článok významného kňaza a 
publicistu o. Romana M iza pod názvom 
Únia. V  preklade uvádzame niektoré 
významné časti:

SME
“Nové prikázanie Vám dávam, aby ste 

sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy 
vzájomne milovali, ako som ja miloval 
vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste 
moji učeníci, ak sa budete navzájom milo
vať’ (Jn 13, 34 - 35).

Ide skutočne o nové prikázanie, pretože 
sa vzťahuje na všetkých. Aj Mojžišov 
zákon prikazoval milovať blížneho ako 
seba samého (Lv 19, 18). Prakticky však 
za blížneho považovali iba príslušníka 
svojho národa. Ide o nové prikázanie aj 
preto, lebo láska sa má odteraz stvárňo
vať podľa Kristovej lásky. Je celkom 
opačná, než svetská láska, kým táto 
druhá sa zakladá na výmene a sympatii, 
láska nebeského Otca je úplne nezištná. 
Daruje sa svojim stvoreniam nezávisle od 
toho, ako odpovedia. Ide o lásku, ktorej 
podstata je v tom, že ponúka všetko čo 
má. Preto aj my máme napodobňovať 
jeho lásku, to znamená usilovať sa pre
javiť lásku ako prví, lásku veľkodušnú, 
vzáiomnú, otvorenú voči všetkým, najmä 
voči duchovne prázdnym ľuďom, ktorých 
nájdeme okolo seba. Predovšetkým pravá 
láska k blížnemu nespôsobuje nijaké zlo 
(Rim 13,10). Láska k blížnemu sa dáva do 
pohybu prvá. Je potrebné milovať ako 
prví. Nie ako nám to ukazuje svet, kde 
často milujeme, pretože sme milovaní

“ Rok 1996 je pre nás jubilejný! Sú tu 
až dve udalosti v  živote našej cirkvi, 
ktoré majú tohto roku významné v ý 

ročia. Najprv je 
to 400. výročie 
od podpísania 
únie v  Brest - 
Litovskú a po
tom 350. výročie 
od únie pod 
písanej v  Užho
rode.
Čo sa však stalo 
v  roku 1596 v 
Breste a roku 
1646 v Užhoro

de? A  prečo je to dôležité pre nás?
Do roku 1054 existovala na svete len 

jedna Kristova Cirkev. V  tomto roku 
pre ľudské nezhody sa C irkev rozdelila 
na dve polovice, ktoré dnes poznáme 
ako katolícka a pravoslávna cirkev.

L en že  túžba po zjednoten í žila v 
ľuďoch na obidvoch stranách. Zvlášť 
bola silná v prvej polovici 13. storočia, 
keď bola podpísaná únia vo Florencii.

alebo zo záujmu, alebo z priateľstva, 
alebo pre niečo iné...

Chiara Lubichová hovorí: ‘Toto je teda 
to, čo charakterizuje autentickú lásku: 
milovať ako seba, vidieť Ježiša v bratoch, 
milovať všetkých, milovať ako prvý.” 
Milovať. Ale odkiaľ začať. Od toho, kto 
nám je najviac nablízku. Blížny naozaj 
znamená blízky. Ježiš Kristus nás preto 
učí premieňať na lásku tie rôzne kontakty 
s blížnymi, ktoré máme počas dňa. Od 
rána, keď vstávame, do večera, keď si 
líhame, má byť každý vzťah s ostatnými 
zušľachtený láskou. V chráme, doma, v 
škole, na ceste, všade máme nachádzať 
rôzne príležitosti, aby sme žili lásku. Je 
našou povinnosťou učiť, vychovávať, štu
dovať, poslúchať, riadiť, starať sa o svojich 
blízkych, pomáhať núdznym, či zariaďovať 
praktické záležitosti? Musíme robiť každú 
vec pre Ježiša v bratoch, nezanedbávať 
nikoho, ba dokonca milovať všetkých ako 
prví. A ak to robíme dobre, postačí to na 
to, aby sa spoločnosť začala prekvasovať 
evanjeliom.

Je spôsob - ako milovať? Aby sme milo
vali kresťansky, treba sa zjednocovať s 
každým bratom, ako hovorí svätý Pavol 
“stať sa úbohým s úbohými... stať sa 
všetkým pre všetkých” (1 Kor 9, 22). 
Zjednocovať sa: zúčastňovať sa totálne na

Bohužiaľ, táto únia mala veľmi veľa 
nepriateľova preto nezapustila korene. 
A  okrem toho, Konštantinopol (dnešný 
Istanbul) zajali Turci, ktorým nebola 
potrebná jednota C irkvi. Ľahšie je 
ovládnuť, ked  tí, nad ktorými sa vládne, 
sú rozdelen í alebo oddelen í od dru
hých.

Neskoršie otcovia biskupi Kyjevskej 
metropolie sa v  roku 1596 zjednotili s 
rímskou cirkvou a roku 1646 sa zjed
notilo aj Mukačevské biskupstvo. Za 
nimi na prelome 16. a 17. storočia aj 
biskupstvo v  Premyšli (1691), v  Lvove 
(1700) a v Lucku (1702).

Práve len tak, ako zjednotení, mohli 
aj naši predkovia pred sto rokmi prísť 
neskoršie do Bačky.

Gréckokatolíkm i teda nie sme od 
včera! A le  táto vážna udalosť nie je len 
ako historická skutočnosť. Oveľa váž
nejšia dimenzia jej existencie je byť v - 
jednej, svätej, všeobecnej a apoštolskej 
C irkvi.”

Pripravil o. F. D A N G Á K

živote druhého a vnímať ho v sebe do 
takej miery, že zabudneme na seba, 
skloniť sa k bratovi, stať sa tým druhým, 
naozaj pochopiť jeho problémy, jeho 
potreby, pretože je tu niekto, kto s ním 
nesie jeho bremená, námahy i radosti. 
Úplne sa zúčastňovať na živote druhého a 
vnímať ho do tej miery, že zabudneme na 
seba. Zjednocovať sa zo všetkými a vo 
všetkom, samozrejme okrem hriechu, ako 
sa zjednocoval Ježiš s nami. Zjednocovať 
sa nielen súcitom, slovami, ale konkrétne 
skutkami, lebo Ježiša milovať, to zna
mená slúžiť.

Buďme v láske konkrétni. Ježiš nás 
nemiloval peknými rečami, ale chodil 
medzi nami a konal dobro, uzdravoval 
všetkých (Sk 10, 38), bol plne k dispozícii 
tým, ktorí sa k nemu približovali, počínajúc 
od najslabších, najchudobnejších, od
vrhnutých, až po obetovanie vlastného 
života. Začnime teda poníženými služ
bami, ktoré od nás blížni každodenne žia
dajú. Milujme aj tým, že obetujeme za bra
tov každú bolesť, ktorá je prítomná v 
každom živote: za ich dobro, za ich spásu 
a svätosť.

Milovať. Žiť lásku. A aké dôsledky pri
náša so sebou jej uskutočňovanie? Ako 
rastlinka zapúšťa stále viac svoj korienok 

(Pokračovanie na 7.str.)

Z NAŠEJ 
HISTÓRIE
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V minulom roku sa na 

Slovensku začala veľmi roz
širovať pomocou kurzov 
liečebná metóda nazývaná 
homeopatia. Pokiaľ by išlo o 
nejakú novú vedeckú metó
du v medicíne, tak my ako 
veriaci, nemáme do toho 
právo zasahovať. Ale s touto 
metódou sú spojené určité 
otázky, ktoré majú dopad i 
na oblasť života viery. 
Pozrime sa na homeopatiu z 
týchto troch hľadísk:

1. pohľad vedy
2. pohľad na duchovné 

korene homeopatie
3. bludy hlásané v spojení 

s homeopatiou
Pohľad vedy

Predseda akadémie vied 
Českej republiky prof. R. 
Záhradník, Dr.Sc., zaujíma 
tento postoj voči homeopatii: 
“Klasická medicína je zalo
žená na skúsenostiach a 
vede 20. storočia. Robí všet
ko pre to, aby bola racionál
na, aby neznásilňovala lo
giku. Je v súlade so znalos
ťami súčasnej fyziky, chémie 
a biológie. V homeopatii nič 
takého nie je” .

Homeopatov veľmi nezau
jímajú príčiny a mechanizmy 
vzniku ochorení, ale len ich 
príznaky?

Toto nie je nebezpečné, to 
je katastrofa! To je svet ira
cionálny, povier a výmyslov. 
“...Britská lekárska rada dos
tala už v roku 1856 od 
Snemovne lordov poverenie 
vyškrtnúť zo zoznamu le
károv každého, kto praktizo
val homeopatiu. Taktiež pri 
nedávnej reorganizácii Ná
rodnej zdravotníckej služby v 
Liverpole sa lekári vzbúrili 
proti vstupu homeopatov do 
tamojšej kráľovskej nemoc
nice.” Toľko z vyjadrenia 
prof. Záhradníka.

V roku 1995 vyšla v Če
chách odborná kniha: Alter
natívna medicína, možnosti a 
riziká. Je to dielo 16 špič
kových odborníkov z Kar
lovej univerzity. Ich celkový 
postoj je tento: “Homeopatiu 
z hľadiska vedeckej medicí

ny jednoznačne odmietame 
ako systém, založený na ira
cionálnych princípoch. Pou
žívané lieky odmietame, pre
tože ich účinnosť nebola 
dokázaná!’1

Pohľad na duchovné 
korene homeopatie 

Zakladateľ S. Hahnemann 
tvrdí, že choroba má du
chovný koreň a je nutné sa 
zamerať na duchovno. Väč
šina liekov nemá ani jednu

molekulu liečebnej látky Po- 
tencovaná látka sa vraj mení 
na nelátkovú (duchovnú) ži
votnú silu! A tu sme jasne pri 
mágii. Teda žiadna veda... 
Čo sa týka homeopatickej ty
pológie, ide skutočne o obdo
bu astrologických horosko
pov, teda o veštenie! Sám C. 
G. Jung priznáva, že homeo
patia patrí do alchýmie.

Bludy hlásané v spojení 
s homeopatiou 

Gnostici tvrdia, že človek 
bol pôvodne rovnakej pod
staty ako Boh. Svojim pádom 
upadol do zajatia hmoty, kto
rá je podľa nich hriešna. Ho-

meopati z toho vyvodzujú, že 
ak teda Kristovo telo bolo 
hmotné, bolo i hriešne a ne
mohlo tým človeku zaistiť 
spasenie.

Postoj katolíckej 
dogmatiky 

Základná dogma hovorí, 
že “Kristus nemal nijakého 
hriechu: ani dedičného ani 
osobného.” (DE FIDE) Evan
jelium podľa Lukáša svedčí 
(Lk 1, 35), že Kristus vstúpil

do pozemského života vo 
svätosti: "... A preto aj dieťa 
sa bude volať svätým, bude 
to Boží Syn.” Pretože dedič
ný hriech sa rozširuje priro
dzeným plodením, ale Kris
tus vstúpil do života nadpri
rodzeným spôsobom, t.j. po
čatím z Ducha Svätého (Mt 
1, 18, Lk 1, 26n), nepodliehal 
všeobecnému zákonu dedič
ného hriechu.

A ako sa k tomu stavia 
tradícia cirkvi? Sv. Augustín 
píše: “ Hľa, Baránok Boží. 
Prijal len našu prirodzenosť, 
ale neprijal hriech. Ten, ktorý 
neprijal z našej látky hriechu,

sníma náš hriech.” Z dogmy 
vtelenia jasne vyplýva, že 
Kristus nemohol mať ani 
osobného, ani dedičného 
hriechu, ani nemohol zhrešiť. 
Lebo hriech jasne znamená: 
odvrátenie sa od Boha. 
Zatiaľ čo hypostatická únia 
odôvodňuje a zakladá fyz
ickú nemožnosť zhrešiť, t.j. 
tak tesné spojenie s Bohom 
v poznaní a láske, že odklon 
od Boha je skutočne vylú
čený. O Eucharistii sa bludné 
vyjadrujú: “Od tých dôb sa 
Kristovo nemocné telo a jeho 
preliata kry podávali a stále 
podávajú vo vysokých home- 
opatických potenciách, via
zaných na chlieb a víno ako 
na látkové nosiče v podobe 
hojivého lieku.

