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Časopis  g r éc k o k a to l í c k e j  c i rkvi
uďte h rd í na svoju pradávnu tradíciu, 

f  uchovajte  s i jedno tu  m edzi sebou a 
chráňte ju  pred každým zárodkom ne

svornosti a rozdelenia. Vašou silou je  duchovná 
jednota, ktorá sa prejavuje vo svornom konaní.

Všetci s i pam ätáte dram atickú situáciu v ne
dávnej m inulosti, k e ď  s ily  ideológie, ktorá je  v roz
pore so slobodou a dôstojnosťou človeka, odsúdi
li vaše cirkevné spoločenstvo na zánik. Ale Boh 
„zosad il m ocnárov z trónov a povýšil ponížených“ 
(Lk 1,52), pretože bo li m edzi sebou solidárn i v 
Kristovej láske.

„B lahoslavení tí, čo uverili, že sa splnia Pánove 
slová“ (porov. Lk 1,45). Gréckokatolícke spoločen
stvo vyšlo z tejto skúšky obnovené a posilnené aj 
vďaka svedectvu a krv i početných mučeníkov. 
Živým dôkazom toho je  viera veľkého počtu  laikov, 
rehoľníkov a rehoľníčok, kňazov a duchovných 
pastierov. Stačí spom enúť utrpenie biskupa Vasila 
Hopku a m učeníctvo biskupa Pavla Gojdiča. Na 
prahu tretieho kresťanského tisícročia je  to vzácny 
príspevok, ktorý vaše spoločenstvo dáva do po
kladnice Cirkvi a najmä v prospech ekumenizmu.

Svätý Otec Ján Pavol II.
Prešov 2.7.1995



Kňazská
vysviacka

Kňazskú vysviac
ku v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa v Pre- 
šove dňa 30. júna 
1996 o 10.00 hodine 
(nedeľa) z rúk sídel
ného biskupa Mons. 
Jána Hirku prijmú:

Marián Drahňovský
narodený: 27. 6 1972 v Starej Ľubovni 
primície: 7. 7. 1996 v Starej Ľubovni

Peter Hasara
narodený: 12. 4. 1973 vTrebišove 

primície: 7. 7. 1996 v Úpore

Peter Komanický
narodený: 26. 3. 1964 v Prešove 

primície: 6. 7. 1996 v Prešove

Jozef Michalič Andrej Slodička
narodený: 8. 1. 1972 vo Svidniku narodený: 22. 3. 1971 v Kežmarku 
primície: 14. 7. 1996 v Kapišovej primície: 5. 7. 1996 v Starej Ľubovni

Marek Storoška
narodený: 1. 5. 1973 v Košiciach 

primície: 7.7.1996 v Košických Olšanoch

Andrej Šambronský
narodený: 13. 7. 1972 v Prešove 

primície: 7. 7. 1996 v Prešove

Štefan Vansač
narodený: 3. 12. 1970 v Gelnici 
primície: 5. 7. 1996 v Závadke

Tu ležím dolu tvárou, Pane, pred Tvojim
- oltárom.
Ty, čo si pre mňa kruto na kríži trpel, 
vyslyš ma - milovať neprestaň, stádo mi 
poslané.

Hľa, Svetlo z výsosti... Ó, plameň života! 
Ohnisko pokoja,
ty tróniš v hĺbke sŕdc, elixír pokory - 
si vo mne
- schovaný...

Osvieť ma na ceste po bránu nebeskú 
žiar jasno v temnotách - v bolestiach, 
sklamaní!

Na svietnik čistoty, bdelosti postav ma - 
aby som s Tebou osvietil iných a pre nich
- tiež horel!..

Oceánom radosti krvácam, Ty večná 
spása jediná;
skvejem sa - sťa rosa strieborná na mise 
oblohy...

... Nebúraj to! Čo si m i v srdci započal - 
žeby
■ som vytrval.

Som svietnikom cirkvi - ó, majstre, svieť 
že mi,
nech Kristus, večné Slnko, môj kňazský 
život
- prežiari!
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C IR K E V  N IK  N E P R E M Ô Ž E
Ty si Skala (Peter) a na tejto  Skale postavím  svoju C irkev a brány pekelné ju neprem ôžu

(M t 16, 18)

V Nemecku za prenasledovania 
Cirkvi, počas tzv. kultúrneho boja (1872 - 
1879), vyvesili v noci celkom nebadane 
na rohu ulice jedného m esta plagát. A  be
da páchateľovi, keby ho bola polícia pris
tihla pri tomto odvážnom čine. N a plagá
te totiž bola vyobrazená skala popri m or
skom brehu ako symbol pápežstva. 
Búrlivé vlny na ňu dorážali. Viacerí mu
žovia - medzi nimi i železný kancelár 
Bismarc, veľkou nám ahou sa snažia skalu 
zo základov vyvrátiť a pochovať vo vlnách 
mora. V pozadí stojí Lucifer a posmešne 
sa rehotá nad touto m árnou nám ahou. 
Obraz má nápis, knieža diablov hovorí: 
„Páni, nezosmiešňujte sa! Ja sa ju  snažím 
so všetkými mocnosťami pekla už 2000 
rokov rozbúrať, ale doteraz sa mi nepoda
rilo z nej ulomiť ani len omrvinku - a vy 
by ste ju chceli rozdrviť?!“