Učenie cirkvi 
Ježiš Kristus nás svojou 

smrťou na kríži zachránil a 
spasil (viď Katechizmus 6 
zákl. právd). Ježišovo telo 
nebolo nemocné! Učenie 
cirkvi je, že Pán Ježiš pod
liehal únave, spánku, utrpe
niu, ale nemal žiadnu nemoc, 
pretože nemoc je dôsledkom 
hriechu. Telo a krv sa ne
podávajú v žiadnych vyso
kých homeopatických poten
ciách! Eucharistia je tajom
stvom viery a centrom svi
atosti a nemá nič spoločného 
s homeopatiou a mágiou! 
Chlieb a víno nie sú žiadnou 
formou nosiča, ale spôsoby 
sviatosti Eucharistie.

Sebavykúpenie 
Homeopatia s duchovnou 

náukou ponúka oslobodenie - 
“spasenie”, záchranu pred utr
pením prostredníctvom uz
dravenia duše (ducha), a to 
podaním homeopatika. V tom
to nadväzujú na tie pohanské 
náboženstvá, ktoré ponúkajú 
cestu sebavykúpenia človeka 
a odmietajú zástupnú smrť 
Ježiša Krista. A tak zásadne 
popierajú jadro evanjelia! Nie 
je divu, že propagátori budhiz
mu v Európe boli už v minu
losti práve homeopatickí lekári 
(Dalke, Palmie).

o. Eliáš DOHNAL, OSBM a kolektív 

(pokračovanie)
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Ten správny chodník si vyberáme sami.
Rozhodla som sa, že Vám napíšem krát

ku úvahu o živote, pretože ma mnoho vecí 
trápi...

i  Častokrát sa zamýšľam nad svojím živo
tom. Nie je ešte dlhý, ale aj za ten krátky 
čas človek všeličo spozná. A  vždy v  takých
to myšlienkach sa mi v mysli vynorí obraz 
Ježiša. Pretože viem, že za tento môj život 
som mu spravila veľa bolestí, častokrát aj 
také, ktoré vôbec nemuseli byť. Ale prečo? 
Kladiem si otázku, je to jednoduché - moja 
viera je slabá a má malé korienky. A  preto 
častokrát padám cez prekážky. Som mladé 
dospievajúce dievča, hľadajúce pravdu, 
lásku, pokoj a porozumenie. A  čo nachá
dzam  namiesto toho? Pravý opak. Všade, 
kam sa pozriem, číha na ľudí závisť a 
nepokoj. Ako potom môže byť pokoj v 
našich dušiach? Ľudia sú zaslepení peniaz
mi a bohatstvom. Akoby to bolo to jediné, 
čo potrebujú. A práve v  dnešnej dobe sú 
nám veľmi potrební kňazi a ľudia idúci ces
tou k Bohu. No ľudia, ktorí budú počúvať 
kňazove  slová na kázni, musia si tie slová 
vtlačiť hlboko do duše a zamyslieť sa, či 
ž ijem e  tak, ako sa na kresťana patrí. A 
hlavne pri každých slovách, ktoré napomí

najú človeka, ale aj jemne karhajú nemys
lieť na suseda, ktorý nám včera urobil zle, 
ale myslieť na seba a na svoje duchovné 
nedostatky. Lebo hľadanie chýb na 
druhom je najväčšia ľudská nezodpoved
nosť. Ježišovo utrpenie a ukrižovanie 
oslavujeme a pripomíname si raz v  roku, 
ale keby sme si spočítali, koľkokrát sme už

Ježiša odvtedy zarmútili, poranili, ponížili 
a nakoniec pribili na kríž, nebolo by ani 
toľko dní v  roku. A  pribíjame ho stále a to 
svojimi hriechmi. Niekedy sa mi zdá, že sa 
na mňa vrhlo všetko nešťastie sveta. Ale 
keď si uvedomím, že moje nešťastie je len 
omrvinkou mnohých iných nešťastí, ako sú 
napr. hladujúce deti, vojna, život v rodine 
alkoholikov, ďakujem Bohu za to svoje 
“maličké” .

Už veľakrát som sa v dnešnom svete 
mala možnosť stretnúť s pravdou: “Za 
dobré, dobré nečakaj” ! Je na tom niečo 
pravdy. A  potom to človeka bolí. Ťaží ho,

že sa mu nedostalo odmeny, alebo aspoň 
poďakovania. A  čo Ježiš? On nám preu
kázal to najväčšie dobro a predsa sa mu 
nikdy za to nedokážeme odvďačiť. On nás 
vykúpil! Som rada, že som v živote spoz
nala Ježiša a jeho lásku. Aj keď moja viera 
sa niekedy dostane do rôznych pochyb
ností, vždy sa snažím nadviazať nový kon
takt. A  vo chvíľach, keď sa cítim opustená 
a nemám sa komu zdôveriť, obraciam sa na 
Ježiša a na jeho Matku. Stali sa mojimi 
skutočnými priateľmi. Ale po všetkých 
týchto skúsenostiach si myslím, že cesta k 
opravdivej viere je ťažká. Človek musí 
prejsť cez rôzne prekážky a až potom 
dôjde k cieľu. Chcela by som odkázať 
všetkým, ktorí milujú Ježiša a predsa čas
tokrát na neho zabúdajú, alebo mu mnoho 
vyčítajú, aby nezúfali, ale hľadali nový 
kontakt. Len treba všetko statočne pretr
pieť a potom už Ježiša nestratia nikdy. 
Budú ho nosiť vo svojich srdciach, ktoré 
budú naplnené láskou k Bohu i k 
blížnemu. A nezabudnime, že cesta ku 
šťastiu nie je nikdy vystlaná ružami, len sa 
netreba báť pichnutia. Ten  správny chod
ník si vyberáme sami.

So srdečným pozdravom Julka

Často počúvam, ako niektorí ľudia 
hovoria o dni, kedy Boh vstúpil do ich
života.

Ja si na deň, v ktorý by práve Boh 
vstúpil do môjho života, deň, kedy by 
som Ho mala nájsť, nepamätám. Možno 
si naň nepamätám, pretože Boh do 
môjho života nevstúpil za jeden deň, v 
jednom okamihu.

Boh je veľmi trpezlivý a milostivý. 
Nemôžem povedať, že v ten alebo ten 

deň som našla Boha, alebo že po

Tomáš MAJERNÍK

p  Ä
Láska dnes tak ako včera 
ramenom svet podopiera 
ach tá rana ach tá krv 

Smerujeme k rieke spásy 
crdcom hluchým na ohlasy 
rovnakí sme ako prv 

Ježišu náš pokrm denný 
prosíme príď - pohladením 
skaly srdca lám a drv

príhode, ktorú som prežila, vstúpil Boh 
do môjho života. Boha som nachádzala 
postupne. Nie, žeby som v neho neveri
la, to nie, veď som vyrastala v kres
ťanskej rodine a tak som už od detstva 
bola vedená k Bohu.

Avšak jeho existenciu, jeho “bytie” tu 
medzi ľuďmi a jeho blízkosť pri mne, som 
si uvedomila až neskôr. Verila som v 
Boha, ale stále som bola len akýmsi 
kresťanom - katolíkom na papieri. Jeho 
prítomnosť som si uvedomila postupne. 
Trvalo to dosť dlho. Sám Boh mi často 
dával vedieť, že On existuje. Keď som už

nevedela čo robiť, keď som si už 
nevedela rady, požiadala som Ho o 
pomoc. Vo veciach, v ktorých by mi asi 
nikto nevedel pomôcť, mi stále pomohol 
On. Nikdy mi neodoprel to, o čo som ho 
požiadala. A tak prostredníctvom jeho 
skutkov, pre mňa niekedy až zázrakov, 
som si uvedomila, že je medzi nami, že 
žije spolu s nami a pomáha nám.

Stačí ho poprosiť ako svojho Otca 
alebo Priateľa a On vždy pomôže.

A. ANDERTOVÁ 
Prešov

m  w e  m i l o v a l i  n a v z á j o m
(Pokračovanie z 5. str.)
do zeme, stále viac si jej stonka kliesni 
cestu k nebu, a tak čím viac duša preniká 
s láskou do srdca brata, tým viac pozoru
je vo svojom srdci jednotu s Pánom. 
Potom brat namiesto toho, aby bol pre
kážkou lásky k Bohu - ako si to často mô
žeme myslieť - stáva sa k nej príle
žitosťou.

Veľpieseň svätého Pavla o láske nás 
stále v našom srdci pobáda, aby sme 
naozaj dobre milovali. Tento apoštol vložil

do nášho srdca istotu, že bez lásky aj tie 
najušľachtilejšie a najhrdinskejšie skutky 
nie sú ničím. Pretože kresťanská láska nie 
je iba ľudská dobrota. Lev Veľký hovorí: 
“Pozemská dobročinnosť má svoj cieľ v 
tých, ktorým pomáha. Kresťanská dobrota 
však má svoj cieľ vo svojom pôvodcovi” , 
to znamená v samotnom Bohu. Preto, 
keď preukazujeme dobro “sme vo vzťahu 
dobra k tomu, o ktorom sme vierou 
presvedčení, že pôsobí v našom vnútri".

Martina SIMKOVÁ
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H v i e z d y  k r e s ť a n s k e j  h u d o b n e j  s c é n y

JOHN SGHLITT a jeho sólový album SHAKE
Hlas speváka skupiny PE T R A  Johna 

Schlitta patrí k tým najznámejším v 
oblasti kresťanského rocku a na svojom 
debutovom albume SHAKE (Otriasť) 
ukazuje Schlitt svoje kvality nielen ako 
vokalista ale tiež ako skladateľ. Sólový 
projekt zrealizoval nielen ako svoju 
vedľajšiu aktivitu mimo práce s P E T 
ROU, ale berie ju ako príležitosť k rozvo
ju vlastnej tvorby.

Sám hovorí: “ Zažil som pri realizácii 
tejto nahrávky toľko vtipu, ako pri žiadnej 
inej. Celý projekt pre mňa veľa znamenal. 
To, čo nemôžem robiť s Petrou, som 
mohol urobiť - bola to šanca pustiť sa do 
niečoho odlišného.” Spolu s tímom Da- 
vida a Danna Huffa, Grega Nelsona a 
Marka Heimermana.”

Schlitt verí, že Shake predstavuje pres
ne to, kde sa teraz hudobne nachádza. 
“Napriek tomu, že sú na nahrávke tri 
alebo štyri úplne odlišné štýly hudby, 
pôsobí album veľmi jednotným dojmom. 
Pokiaľ by niekto nahliadol do môjho vnú
tra a poznal môj hudobný vkus, je ním 
presne tento album.”

Johnova hudba prináša vždy nejaké 
posolstvo mladým ľuďom. “Som povzbu- 
dzovateľ, chcel by som najmä, aby si mladí 
uvedomili, akú veľkú máme moc. Pot
rebujeme preťať jarmo otroctva, v  ktorom 
nám svet určuje, čo si máme myslieť a čo 
máme robiť. Musíme začať robiť to, čo od 
nás chce Boh. On čaká na to, že začneme 
plniť svoju úlohu.”

Dokonca aj názvom svojho titulu John 
prináša posolstvo. Nazval ho SHAKE,

pretože chcel ukázať spojitosť medzi ener
giou hudby a naliehavosťou posolstva. 
Hudba je používaná k tomu, aby ľudí 
vzrušila, ale tiež aby vecami zatriasla. John 
prišiel na tento názov pri čítaní textu v 
Biblii:

“ Ešte raz zatrasiem nielen zemou ale aj 
nebom. A  to “ešte raz” naznačuje pre
menu toho, čo je otrasiteľné ako stvorené, 
aby ostalo to, čo je neotrasiteľné” (Žid 12,
26 - 27).

Jednou z najkrajších vecí počas nahrá
vania bolo pre Johna účinkovanie jeho 
dcéry Karí v balade “One by One” . 
“Chcel som, aby moja dcéra bola súčasťou 
nahrávky. Vždy pre mňa tá pieseň bude 
vďaka tomu zvláštna, je to krásna spo
mienka” .

Rodina je pre Johna prioritou. Býva vo 
Frankline, v štáte Tennessee so svojou 
ženou Doriou a svojimi štyrmi deťmi: Kari 
(20), Johnom (15), Christopherom (11) a 
Krey (S). V  minulosti preňho ale rodinný 
život nebol dôležitý. Počas doby, kedy bol 
spevákom v skupine Head East v  rokoch 
1973 - 1980 prešiel cestou, kedy - ako sám 
hovorí - sa z dieťaťa stal tým, kto chcel 
spievať a zabávať ľudí, bol alkoholikom a 
závislý na kokaine, postavil kariéru a slávu 
nadovšetko - i pred rodinný život. “Chcel 
som obetovať všetko preto, aby som bol 
úspešný. Skupina Head East bola pre mňa 
stredom života celých sedem rokov.”

V  roku 1980 túto skupinu kvôli 
nezhodám John opustil, ale nevzdal sa 
svojich snov o šťastí a sláve. Po neúspechu 
a prepadnutí jeho pôsobenia v novej 
skupine, bol John tak rozčarovaný a skla
maný, že sa pokúsil o samovraždu. Vtedy 
začala jeho žena Doria navštevovať bib
lické kurzy a začala chodiť pravidelne do 
chrámu. Krátko na to priviedla Johna k 
tomu, aby sa vrátil k viere svojho detstva.

“Nielen, že mi Boh odpustil všetko, čo 
som spravil, ale vrátil mi späť môj život, 
moju rodinu a dal mi šancu znovu spie
vať,” hovorí John.

Štyri roky robil John pomocné práce ako 
kopanie kanalizácie, umývanie dlážok a 
pod. Neskôr sa stal vedúcim technikom v 
banskej spoločnosti. V  roku 1985 mu 
zavolal vedúci skupiny P E T R A  Bob 
Hartman a spýtal sa, či by nechcel spievať 
s PETRO U . Keďže John hudbu Petry 
poznal, usúdil, že možno nastal čas, aby 
spojil svoju znovunájdenú vieru s posol
stvom, ktoré Petra prináša.

Po deviatich rokoch, šiestich úspešných 
albumoch s Petrou a behom príprav 
nového albumu Petry, teraz John rozširuje 
svoju službu. Keď vystupuje sám, je 
schopný ľahšie cestovať a spievať v mies
tach, pre ktoré je koncert celej skupiny 
príliš drahý alebo z hľadiska presunov 
jednoducho nemožný.

“Tento projekt mi dal to, o čom som 
sníval - od obalu, cez produkciu ku 
konečnému projektu - úplne celý.”

Maroš MIKLÁŠ

ŕ

P r e d s t a v u j e m e  m I á d e ž n í c

Stretnutia, ktoré nenudia
Prešovský zbor Panny Márie Ochrankyne vznikol pred 14 - 

timi rokmi. Za túto dobu sa v ňom vystriedalo veľa mladých ľudí. 
Začiatky neboli ľahké, ale Boh neopúšťa tých, ktorí mu chcú 
slúžiť. Stane sa, že sa poškriepime a vkradne sa medzi nás 
hnev, láska však vždy zvíťazí. V spoločenstve ľudí zapálených 
láskou ku Kristovi sa omnoho ľahšie znášajú kríže a pády.

Za pôsobenia o. Pavla Nižníka vo farnosti sme nacvičili 
mládežnícku sv. liturgiu, sobášne spevy a veľkonočnú utiereň 
pod vedením p. Alenky Nižníkovej. Vtedy sme začali každý 
štvrtok spievať na sv. liturgii, po ktorej sme mali adoráciu s 
otcom pomocným biskupom Mons. Milanom Chauturom, 
CSsR. Po odchode o. Nižníka sa naše mládežnícke liturgie pre
rušili.

Čo povedať o našej činnosti v dnešnej dobe? Stretávame sa 
každý utorok v telocvični, aby sme si zahrali volejbal a vo štvr
tok sa s otcom biskupom Milanom stretávame pri adorácii. 
Okrem toho máme dvakrát v týždni nácviky a to v pondelok a 
piatok. Keby tí ľudia, ktorí počúvajú naše piesne, vedeli, koľko 
práce dá nacvičiť aj tú jednú pieseň. Verím, že čoskoro budeme 
spievať opäť spievať mládežnícke liturgie.

k e  g r é c k o k a t o l í c k e  z b o r y
Okrem nácvikov piesní, pripravujeme cez rok aj niekoľko 

akcií. Stačí spomenúť jasličkovú pobožnosť, krížové cesty, 
mariánske akadémie, či hry a výlety. Spievame tiež aj 
sobáše, tohto roku už po tretíkrát aj veľkonočnú utiereň v 
slovenčine.

Zbor Panny Marie Ochrankyne z  Prešova
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Otázky mladých
Odpovedá pomocný biskup prešovskej diecézy 

Mons. Milan Chautur, CSsR

Otec biskup, chcela by som Vás poprosiť o radu. Čo mám robiť, 
aby moja viera bola pevná a nikdy by som o nej nepochybovala. 
Niekedy, ked nemám čo robiť, začnem sa zamýšľať nad tým, či 
po smrti existuje nejaký posmrtný život alebo len prázdnota, 
ničota. Marianna

Tvoja otázka má mimoriadnu dôležitosť a nedá sa na ňu 
zodpovedať niekoľkými slovami. Kvôli tomu si poslúžim 
známym teológom Tomášom Aquinským, ktorému vlastná 
sestra dala otázku: “Tomáš, čo mám robiť, aby som bola 
spasená?” A  tento filozof, ktorý je známy tým, že aj najdrob- 
nejší problém rozviedol do najmenších podrobností, 
odpovedal krátko: “Musíš chcieť byť spasená”. V  tejto krátkej 
odpovedi je obsiahnuté všetko potrebné aj pre teba, 
Marianna. Lebo ak naozaj chceš, aby tvoja viera bola pevná 
a nikdy si o nej nezapochybovala, potom sa musíš snažiť v 
oboch rovinách (v prirodzenej i nadprirodzenej) získavať 
všetko potrebné pre prehĺbenie svojej viery.

V tej prirodzenej rovine je to predovšetkým oblasť pozna
nia: treba sa snažiť úprimne spoznávať všetko, čo nám pred
kladá Pán Ježiš veriacim: Znamená to brať často do rúk 
náboženské knihy a časopisy a študovať z nich. Viesť vážne 
rozhovory s ľuďmi, ktorým viera nie je ľahostajná. A  pre
dovšetkým nenechať ani jednu jedinú pochybnosť vo viere 
nevyjadrenú pred sebou samou, lebo len tak zvládneš 
pochybnosti a narážky iných.

A v tej nadprirodzenej rovine treba si vždy uvedomovať, že 
viera je dar a mnohé veci prirodzeným rozumom nikdy 
celkom nepochopíme. Preto je tu treba veľkú dávku pokory 
pred Pánom Bohom, aby si náš ľudský rozum nenamýšľal, že

už všetko zvládol, lebo mnohé i obyčajnejšie veci človek rozu
mom ešte nepochopil a akoby si mohol narokovať plne 
pochopiť Boha, ktorý je bytie nekonečné? Tu treba povedať, 
že o Bohu sa najviac dozvieš z priameho rozhovoru s ním, cez 
úprimnú modlitbu. Tí, ktorí sa k Bohu chceli dostať len 
vlastnými silami, sa od neho skôr vzdiaľovali, ako sa k nemu 
približovali. Preto sa často stáva, že obyčajná dedinská tetka 
je vo svojej viere oveľa silnejšia ako veľkí teológovia, ktorí 
zabudli na to najdôležitejšie, že modlitba je priamy kontakt s 
Bohom cez sviatosti dávajú hĺbke viery oveľa viac, než všetko 
ostatné.

Toto úsilie o získanie stability vo viere vyžaduje mnohé 
námahy, pretože ide o čosi veľmi cenné, a tak musíme byť aj 
správne motivovaní k tomuto úsiliu. Tou najvážnejšou 
motiváciou viery sú Ježišove slová: “Kto uverí a dá sa 
pokrstiť, bude spasený” (Mk 16,16). A  toto je vlastne odpoveď 
na záver tvojho dotazu. Diabol najčastejšie útočí na vieru 
tým, že nám zoberie spred očí večnosť a posmrtný život. Ak 
táto dôležitá motivácia pre život viery chýba, naša viera sa 
stáva iba akýmsi kresťanským humanizmom, v ktorom 
hľadáme príjemný život tu na zemi a len podľa príjemností 
zážitkov hodnotíme aj náboženské aktivity. Treba povedať, 
že azda táto pomýlená viera je jedným z najväčších 
nebezpečenstiev našej doby. Lebo podľa Ježišových slov 
najhlavnejším efektom viery je spása duše, a to je čosi, čo sa 
týka večnosti. Je zaujímavé, že štatistiky zo západných kra
jín poukazujú na veľké percento veriacich v Boha, no z tých
to veriacich len malá časť uvádza, že verí aj v posmrtný život. 
Tento ukazovateľ je veľmi vážny, a preto je treba znova 
stavať vieru v Boha na Bohu, ktorého zákony chceme rešpek
tovať tu na zemi, aby sme s ním mohli žiť vo večnosti - tam je 
náš cieľ.

Tak to robila i Panna Mária, keď rešpektujúc Boha na zemi 
vedele vždy povedať Bohu: “Staň sa”, aby po skončení život
nej cesty mohla byť vzatá do neba - k svojmu Bohu a 
Stvoriteľovi.

(7ď(7V7xfnTF rícrr ¿iwrrfcfWf
Nebola to iba rozlúčka a to aj preto, že do 

večnosti odišlo sotva 12 - ročné dievčatko. 
Bola to slávnosť - taká neobyčajná svadba. 
Ženíchom Lucky bol Ježiš. 7. februára 1996 
vyzváňali zvony. Smútok a bolesť sa 
zmiešali s duchovnou radosťou, ved aj je j 
biele šaty povedali o čistote duše. V  nebi iste 
všetky mocnosti sa radovali.
Svätú liturgiu a pohrebné 
obrady v zaplnenej prešovskej 
katedrále vykonal pomocný 
biskup Mons. Milan Chautur,
CSsR.

Dar, ktorý sme prijali s lás
kou z rúk všemohúceho Boha, teraz vra- 
ciame tomu, u ktorého je najväčšia istota.

Ked 20. mája 1994 (na ockove narodeniny) 
nám lekári vyriekli diagnózu..., neverili sme 
a zároveň sme prepadli panike. Začali sme 
zháňať špičkové kliniky, špičkových lekárov, 
najdrahšie lieky. Ked sa nám nedarilo v na
šej republike, obrátili sme sa na Viedeň, 
Švajčiarsko - azda tam. Aby sme nestrácali 
čas, pre každý prípad sme súhlasUi s chemo
terapiou. Luckin organizmus však neznášal 
ani špičkové lieky. Dostala reakciu, alergiu a 
liečba sa musela prerušiť. Obrátili sme sa s 
istotou na Nebeského Lekára: Vševediaceho, 
Múdreho, ktorý vylieči každú chorobu. Zača
li nekonečné sväté ružence na kolenách, devi- 
atniky, sväté liturgie, ktoré slúžili kňazi za 
uzdravenie desaťročnej Lucie. Luckin stav sa 
akoby zázračne zlepšil, bola ako predtým. 
Škola, klavír, každý deň sväté liturgie, pre

L VAôlUH

chádzky... 23. decembra 1994 Lucka presta
la chodiť. Zverili sme ju  Bohu a verili sme, 
že Boh chce to isté, čo my. Ležala v posteli 
dlhé mesiace. Na Velký piatok sme prežívali 
pri Luckinom lôžku skutočný Velký piatok, 
ked sa je j stav neočakávane zhoršil. Lucka 
verila, že Kristovo vzkriesenie bude aj je j 

vzkriesením a postaví sa na 
zdravé nohy. Nestalo sa tak.
27. apríl 1995 prežívala 
Lucka v klinickej smrti. Ked 
sa prebudila z narkózy bez 
jednej nožičky, s rozžiare
nou tvárou nám rozprávala 

zážitky z návštevy v nebi. O nádhernom sve
tle, o ludoch, ktorí ju  vítali s nesmiernou 
oslavou a radosťou, o kvetoch so spievajúci
mi lupeňmi a nádhere, ktorú tam okúsila. 
Lenže moderná lekárska veda a lekári svoji
mi schopnosťami a na naše naliehanie ju  z 
tejto nádhery vytrhli a priviedli k životu 
späť na túto zem. Lucia nám to mnohokrát 
vyčítala: “Prečo ste ma tam nenechali, ved 
mi bolo tak dobre...”

Pán nám nevedel povedať nie a daroval 
nám ju  znovu. Druhýkrát sa narodila. 
Presne deväť mesiacov sme ju  mali medzi 
sebou. Vnášala medzi nás vela lásky, svetla, 
radosti, hoci sama nesmierne trpela. Nastali 
chvíle, ked sa musela učiť, učiť všetko odzno
va - sedieť, chodiť, žiť medzi zdravými 
spolužiakmi, pokračovať v hre na klavír.

Krátko pred Vianocami opäť nastal zápas 
o je j život. Každý pokus zosilňoval našu

nádej. Dennodenne prijímala sviatostného 
Spasitela, sama si žiadala sviatosť chorých 
a modlitbu svätého ruženca. Pokoj a radosť 
žiarili z je j tváre. Prvú februárovú nedelu 
sprevádzaná modlitbami svätého ruženca 
rodičov, priatelov a otca biskupa Milana sa 
zrodila pre nebo.

Svojím utrpením sa pripodobňovala 
Kristovi,
On mal hlavu potupenú tŕňovou korunou, 
ona prišla o nádherné vlásky po chemote
rapii.
On mal ruky prerazené klincami, 
ona injekčnými ihlami.
On mal, prerazené nohy klincami, 
jej nožičku amputovali.
On mal prerazený bok kopiou, 
ona štyrikrát punkciou.

Poďakovanie
Na svojej krížovej ceste bola sprevádzaná 

modlitbami našich biskupov a kňazov, 
veriacich z Kojšova, Humenného, Fulianky, 
Matiašky, Prešova, rodičmi, milujúcimi ses
trami Miriam a Olinkou, starými rodičmi, 
krstným otcom Milanom, bratrancami a ses
ternicami, priatelmi, učitelmi. Poďakovanie 
patrí tiež lekárom MUDr. Štefanovi 
Trenklerovi so svojím kolektívom oddelenia 
KAR, MUDr. Ladislavovi Pastierikovi, 
MUDr. Márii Krušpírovej, MUDr. Rudolfovi 
Hollému.

o. Vasil KORMANÍK
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POTREBA VNÚTORNEJ PREMENY
Z p o s o l s t v a  p á p e ž a  J á n a  P a v l a  ( ( .  na P ô s t n e  o b d o b i e  1 9 9 6

Drahé sestry a bratia !
Pán nás volá, aby sme ho nasledovali po ceste 

pôstu. Po onej ceste, ktorú si veriaci každý rok 
znova vytyčujú, aby si obnovili svoju indi
viduálnu i spoločnú odpoved na povolanie, 
ktoré dostali krstom, a aby prinášali ovocie svoj
ho obrátenia.

Obdobie pôstu je cestou dynamického a 
tvorivého rozjímania, ktoré nás vyzýva na 
pokánie, aby sme si obnovili každé naše pred
savzatie na angažovanie sa za evanjelium; je

■ Českého predsedu vlády, ktorý sa v 
Ríme zúčastnil na politických rokovaniach 
v súvislosti s podaním oficiálnej prihlášky 
do EÚ, prijal na audiencii Svätý Otec. 
Najdôležitejšími otázkami ich stretnutia 
bolo politické zjednotenie Európy, ako aj 
začlenenie krajín bývalého východného 
bloku do tohto zjednocovacieho procesu. 
Okrem toho prerokovali aj otázky vzťahu 
Cirkev • štát.

■ Čínska vláda pripravuje nové zákony 
pre náboženské spoločenstvá. Na základe 
nich sa majú registrovať miesta, kde sa 
vysluhujú náboženské obrady a vzdelávajú 
kňazi. Vraj to umožní “ lepšiu ochranu” 
náboženstiev a potrestanie tých, čo 
“narušujú jednotu štátu” .

■ Moderní lapači ľudí sa teraz sústreďu
jú na územie bývalého východného 
Nemecka. Šest desafročí trvajúca hnedá a 
červená diktatúra zanechala v mnohých 
ľuďoch duchovnú prázdnotu.
Mnoho siekt je malých, žijú v ústraní. 
Preto málokto vie, čo sa tu odohráva, aké 
závislosti vznikajú. Práve v takýchto 
odlúčených skupinách sa môže vyvinúť 
fanatizmus.
Presný počet členov, alebo sympatizantov 
siekt a psycho - skupín v Nemecku nie je 
známy. Experti ho odhadujú na niekoľko 
stotisíc. Sekty nemajú záujem na zverej
nenie počtu svojich členov, a obávajú sa 
verejnej mienky.
Sekty sú medzinárodným problémom. Vo 
viacerých krajinách došlo za posledné 
roky k masovým vraždám príslušníkov 
siekt: 923 ľudí umrelo v roku 1978 v 
Guayane, 33 v Južnej Kórei, 81 v USA. 
Voči sektám je potrebné konať, a to skôr, 
ako dôjde k dälším masovým vraždám. 
Konať treba však aj v záujme každej jed
notlivej obete.

■ Vietnam - Počet katolíkov vo Vietname 
sa odhaduje na 5 - 7 miliónov. Je tu 25 
diecéz, pôsobí tu 33 biskupov, 1533 
diecéznych a 300 rehoľných kňazov. 
Okrem toho tu pôsobí 6392 rehoľníčok a 
4451 katechétov.

cestou lásky, ktorá otvára veriacim srdcia pre ich 
bratov a sestry, a ktorá ich orientuje smerom k 
Bohu. Ježiš žiada od svojich nasledovníkov, aby 
žili láskou k blížnemu a aby ju aj hlásali; aby 
hlásali nové prikázanie, ktoré je  súhrnom 
Božieho Desatora, zvereného Mojžišovi na hore 
Sinaj. V  našom každodennom živote sa stretá
vame s hladujúcimi, smädnými, chorými, s vy
dedencami a vysídlencami. V  období pôstu nás 
Cirkev vyzýva, aby sme sa pozornejšie zahladeli 
na ich tváre plné utrpenia. Sú to tváre, ktoré sú 
svedectvom biedy našich čias.

Evanjelium nám predstavuje nášho Spasiteľa, 
prejavujúceho vzácny súcit k ľudom, ktorí sa 
ocitli v ťažkostiach; hovorí im o Božom krá
ľovstve a lieči všetkých, čo túžia po uzdravení 
tela alebo duše. A  potom hovorí svojim 
učeníkom: “ Dajte im vy jesť” . Lenže oni vtedy

zistia, že nemajú viac ako päť chlebov a dve 
ryby. Tak, ako apoštoli vtedy v Betsaide, aj my 
dnes máme zaiste nedostatok prostriedkov, aby 
sme účinne pomohli približne 800 miliónom 
Iudí, trpiacim hladom a podvýživou, ktorí ešte 
stále - na prahu tretieho tisícročia - bojujú o 
prežitie.

Čo máme teda robiť? Máme veci nechať tak, 
ako sú a poddávať sa pocitu bezmocnosti? To  je 
otázka, na ktorú by som chcel na začiatku pôst
neho obdobia upriamiť pozornosť každého 
veriaceho i celého cirkevného spoločenstva. V 
našich ušiach znie bolestný výkrik tejto 
obrovskej masy hladujúcich, pozostávajúcich z 
detí, žien, starých Iudí, vyhnancov, utečencov a 
nezamestnaných. Prosia nás na kolenách v 
nádeji, že vypočujeme ich hlas. Ako by sme 
mohli neotvárať naše uši, nezachovávať si bde
losť srdca a neurobiť niečo preto, aby sme im 
dali tých päť chlebov a dve ryby, ktoré nám Boh 
vložil do rúk? M y všetci môžeme niečo pre nich 
urobiť, ak každý z nás prispeje svojím vlastným 
podielom. Musíme však vedieť niečoho sa aj 
zrieknuť, čo zasa predpokladá našu vnútornú a 
hlbokú premenu. Pochopiteľne je  potrebné 
zmeniť svoj postoj ku konzumnej spoločnosti, 
bojovať proti pôžitkárstvu a postaviť sa proti 
ľahostajnosti a presúvaniu zodpovednosti na 
iných.

■  Vatikán potvrdil program pastoračnej 
návštevy Jána Pavla II v Slovinsku, ktorá sa 
uskutoční od 17. do 19. mája 1996. Potvrdil to 
apoštolský nuncius pre Slovinsko a Mace
dónsko, arcibiskup Edmond Farhat.

Cez Internet k Svätému Otcovi
Viete, čo Je Internet? Túto otázku po loží Svätému 

Otcovi na Jeseň minulého roka Jeho hovorca Joaquin 
Navarro Valls. Nie, vysvetlite mi to, odpovedal pápež. 
Je to veľký komunikačný systém, do ktorého môže 
vstúp it ktokolvek. Používa ho 50 až 60 m iliónov ľudí 
na celom svete, vysvetľoval Valls. Návrh vzbudil záu
jem. A čo na to potrebujeme?, spytoval sa pápež. 
Stačí Vaše 0. K.. Máte ho!

A tak sa čakalo iba na vhodný termín: Vatikán 
vstúpil do mamutej počítačovej siete na Vianoce
1995. Len za prvých desaf dní zaregistrovali 800 tisíc 
vstupov zo 74 krajín sveta, najmä zo Spojených štá
tov, ale aj z Islandu, kde počet katolíkov sotva pre
sahuje tisíc.

Náhla nevoľnosf Svätého Otca pri m inuloročnom 
vianočnom  posolstve vyvola la  nepredstaviteľnú 
lavínu počítačových odkazov v hustote dvadsattlsíc 
za hodinu. Celkom Ich bolo 307 tisíc. Napríklad: Dra
hý náš Svätý Otec, rýchlo sa uzdravte... Odolávajte 
chrípke... Dajte si celaskon” , to sú len niektoré z od

kazov, návrhov, požiadaviek alebo žiadosti o pomoc.
Uvidím v nebi mojich najdrahších?, zaujímala sa 

cez počítač Maria Doloresová zo Španielska. Výborne 
chlapci, jasal Peter Bjarke z Nórska, videl som pápeža 
v Internete! A to je pre nás v týchto diaľkach velká 
vec... Som fanatik do počítačov, priznal sa Alex 
Yemat z Floridy, a je dobré vidief v tolkom zmätku 
signál nádeje... Pápež, vstupujúci na obrazovku 
môjho počítača, bol mojim najkrajším vianočným 
darčekom, zaradoval sa Richard Bond z USA.

Do Vatikánu sa cez Internet vstupuje cez adresu: 
W. W. W. Vatican. VA. Na obrazovke sa objaví Ján 
Pavol II. na lo gg ii požehnaní. Vľavo zoznam 
používateľných jazykov, plus okienko na odoslanie 
prípadného odkazu. Na jar si už vraj bude možné 
niekolkým l tlačidlam i vyvolaf na obrazovku pápežské 
encykliky  a dokum enty, literatúru vatikánskej 
knižnice, najčerstvejšie správy. A neskôr sa bude dal 
ľubovoľne “ prechádzať’ po vatikánskych múzeách.

Podľa Fam iglia Cristiana sprac.: JH - KN



■ MOJE MODLITBY je názov 
novej knihy Svätého Otca Jána 
Pavla M., ktorú vydali v Ríme. 
Nová kniha je presiahnutá 
neobyčajnou hĺbkou myšlienok, je 
vlastne “záznamom” rozhovoru 
Jána Pavla II. s Bohom.

■ K MENÁM SPRAVODLIVÝCH 
SVETA, ktorí za druhej svetovej 
vojny zachraňovali svojich 
židovských spoluobčanov, bolo v 
Jeruzaleme vryté aj meno o. 
Klimenta Septického, mladšieho 
brata velkého IVovského metro
politu Andreja Septického. O. 
Kliment Septický sa narodil 17. 
novembra 1869 v Prilbičách na 
Ukrajine. V roku 1911 vstúpil do 
rádu studitov a v roku 1944 sa stal 
archimandritom Svätouspenskej 
laury v Uneve neďaleko Lvova. Zo 
známych príčin ho 5. júna 1947 
odvliekli na Sibír. Zomrel 1. mája 
1950 vo väzení. Proces s jeho bla
horečením už začal.

■ O.IVAN MARGITIČ, pomocný 
mukačevský biskup, sa 4. 
februára t.r. dožil 75 rokov. 
Narodil sa vo Veľkej Čingave 
(dnes Boržavskoje). Po skončení 
gymnázia v Chuste a užhorodskej 
bohosloveckej akadémie ho bis
kup - mučeník ThDr. Teodor 
Romža 18. augusta 1946 vysvätil 
za kňaza. Pôsobil vo Vinogradove 
a v Rachove. Keď v roku 1949 
odoprel prijať pravoslávie, bol 
odvlečený do pracovného tábora 
na Sibíri na 25 rokov. V čase 
zmiernenia sa v marci 1953 mohol 
vrátiť do rodného kraja. Za bisku
pa ho tajne vysvätil dňa 10. sep
tembra 1987 terajší ivano-fran- 
kovský biskup Soťron Dmiterko, 
OSBM. Za pomocného muka
čevského biskupa ho dňa 5. 
januára 1991 ustanovil Svätý Otec 
Ján Pavol II. O. Ivan Margitič je 
známy aj svojimi publicistickými 
prácami.

■ V PARÍŽI bola v januári t.r. kon
ferencia pri príležitosti 400. vý
ročia Brestskej únie. Usporiadal ju 
apoštolský exarchát ukrajinských 
gréckokatolíkov vo Francúzsku v 
spolupráci s parížskym katolíck
ym inštitútom. Na konferencii 
okrem iných vystúpil aj exarcha 
biskup Michal Hrinčišin, CSsR.

IpkJ

Nový gréckokatolícky biskup
Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval 

Mons. Kornela Pasičného, OSBM, za 
nového sídelného biskupa saskatoonskej 
eparchie namiesto biskupa Vasila 
Fileviča, ktorý na základe kanonického 
práva odišiel do dôchodku. Jeho biskup
ská chirotónia bola dňa 17. januára t.r. v 
Chráme sv. Mikuláša vo Winnipegu. 
Hlavným svätiteľom bol metropolita 
Michal Bdzeľ, CSsR.

Biskup Kornel Pasičný, OSBM, sa 
narodil v roku 1927 vo Winnipegu. V roku 
1942 vstúpil do Rádu sv. Bažila Veľkého 
a za kňaza ho vysvätil arcibiskup Ivan

Bučko v Ríme v roku 1953. Pôsobil na 
rozličných postoch baziliánskeho rádu i v 
duchovnej správe.

Saskatoonská eparchia, ktorá je jednou 
z piatich eparchií kanadskej metropolie vo 
Winnipegu, má vyše 16 tisíc veriacich, 
130 chrámov, kaplniek a misijných staníc, 
22 diecéznych a 15 rehoľných kňazov - 
redemptoristov. Pôsobí v nej aj niekoľko 
desiatok radových sestier. Eparchia bola 
vytvorené z apoštolského exarchátu v 
roku 1956 a jej nový biskup je v poradí 
tretím.

IpkJ

Svätý Otec uznal tajne vysvätených biskupov
Svätý Otec Ján Pavol II. uznal o. 

Ľubomíra Huzára (nar. 26. 2. 1933 v Lvove) 
a o. Ivana Choinu (nar. 27. 11. 1923 v 
Chyrove), za biskupov gréckokatolíckej 
cirkvi. Obidvaja otcovia spolu s nebohým o. 
Štefanom Čmiľorn boli tajne vysvätení 2. 
apríla 1977 v kaplnke otcov studitov v Castel 
Gandolfo, neďaleko od Ríma, patriarchom 
Jozefom Slipým, ktorý mal právomoc svätiť 
biskupov a potom o tomto informovať 
Svätého Otca.

Patriarcha Jozef mal vefkú starostlivosť o 
osud prenasledovanej ukrajinskej gréckoka
tolíckej cirkvi, ktorá existovala a pracovala v 
podzemí. Patriarcha mal obavy, že KGB 
(Štátna bezpečnosť) uväzní a zničí všetkých 
biskupov a tým bude pretrhnutá apoštolská 
postupnosť v ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi. Aby tomu zabránil, predvídavý patri

archa vysvätil vyššie spomenutých otcov na 
biskupov a každého z nich ustanovil za 
biskupov nad určitým územím Ukrajiny.

Sám patriarcha, ktorý 18 rokov prežil vo 
väzení a koncentračných táboroch v býval
om Sovietskom zväze, mal osobné skúsenos
ti s KGB a jej rozviedkou po celom svete. 
Preto akt vysviacky nových biskupov, 
určených pre cirkev na Ukrajine, nedohodol 
s Apoštolskou Stolicou a držal to v tajnosti aj 
pred Svätým Otcom. Patriarcha Jozef, ako aj 
jeho neskorší nástupca Miroslav Ivan 
Ljubačivský, neprestajne sa obracali s pros
bou na Svätého Otca, aby uznal o. L. 
Huzára, o. I. Chomu a Š. Čmiía za biskupov 
ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Tohto 
uznania sa im dostalo po osemnástich 
rokoch.
Podlá časopisu “ D zvony” , 1996 č. 1-2. o. F . D .

Pre vzrast cirkvi v Lotyšsku
Ján Pavol II. pripomenul, že svätenie 

lotyšských biskupov v Bazilike sv. Petra 
by ešte pred niekoľkými rokmi bolo 
nemysliteľné. Počas audiencie pre 
lotyšských pútnikov a rodinných prís
lušníkov oboch nových biskupov - 
Antonsa Justsa z Jelgavy a Arvaldisa 
Andrejsa Brumanisa z Liepaji - ktorí prijali 
biskupské svätenie na sviatok Troch

kráľov, ocenil pápež náboženskú slobodu 
v Lotyšsku. Ďakoval lotyšskej cirkvi za 
vernosť cez desaťročia života v “pod
zemí” . Skúšky, ktoré pretrpeli laici, kňazi i 
rehoľníci počas náboženského prenasle
dovania, sú vyčísliteľné, povedal. Počas 
svojej cesty do pobaltských krajín v sep
tembri 1993 si svätý otec sám urobil 
obraz o zbožnosti Lotyšov.

Vatikán vydal inštrukciu k liturgii Východnej cirkvi
Kongregácia pre Východné cirkvi vo 

Vatikáne vydala Inštrukciu na 
používanie liturgických predpisov 
východného cirkevného práva. 100- 
stranový dokument menuje závažné 
princípy o význame a hodnote liturgie 
vo Východnej cirkvi a predpokladá 
konkrétne návrhy pre každú sviatosť, 
pre bohoslužobné slávnosti ako aj pre 
sakrálne miesta, gestá a predmety. 
Katolícke patriarcháty, velké arci
diecézy a cirkevné zhromaždenia by 
na základe vlastných skúseností mali

stanoviť konkrétne predpisy pre litur
gickú prax.

Podlá nového latinského cirkevného 
práva z roku 1983 bolo v roku 1990 
zverejnené nové cirkevné právo pre 
Východné cirkvi patriace pod Rím, 
ktoré právne transformuje výsledky 
Druhého vatikánskeho koncilu. 
Dôležitý úsek obidvoch cirkevných 
práv sa zaoberá posvätnou službou 
Cirkvi: slávenie sviatostí, ostatné 
bohoslužobné úkony, ako aj sväté 
miesta a doby.
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ZO ŽIVOTA EPARCHIE

Ďakujem Bohu a Matke 
Božej za svoj úspech

To boli slová známej speváčky rusínskych, 
šarišských a dovenskýdi ľudovýdi piesní Anny 
Servickej pri preberaní významnám ocenenia 
ZLATEJ KAZETY za vyše 15 - tisíc od
predaných magnetofónovýdi kaziet pod náz
vom populárnej piesne Krjačok ľaliový. Dňa 
14. februára v sále prešovskéw Parku kulttíry 
a oddychu v Čiernom orlijej pred vypredaným 
hľadiskom ocenenie odovzdala zástupkyňa 
Slovenskéio rozhlasu p. Elena Matulayová. 
Ako uviedla, je to prvá Zlatá kazeta na Slo
vensku v rámd ľudovej hudby vydavateľstva 
Rádio Bratislava.

Na slávnostnom odovzdaní ceny a koncerte 
sa spolu s predstaviteľmi mesta a okresu ako aj 
ďalšími hosťami zúčastnil aj pomocný biskup 
našej diecézy Mons. Milan Ornutur, CSsR a 
správca prešovskej farnosti o. Ján Ducár.

Uspedi Anny Servidiej, rodáčky z Gerla- 
chova, nás o to viac teší, že táto skromná ľudo
vá umdkyňa je veriacou našej gréckokatolíckej 
cirkvi, vždy otvorene a hrdo sa hlási k ná
boženskému a kultúrnemu odkazu svojich pred
kov, praviddne ju s rodinou stretávame na 
našich bohoslužbádt a veľmi ochotne a často sa 
zúčastňuje aj na cirkevných a rôznych spoločen- 
skýdi podujatiach, kde svojím nádherným hla
som a predtenými mariánskymi piesňami obo
hacuje duchovný zážitok poslucháčov. Jej hlas 
na oslavu Matky Božej znd aj na hore Zvir v 
Litmanovej. Tejto popidámej speváčke, ktorej 
v poslednom období vyšli ďalšie kazety A od 
ľrešova a Moje špivanočky, ždáme ďalšie 
umdecké úspedry a veľa prekrásnydi piesní pre 
potéšenienás všetkýdi ale aj na dtválu Božiu a 
našej Nebeskej Matky.

Dr. Peter KRAJŇÁK

Za otcom Jurajom Bumberom
Už po uzávierke tohoto čísla SLOVA 

sme sa dozvedeli smutnú správu. O. Juraj 
Bumbera, SJ, odovzdal svoju dušu Stvo
riteľovi v  utorok, 27. februára t.r. tesne 
pred dovŕšením 78. roku života.

Narodil sa 2. marca 1918 vo Volí. Na 
kňaza bol vysvätený 25. mája 1944. Pred 
vstupom do Spoločnosti Ježišovej v  roku 
1948 pôsobil ako kaplán v  Bratislave a

katechéta v  Michalovciach. V  rokoch 
1950-68 bol zo známych príčin mimo 
pastorácie. V  rokoch 1968-92 pôsobil v 
Prešove, kde žil aj po odchode na odpoči
nok.

Pohrebné obrady tohoto zaslúžilého kňaza 
boli vo štvrtok, 29. februára t.r. v  Prešove a 
slúžil ich sídelný biskup Mons. Ján Hirka za 
hojnej účasti duchovenstva a veriacich.

Dekanát Trebišov - Čičarovce
Čičarovce prežívali v nedeľu, 24. fe

bruára t.r. slávnostnú chvíľu.Ich farnosť 
navštívil sídelný biskup Mons. Ján Hir
ka, ktorý tu slúžil slávnostnú liturgiu. Pri

nej uviedol do úradu dekana pre ma
ďarské farnosti na Slovensku o. Štefana 
Ósza. Dekanát má názov Trebišov - 
Čičarovce.

Pri príležitosti výročia zosnu tia  sv. Cyrila Filozofa bolo dňa 14. februára t.r. v  H um en- 
nom  slávnostné za sadnu tie  výboru Spo lku  sv. Cyrila a M etoda. Po ňom  bola vo 
farskom  C hrám e U spen ia presv. B ohorodičky sv. liturgia. N a sn ím k e  b iskupský  vikár 
o. P e te r R usnák  udeľu je účastn íkom  litu rg ickej s lávnosti požehnan ie. V edia n eho  jeho 
spoluslúžiaci - p redseda  Spolku sv. Cyrila a M etoda k an o n ik  o. Jozef K nežo a dekan  
hum enského  d ek an á tu  o. F ran tišek  C itbaj.

Zo života farnosti Rakovec nad Ondavou

PÔST A JEHO VÝZNAM
Na začiatku pôstneho obdobia sme boli na neformálnej návšteve vo 

farnosti Rakovec n. Ondavou. Počas sv. liturgii, dňa 18. februára, 
správca farnosti o. Michal Onderko predniesol pôstny príhovor z 
ktorého vyberáme niekoľko zaujímavých myšlienok: “Buďte dokonalí, 
ako je dokonalý váš nebeský Otec” (Mt 5, 48). Je výzva pre nás 
všetkých, aby sme sa o dokonalosť a svätosť usilovali. Pokánie nie je 
len zdržanie od mäsitých pokrmov, je to predovšetkým pozvanie k 
Božiemu priateľstvu, ktoré je podmienené odstránením všetkých 
prekážok. Konajme dobré skutky, to je najlepšia ekonomika. Večný 
vklad je dôležitejší. Sv. Hieronym je známy tým, že preložil Sv. písmo 
z gréčtiny do latinčiny. Pochádzal z bohatej rodiny. Aj ked dostal 
dobrú kresťanskú výchovu, predsa sa v určitom životnom období 
neubránil od straty viery na čas. Priatelia počas štúdií v Ríme ho 
zviedli na zlé cesty. Dobrý základ a tiež milosť Božia spôsobili, že 
mladý Hieronym sa vrátil do Cirkvi. Veľmi krátko hrešil a dlho sa 
kajal. Postil sa, bol na púšti, neskôr žil v skalnom príbytku v 
Betleheme. My ľudia konáme často opačne: Veľa hrešíme a málo sa 
kajame.

Podstatou pokánia je, že robíme dobré skutky, viac sa modlíme. 
Robíme tak preto, aby naša láska k blížnym rástla. Postíme sa preto, 
aby sme objavili svoje chyby a nedokonalosti a aby sme sa zlepšili. 
Musíme objaviť koreň zla. Pôst je čas sebazáporu, ktorý je len 
prostriedok, ale účelom je premena.
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Putovanie klokočovskej ikony 
v dekanáte Bardejov

16. 3. z fa rnosti G iraltovce do fa rnosti M ikulášová
26. 3. z fa rnosti M ikulášová do fa rnosti Chmelová 
7. 4. z fa rn o s ti C hm eľová do fa rnos ti Bardejov
1 3 .4 .  z fa rn o s ti Bardejov do fa rnos ti Rešov
15. 4. z fa rnos ti Rešov do fa rnosti Nižný Tvarožec
2 5 .4 .  z fa rn o s ti N. Tvarožec do fa rnos ti Cigeľka
27 . 4. z fa rnos ti C igeľka do fa rn o s ti Kurov 
3. 5. z fa rn o s ti Kurov do fa rn o s ti K ružlov 
14. 5. z fa rn o s t i K ružlov do  fa rnos ti Lukov

22. 5. z fa rn o s t i Lukov do fa rnos ti M alcov
3. 6. z fa rn o s t i M a lcov  aj dekanátu Bardejov do 
dekanátu S tará Ľubovňa 
P ríto m n os t ikony končí aj začína vždy večer v 
te j fa rn o s ti, z kto re j je p rem iestňovaná a v tej 
fa rn o s ti, v  k to re j je vítaná. Čas aj duchovný pro
g ram  p rip rav ia  m ies tn i duchovn í otcovia, aj 
organizačné zabezpečenie.

o. Pavol CHANÁTH, okresný dekan

• MHOSTIYÏ OBRAZ V DEKANÁTE BARDEJOV
FARNOSŤ MLYNÁROVCE

FARNOSŤ CERNINA

Od 7. do 10. februára sa konala vo 
farnosti Cemina duchovná obnova. Pred

Na zábere svidnícke dievčatá

V rámci desaťročia duchovnej obnovy 
Slovenska zavítala Klokočovská ikona 
Matky Božej do mlynárovskej farnosti. 31. 

^  januára t.r. previezli veriaci šapinskej far
nosti spolu so svojím duchovným otcom 
Emilom Sičákom zázračnú ikonu do 
farnosti Mlynárovce. Po dôstojnom priví
taní nasledovala sv. liturgia, ktorú s ad
ministrátorom farnosti o. Mgr. Pavlom 
Litavcom slúžil o. Emil Sičák. Homília 
bola na tému jednoty. Potom nasledoval 
moleben k Panne Márii a duchovný pro
gram. Večer bol Akatist k Panne Márii. 1. 
februára, t.r. bola sv. liturgia, ktorú spolu 
s o. Mgr. Pavlom Litavcom slúžil o. Marek 
Palščák z Vyšného Orlíka. Potom nasle
doval duchovný program. Počas prítom
nosti obrazu 3. februára t.r. bol obrad 
svätého krstu, vtedy sa naše farské 
spoločenstvo obohatilo o jedného člena 
svätej cirkvi. V  nedelu bola svätá liturgia, 
pri ktorej bola homília znovu na tému 
Matka jednoty. Každý deň bol svätý 
ruženec. Najkrajším zážitkom celej 
duchovnej obnovy bolo, že všetci veriaci 
spolu chodili na bohoslužby, vo velkom 
množstve pristúpili k sviatosti zmierenia 
a eucharistie. Veriaci boli nepretržite v  
chráme aj v  noci. Potešením pre veriacich 
farnosti Mlynárovce bolo, že práve na svi-

O atok Stretnutia Pána bola prítomná ikona 
v našom chráme. 5. februára t.r. sme 
zázračnú ikonu slávnostne preniesli do 
Rovného, filiálnej obce farnosti M ly
nárovce. V tejto filiálke prebiehala tiež 
duchovná obnova, bol bohatý program a 
velké množstvo veriacich pristúpilo k svi
atostiam. 7. februára t.r. sme zázračnú 
ikonu Klokočovskej Panny Márie sláv
nostne preniesli do farnosti Cemina.

obrazom Klokočovskej ikony sa schádzali 
veriaci k modlitbe. Pri tejto príležitosti 
úvodnú sv. liturgiu spolu so správcom 
farnosti slúžil o. Ľubomír Petrík zo 
Svidníka. Moleben, akatist, sv. ruženec a 
spev nábožných piesní, príhovory, ponúkli 
hlbšie zamyslenie a posilnenie vo viere.

Aj filiálna obec Kurimka mohla byť plne 
účastná na tejto duchovnej obnove, ked

10. 2. vzácny a milostivý obraz preniesli do 
ich obce. V  chráme zasvätenom Ochrane 
Panny Márie pokračoval duchovný pro
gram. Sv. liturgiu slúžili o. Pavol Litavec 
a o. Ľubomír Pulščák z Andrejovej. 13. 
februára klokočovskú ikonu odovzdali 
veriaci do farnosti Šarišské Čierne. 
Pomerne velká účasť počas celej 
duchovnej obnovy naznačila, že veriaci 
tejto farnosti si uvedomujú potrebnosť 
prehĺbenia a obnovenia svojej často 
tradičnej viery. Zvlášť treba vyzdvihnúť 
aktívnu účasť žiakov ZŠ pri organizácii.

Mgr. Pavol LITAVEC

ŠPORTOVÉ PODUJATIE KRESŤANSKEJ MLÁDEŽE
Dňa 17. februára t.r. sa v Prešove 

konal už 2. ročník volejbalového turnaja 
pre chlapcov a dievčatá na Gymnáziu 
Konštantínova 2. Turnaj bol organizo
vaný pod záštitou Slovenského Orla pri 
G réckokatolíckej fa rnosti Prešov. Na 
tom to športovom podujatí krestanskej 
mládeže sa stretlo asi 200 mladých ľudí 
z Prešova, Košíc, Humenného a 
Svidníka. Na úvod sa všetkým prítom
ným prihovoril otec biskup Mons. Milan 
Chautur, CSsR, ktorý svojim i slovami 
vyzval všetkých k tomu, aby sa stretávali 
na podobných podujatiach, aby sa 
navzájom spoznávali a ukázali všetkým 
ľuďom, že na Slovensku je ešte dosf 
mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o svoj 
kresťanský a náboženský život.

Zašportoval si prišil spolu s otcom 
biskupom Milanom aj správca farnosti

Prešov o. Ján Ducár a správca farnosti 
Sekčov o. Vasil Kormaník.

Celý turnaj prebiehal v znamenitej 
atmosfére.

Ceny pre víťazov odovzdal otec 
Kormaník, ktorý poďakoval všetkým za 
účast, sponzorom  turnaja - mestu 
Prešov, farnosti Prešov a Slovenskému 
Orlu za finančné a vecné prostriedky. 
Úplnou bodkou za celým podujatím bola 
spoločná modlitba a mnoholitstvije pre 
všetkých, k torí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k zorganizovaniu a priebehu 
celého podujatia.

Výsledky volejbalového turnaja: 
dievčatá:1. Košice, 2. Slovenský 

Orol, 3. Svidník, 4. Laura - saleziáni 
ch lapc i:! Slovenský Orol, 2. Boho

slovci, 3. Svidník, 4. Humenné, 5. Sancta 
Maria, 6. Saleziáni, 7. Laici - GkBF
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NIELEN KNIHOU JE ŠTUDENT ŽIVÝ
Študenti p rvého ročníka C irk evn éh o  

gym názia sv. Jána Krstiteľa v  T reb iš o v e  po 

polročných  jedn odň ových  prázdninách 

vyrazili do Tatier. C ie ľ cesty - K ežm arské 

žľaby - lyžiarsky výcvik .
Čakalo nás tu veľm i p ríjem né prostredie 

školy v prírode. Útulné, tep lé  izby, ochot

ný personál a čo bolo hlavné - výborn é  sne

hové podm ienky pod Žd iarskou vidlou.

N o  ani vo chvíľach oddychu sme neza

budli na dennú m odlitbu a svätú liturgiu. 
V eď  Pánu Bohu treba poďakovať za každé 

dobroden ie. A  p ob y t na čerstvom  vzduchu 

v  nádhernom  prostredí bol pre nás naozaj 

veľm i veľkým  dobrodením .
Ú prim ne sa chcem e podakovať špiri- 

tu á lov i G réck ok a to líck e j b oh os loveck e j 

fakulty v  P rešove o. Jánovi Zavackém u, 

ktorý nás počas nášho pobytu navštívil a 

bol našou duchovnou  oporou . Jemu

vď ač ím e  za d enné litu rg ie  priamo v 

Kežm arských  Žľaboch. Jeho slová homílie 

boli ve ľm i bezprostredné a m ladým naozaj 

b lízke.
I k ed  práve v  týždni nášho pobytu v 

Ta trách  tep lom er n eu verite ľne  klesal, 

fúkal studený v ietor, nám  to nemohlo 
ubrať na radosti z  pohybu na čerstvom 

vzduchu a lyžovania. Za  tie  dni pobytu v 

Tatrách  sme sa všetci posilnili fyzicky i 

duševne. Ú p rim n é  Pán  Boh zaplať 

všetkým , ktorí na tom  mali svoj podiel.

PhDr. Valéria LEŠČIŠINOVÁ
cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

Riaditeľstvo Gréckokatolíckeho 
gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Tre
bišove vypisuje výberové konanie 
na učiteľov s aprobáciou: anglický 
jazyk - nemecký jazyk, matematika - 
informatika, chémia - fyzika, telesná 
výchova - geografia od 1. septembra
1996. Žiadosti zasielajte na 
riaditeľstvo školy, Ul. M.R.Štefánika 
č. 9, 075 01 Trebišov. Bližšie infor
mácie o podmienkach prijatia na 
tel.: 0948/726074 alebo osobne na 
riaditeľstve školy.

Biskupský úrad Prešov 
zriaďovateľ školy

21. február 1996 uplynul rok, 
keď svieži úsmev nášho du
chovného otca sa zmenil v jedno 
dlhé mlčanie. Odišli ste tak 
skromne, tichučko, odleteli nad 
oblaky ku Všemohúcemu. Odišli 
ste mlčanlivo za vyšším hlasom. 
Vzal si Vás Pán Boh, ktorý Vás ku 
nebeským radostiam povolal.

Otec Mons. ThDr. Ján Seman, 
ktorý bol po dlhé roky správcom 
farnosti v Rakovci nad Ondavou, 
zomrel vo veku 80 rokov. Ako 
kňaz pracoval vo vinici Pánovej 
54 rokov. V  roku 1941 bol vy
svätený na kňaza a pridelený za 
kaplána do Rakovca nad On
davou, kde pomáhal generálne
mu vikárovi o. T inkovi. V  prvých 
rokoch svojho zanieteného kňaz- 
stva napísal teologickú knihu. V  r. 
1950 mladý nádejný kňaz bol pre
nasledovaný, šikanovaný a pre
vezený na ťažké práce do Čiech. 
Po 20 - tich rokoch sa vrátil k svo
jim  veriacim do Rakovca n/ Ond., 
kde ho s úprimnou láskou a 
radosťou prijali. V  roku 1970 sa 
stal riaditeľom biskupského úra
du a členom pápežskej komisie 
pre revíziu cirkevného práca. A le 
útoky ani potom neprestali, ba

naopak, začali silnieť. Musel sa 
vzdať svojej funkcie pod hrozbou, 
že  mu zoberú štátny súhlas 
(1973). A j napriek totalitným 
prekážkam, niekoľkokrát nav
štívil Svätého Otca v  Ríme.

Nebohý otec Mons. ThDr. Ján 
Seman bol láskavým a dobrým 
duchovným otcom. Na jeho pod
net a podnet sestry M inodory 
vznikli vo farnosti dva zbory: 
mládežnícky zbor sv. Cecílie a det
ský zbor sv. Dominika. Máme ne
zabudnuteľné zážitky a spomienky 
na to, keď ako 78 - ročný kňaz so 
svojou mládežou a deťmi pripravil 
sv. ruženec a akadémiu v Klo
kočové na odpustovej slávnosti.

Bol zakladajúcim členom zno- 
vuobnoveného Spolku sv. Cyrila 
a Metoda, kde zároveň pôsobil v 
predsedníctve tohto spolku. Pri 
všetkých týchto funkciách nikdy 
nezabudol na svojich veriacich. 
Príkladne sa o nich staral, pracov
al a bol veľkým  obrancom 
katolíckej cirkvi.

Drahý náš otec Seman, ako 
záhradník duší všemožne ste sa 
usilovali do našich sŕdc zasiať 
semeno Slova božieho, aby sme 
Boha lepšie poznali, milovali, 
jemu slúžili a s ním sa aj naveky

radovali. Semeno, ktoré má 
donášať stonásobný úžitok. Odu
ševnene ste v ied li duše Vám 
zverené. Obetavou, namáhavou a 
pravou otcovskou starostlivosťou 
ste nám ukazovali cestu ku več
nému cieľu. Veľkú a ťažkú úlohu 
ste plnili, ktorú Boh dobrotivý na 
Vás zveril. Učili ste nás poznať 
pravdy večné, aby sme sa vhĺbili 
do tej najväčšej múdrosti, ktorá je  
k spaseniu potrebná. Otužovali 
ste krídla naše, aby sme vysoko 
lietali nad vecami pozemskými. 
Ako dobrý pastier ukazovali ste 
nám cestu, po ktorej máme 
kráčať.

S láskou spomíname:
Na to, ked ste nás učili pre

berať prvé zrnká sv. ruženca. Na 
soboty strávené s Vami v  chráme

pri modlitbe. Na mládežnícke sv. 
liturgie, krížové cesty, akadémie, 
na ktorých ste sa vždy so záuj
mom zúčastnili.

Ďakujeme Vám za prvopi- 
atkové adorácie, na októbrové a 
májové pobožnosti, pri ktorých 
sme sa modlievali mládežnícky 
sv. ruženec. Na hodiny nábo
ženstva pre školákov a stre
doškolákov, kde ste nás oboz
námili s dejinami cirkvi. Na vrúc
ne modlitby za chorých, na vaše 
slová pochvaly a vďaky, ktorými 
ste nikdy nešetrili.

Váš tichý úsmev na tvári a 
každá chvíľka pobudnutia s deťmi 
a mládežou nám prezrádzala Váš 
dobrý vzťah k mládeži a to, ako 
ste mladých mali veľmi radi.

Spomíname si na Vaše pomalé 
kroky, ktorými ste denne toľké 
roky merali cestu k nášmu chrá
mu - Ochrany Panny Márie”

Z  úprimných sŕdc zaznieva 
mnohokrát “Pán Boh zaplať” . 
Vrúcne prosíme Najvyššieho, aby 
On a Jeho milosť bola Vašou 
odmenou.

Veriaci
z  Rakovca nad/ Ondavou

S P O M I E N K A



LITURGICKY KALENDAR
V roku 1996 sa v nedele a sviatky čítajú čítania podlá cyklu “C” 

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

PIATY TYZDEN VEĽKEHO POSTU

18. marec, pondelok,
Cyril, biskup

Menlivé časti z dňa alebo o biskupovi Rim. 
12, 17 - 21, Jn 5, 31. 36 - 37.

19. marec, utorok,
sv. Jozef

Aatifóny: Ja som Pán Pastier Izraela. 
Tropar: Všetci anjeli. Sláva kondák: 
Útekom cez púšť. I teraz podlá predpisu. 
Prokimen: Blažený človek. Jak 1, 19 - 27, 
Mt 1, 16. 18 - 21.

20. marec, streda,
Úctyhodní otcovia zabití v kláštore

sv. Sávu, mučeníci
Rim 6, 12 - 14, Jn 7, 37 - 38.40 - 44.
Liturgia vopred posvätených darov.

21. marec, štvrtok,
Jakub, biskup.

Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho s
poklomni. Rim 6, 16 - 18, Lk 15, 1-7.

22. marec, piatok,
Bažil, kňaz a mučeník

2 Kor 1, 3 - 7, Jn 8, 1 - 11. Liturgia vopred 
posvätených darov.

23. marec, sobota - akatistová, 
Nikon, mučeník

K cti presvätej Bohorodičky sa spieva 
akatist. Na sv. liturgii: Antifóny: každoden
né. Tropar: Anjel prijíma. Sláva i teraz. Ako 
mocnej Vládkyni. Prokimen:Velebí duša 
moja. Heb 9, 1 - 7, Lk 10, 25 - 28, 11, 27 -
28. Spev na prij.: Vezmem kalich spásy.

24. marec,
Piata pôstna nedela

Príprava na slávnosť Zvestovania. Radový 
hlas je prvý, e v. na utierni je deviate, 
liturgia sv. Bažila Veľkého. Antifóny. Do 
jedla. Do tvojich rúk. Alebo: nedelné. 
Tropare: Hoc aj Židia. Začiatok radosti. 
Sláva kondák. Pretrpeli sme. I teraz. 
Pôsobením presvätého Ducha. Prokimen: 
Tvoje milosrdenstvo. 2 Kor 5, 16 - 20, Jn 2, 
13 - 22. Namiesto Dôstojné je sa spieva: 
Milostiplná Matka. Spev na prij.: Pane, 
zmiluj sa. Alebo: chváľte Pána.

25. marec, pondelok,
Zvestovanie presvätej Bohorodičke,
slávnosť, prikázaný sviatok (biela 

alebo modrá)
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s večierňou, 

vlastným poriadkom. V prípade slúženia sv. 
liturgie bez večierne: Antifóny: Pána chcem 
velebiť. Plesám a teším sa. Vchod: Deň čo 
deň. Tropar: Dnes je začiatok. Sláva i teraz. 
Ako mocnej Vládkyni. Prokimen: Deň čo 
deň. 1 Tim 1, 12 - 15, Lk 1, 26 - 35. 38. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva: Zem s jaso

tom. Spev na prij.: Pán si vyvolil. 
Myrovanie.

26. marec, utorok,
Zbor sv. archanjela Gabriela,

Zakončenie Zvestovania
Antifóny: Pána chcem. Plesám a teším sa. 

Tropare: Dnes je. Vojvodcovia nebeských 
vôjsk. Sláva, vojvodcovia nebies. I  teraz. 
Ako mocnej Vládkyni. Prokimen: Deň čo 
deň. Zjav 22, 1 - 5, Lk 1, 26 - 31. Namiesto 
dôstojné je sa spieva i Zem s jasotom. Spev 
na prij.: Pán si vyvolil.

27. marec, streda,
Matróna, mučenica

Ef 4, 31 - 32, 5, 1 - 2 . Liturgia vopred 
posvätených darov.

28. marec, štvrtok 
Hilár Nový a Štefan, úctyhodní.

Menlivé časti zo dňa alebo o úctyhodných. 
E f 5, 8 - 14, Lk 12, 16 - 21.

29. marec, piatok 
Marek, biskup - mučeník

Ef 6, 10 - 17, Lk 18, 18 - 30. Liturgia 
vopred posvätených darov. Zakončenie pôst
nej triody a Styridesiatnice.

30. marec, Sobota
o Lazarovi, začiatok Kvetnej triody

Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Antifóny: 
Pán je ochranca. Ty si moja pomoc. Tropar: 
Už pred svojím. Sláva i teraz. Kristus naša 
radosť. Namiesto Svätý Bože sa spieva: 
Ktorí ste v Kristu. Prokimen: Pán je moje 
svetlo. Heb 12, 21 - 24, Jn 11, 1 - 45. Spev 
na prij.: Z úst nemluvniat.

31. marec, Kvetná nedela (biela)
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Antifóny: 

Milujem Pána, Dôveroval som. Vchod:

Požehnaný, ktorý prichádza. Tropar: Už 
pred svojím. Sláva i teraz Na nebesiach. 
Prokimen: Požehnaný, ktorý prichádza. Fil 
4, 4 - 9, Mt 21, 1 - 9. Namiesto Dôstojné sa 
spieva: Zvelebuj. Myrovanie.

VEĽKÝ TÝŽDEŇ

1. apríl, pondelok
Tropar: Už je polnoc. Sláva i teraz. Jakub 

ešte. Prokimen: Ja nezomriem. Heb 5, 7 - 9, 
jn 11, 46 -57. Liturgia vopred posvätených 
darov vlastným poriadkom.

2. apríl, utorok
Tropar: Už je polnoc. Sláva i teraz Je čas 

myslieť. Prokimen: Ja nezomriem. E f 2, 13 - 
18, Mk 14, 3-9.  Spev na prij.: Otvorte mi.

3. apríl, streda
Tropar: Už je polnoc. Sláva i teraz. 

Láskyplný Bože. Prokimen: Ja nezomriem. 
Heb 12, lb  - 3, Mk 14, 12 - 16.

4. apríl, Velký štvrtok
Ustanovenie najsvätejšej Eucharistie a 

kňazstva. Doobeda v katedrále: Sv. liturgia 
Jána Zlatoústeho so svätením antimen- 
zionov a myra. Popoludní vo farnostiach: 
Liturgia sv. Bažila Veľkého s večierňou. 
Strasti.

5. apríl, Velký piatok
Umučenie nášho Pána Ježiša Krista, 

prikázaný sviatok, prísny pôst. Predpo
ludním: Hodinky umučenia Pána Ježiša 
Krista (tmavočervená). Popoludní: Veľká 
večiereň s uložením plaštenice do hrobu 
(čierna).

6. apríl, Velká sobota
Zostúpenie nášho Pána Ježiša Krista k 

zosnulým. Ráno: nadhrobná - jeruzalemská 
utiereň. Večer: Liturgia sv. Bažila Veľkého s 
večierňou. Polnočná pobožnosť.

7. apríl, Vzkriesenie Pána
Slávnosť (biela). Liturgia sv. Jána 

Zlatoústeho. Po Zvelebujme kráľovstvo 1 x 
kňaz a 2 x veriaci spievajú Kristus slávne 
vstal zmŕtvych. Antifóny: Zaplesaj. Bože, 
obdaruj. Vchod: Na zhromaždeniach. 
Tropar: Kristus slávne. Sláva i teraz. Až do 
hrobu. Namiesto Svätý Bože sa spieva: 
Ktorí ste v Kristu. Prokimen: Toto je deň. 
Sk 3, 13 - 15, Jn 1, 1 - 17. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva: Anjel zvestoval. 
Osvieť sa. Spev na prij.: Telo Kristovo. 
Namiesto: Požehnaný, ktorý Videli sme, 
Nech sa naplnia, Nech je meno, Sláva i 
teraz, sa spieva Kristus slávne vstal 
zmŕtvych. Okrem prokimenov a čítaní 
tento poriadok je rovnaký celý svetlý 
týždeň.

Pripravil
o. Mgr. Vojtech BOHÁČ



PRAVDA  A PESTie deti nie sú 
až také zlé...

Naozaj oni, možno nie, ale to čo ponú
ka slovenská televízia každú nedeľu v 
rovnomennom seriáli v popoludňajších 
hodinách, je nielenže zlé, ale doslova 
katastrofálne. Tento seriál nemorálnymi 
a nechutnými scénami “vychováva” 
naše deti. Kto by si z nás rodičov 
pomyslel, že seriál, určený pre staršie 
deti a dospievajúcu mládež, môže mať 
aj takúto podobu. Spomínam si na seriál 
pre mládež, ktorý sme v televízii mohli 
vidieť ešte v socialistickej ére, ktorý 
napísal J. Dietl - Skúšky dospelosti. 
Prvé lásky jej podoby a problémy boli 
predsa len vykreslené vhodnejším a 
morálnejším spôsobom . Musíme si 
pripomenúť, že ako vychováme svoje 
deti, taká bude budúcnosť našich rodín, 
spoločnosti i celého Slovenska. Film Tie 
deti nie sú až také zlé, ktoré STV 
pravidelne vysiela v nedeľu popoludní, 
je nevhodný pre deti a mládež. 
Zdvihnime, kresťania, svoje hlavy a 
povedzme otvorene svoje nie. Ak 
vidíme, alebo čítame rôzne nevkusné a 
nehodnotné, zlé veci, píšme o nich na 
kompetentné miesta. Ľahostajnosť k 
veciam verejným  je najväčšie 
nebezpečenstvo nás všetkých.

Dôležité upozornenie
Prosíme všetkých ctených čita

teľov Slova, ktorí poznajú históriu 
Chrámu sv. Archanjela Michala v 
Lačnove (kedy bola postavená jeho 
drevená stavba - zhorela asi v  roku 
1902 - 03 a kedy bola postavená 
murovaná stavba), aby to láskavo 
oznámili našej redakcii.

Za túto láskavosť srdečne ďaku
jeme. A. MOJŽIŠ

Nájsť správnu cestu
Posledný víkend pred vstupom do 

pôstu si mohli prísť na svoje vyznávači 
folku a humoru. Počas troch dní 
navštívil východné Slovensko známy 
folkový spevák a humorista v jednej 
Stanley. Spolu so skupinou kapucínov 
navštívili Zvolen, Košice, Michalovce a 
Svidník. Nielen náboženské pesničky, 
ale aj zdravý humor v ich podaní 
zanechal u publika neopakovateľný 
zážitok. V.L.

§ w > w
Gréckokatolícky
dvojtýždenník

08081 PREŠOV 
tel.: 0 9 1 /7 2 3 7 8 3

Sme svedkami častého stretania 
sveta pravdy so svetom klamstva.
V pluralitnej spoločnosti sa pro
klamuje, že treba každého vypočuť, 
každého považovať za rovnocen
ného partnera a že si treba vážif 
každý názor.
Zaiste si treba vážif každého ako 
ľudskú bytosť, ale jeho názory, ak 
sú nepravdivé, falošné, účelovo 
škodlivé, alebo lajdácky pozliepané 
- si vážif nemôžeme.
Anglický spisovateľ a filozof G. K. 
Chesterton v jednej zo svojich pre
nikavých úvah má pôsobivé prirov
nanie: Pravda je len jedna, tak ako 
nejaký konkrétny pes je len jeden. 
Ak niekto má odfatú labku zo psa, 
tak nemá celého psa, ale iba kúsok 
odpadu, ktorý neskôr začne pách- 
nuf.

Chceme vyjadriť poďakovanie tým 
veriacim a čitateľom nášho časopisu 
Slovo, ktorí podľa svojich možností šte
dro prispeli a podporili zámer gréckoka
tolíkov v Poprade - vybudovať vo svojej 
farnosti chýbajúci Boží chrám.
Od polovice roku 1995 sa k predchádza
júcim zakladateľom, zverejneným v 
Slove č. 18/95, pripojili títo dobrodinci: 
Dr. Mikuláš Havrila, St. Galen (Švaj
čiarsko) - 10.000,- Sk;
Ľubo Murín, Poprad - súkromný pod
nikateľ - 10.000,- Sk;
Ján a Anna Kokinčákovcí, Prešov- 
Solivar - 10.000,- Sk;
Mária Šimonová, Svit - 10.000, - Sk. 
Zároveň ďakujeme všetkým ostatným 
darcom na výstavbu nášho Božieho 
chrámu:
Mons. Ján Gajdoš, gen. vikár - 5.000,- 
Sk; Mária Šelengová, Velká - 500,- Sk; 
Katarína Tomečková, Ihlany - 100,- Sk; 
Andrej Brindák, Gánovce - 400,- Sk; Gr. 
kat. farský úrad, Žakovce - 5.000,- Sk; 
Bohuznáma, Poprad - 100,- Sk; Jana 
Harabinová, Poprad - 1.000,- Sk; J. 
Kunola, Hrabovčík - 200,- Sk; Ružena 
Popeláková, Michalovce - 200,- Sk; 
Milan Jevčák, Michalovce - 300,- Sk; 
Vladimír Figlár, Poprad - 500,- Sk; 
Bohuznáma, Poprad - 500,- Sk; Spolok 
sv. ruženca, Šarišské Jastrabie - 200,- 
Sk; Anna Frajkorová, Zbehňov - 200,- 
Sk; Anna Sabová, Michalovce - 200,- 
Sk; Peter Paulina, Michalovce - 3.000,- 
Sk; Ján Brejčak, Kežmarok - 1.500,- Sk; 
Bohuznáma, Poprad - 1.000,- Sk; 
Bohuznáma, Poprad - 100,- Sk; Anna 
Stefaňaková, M. Lipník - 150,- Sk; Júlia 
Havrilová, Trnavka - 100,- Sk; Gréta 
Čonková, N. Ruskov - 100,- Sk; 
Bohuznáma, Poprad - 1.000,- Sk;

V

Pravda je viac než správnosť jed
notlivých výpovedí. Pojem pravdy, 
chápanej pomocou modelu správ
nosti, sa dejinne vytvoril až v no
voveku. Pod vplyvom tohto modelu 
pravdy človek sám sebe rozumie 
len z hľadiska vecí a jeho sprá
vanie k svetu je čisto technické.

Pravda vo svojej hĺbke viaže na 
seba dialektiku odkrývania existen
cie tajomstva Bytia, ktoré vzbudzu
je úctu jednak svojou vzdialenosťou, 
ako aj oblažujúcou blízkosťou.
Nás v tomto pôstnom čase, keď si 
uvedomujeme, že človek žije nielen 
chlebom, ale aj každým Božím 
slovom, zaujíma pravda Zjavenia. 
Pravda Zjavenia a jej porozumenie, 
ktoré umožňuje, že si ju môžeme 
osvojif, musí vyplynúť ako vnútorný 
moment viery. M. STANISLAV

Bohuznáma, Poprad - 200,- Sk; 
Upratovačky Hradnej školy, Kežmarok 
- 200,- Sk; Bohuznáma, Veľká - 500.- 
Sk; Barbara Sokirová, Sečovce - 1.000,- 
Sk; Ján a Mária Kovaľákovcí, Orlov - 
200,- Sk; Stano a Zuzka, západ. 
Slovensko - 200,- Sk;... (pokračovanie v 
budúcom čísle)
Všetkým doterajším zakladateľom a 
dobrodincom z iných farností biskupst
va v mene popradských gréckokatolíkov 
touto cestou vyjadrujeme úprimné po
ďakovanie a zároveň ich prosíme o 
ďalšiu ich priazeň a sprostredkovanie 
pomoci medzi ich známymi, príbuznými 
a spolufarníkmi. Touto cestou prosíme 
aj duchovných otcov o spoluprácu, veď 
tu ide nielen o farnosť Poprad, ale po
máhame tým celej našej Cirkvi, ktorá 
sa chce zviditeľniť aj pod Tatrami a žiť 
primeraným cirkevným, aj obradovým 
životom.
Veríme, že všetci čitatelia nášho ča
sopisu Slovo neprehliadnu bez povšim
nutia túto našu prosbu o pomoc a 
pomôžu nám podľa svojich možností a 
spropagujú túto aktuálnu potrebu aj 
medzi inými ľuďmi.
Svoje ďalšie dary na túto výstavbu 
zasielajte na poštovej poukážke - 
vzor A
na adresu: Gr. kat. farský úrad 

Nám. sv. Egídia 30 
058 01 Poprad 

č. účtu: VUB Poprad 26730-562/0200 
Na požiadanie môžeme zaslať aj 
viac vytlačených poštových pou
kážok.

S vďakou o. Gabriel Székely a 
vďační gréckokatolícki veriaci 
Popradu

Poďakovanie a prosba

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