Naozaj, je to výstižná myšlienka. O 
skalu Cirkvi ustavične bijú zúrivo špinavé 
vlny ľudských náruživostí. Obloha sa nad 
ňou zamračí, blýska sa a rachotí hrom  za 
hromom. Tróny sa rúcajú a ríše sa rozpa
dávajú... Víchrica sa vzdiali, nebo sa vy
jasní a jasné lúče slnka ožiarujú stojacú 
skalu... Vykopané, rozváľané rumy a deji
ny smutne hlásajú, že tu na zemi všetko 
sa pominie. Kde je ohrom ná ríša faraóna 
Cheobsa? Jeho pamiatku zachováva len 
jeho obrovský pomník, ktorý státisíce ľu
dí stavalo za dvadsať rokov. Šalamúnova 
ríša zmizla bez stopy spolu so svetozná
mym chrámom, na výstavbe ktorého pra
covalo za sedem rokov na osemdesiattisíc 
ľudí. Rolu prenasledovania prevzalo m oc
né rímske cisárstvo. Toto za 250 rokov vy

myslelo proti kresťanom tie najhroznejšie’ 
mučenia, akému len peklo m ohlo vnuk
núť. O tom  svedčia ruiny cirkusu kolosea, 
v ktorom  kedysi s pôžitkom  pozeralo sto
tisíc divákov na krviprelievanie našich 
kresťanských predkov.

Pred polstoročím dohrali svoje úlohy 
mocné panovnícke rody Habsburgovcov, 
Romanovcov, Hohenzollerovcov a ostat. 
A  brány pekelné ju  nepremôžu. Julián 
Odpadlík povedal., „veď ja dokážem, že 
zúčtujem s tým galilejským tesárom “. Ale, 
ako hovorí ústne podanie, vo vojne s 
Peržanmi trafený šípom, obrátený k nebu,

P R I H 0  U 0  R
bol nútený povedať: „Zvíťazil si, galilej- 
ský!“ „(Vicisti Galilene!)“ A  cirkev stojí. 
Brány pekelné ju  nepremôžu. V prenasle
dovaniach za rímskej ríše asi 25 pápežov a 
viac miliónov kresťanov vycedilo svoju 
krv za Krista... „Verím tom u svedkovi“, 
hovorí Paschal, „ktorý za pravdu aj život 
obetuje.“ Potom prišiel rozkol na východe 
v roku 1054 a na západe v XVI. storočí a 
koľkí prorokovali a prorokujú cirkvi blíz
ky zánik! Už pohanský učenec Celsus 
(178 r. po Kr.) prízvukoval: „Ste blázni, ak 
veríte, že sa Cirkev rozšíri po celom svete 
a že sa udrží v každom čase... „Voltaire, 
nekorunovaný kráľ nevercov, v roku 1758 
prehlásil: „Ešte 20 rokov a je po cirkvi“ A 
po 20 rokoch Voltaire zúfalo zomiera, 
kým cirkev stojí i dnes a utešene prekvitá. 
Podobne Renan (r. 1878) pri smrti Pia IX. 
sa nazdáva, že cirkev zanikne.

Bucharin požadoval odstránenie „kres
ťanskej lásky k blížnem u“ ako najnebez
pečnejšieho nepriateľa komunizmu. Pre 
Jaroslavského spočíval prvý cieľ komu
nizm u v zapálení svetového požiaru, kto
rý by zničil všetky chrám y sveta. Všetci tí
to  proroci už dohrali svoje úlohy a hľa, 
cirkev stojí, lebo „brány pekelné ju  nepre
m ôžu!...“ Znám ky cirkvi: jednota, 
svätosť, katolíckosť, apoštolskosť. Je ka
tolícka cirkev - katolíckosť dokazuje jej 
božský pôvod, všeobecné rozšírenie...

Ježiš Kristus ustanovil Najsvätejšiu 
Eucharistiu - Sviatosť Oltárnu, v ktorej je 
prítom ný pod spôsobom  chleba a vína. 
(kvasený alebo nekvasený chlieb - panis 
ferm entatus vel azymus). Koľko je na sve
te katolíckych chrámov a svätostánkov, 
na toľkých m iestach je  prítomný náš 
Spasiteľ a Vykupiteľ - Ježiš Kristus a stá
le volá: N ebojte sa. „Ja som s vami po 
všetky dni až do skončenia sveta“ (M t 28, 
20 ).

S nam i je aj Prečistá Panna Mária, 
M atka Božia a naša Nebeská Matka, kto
rá na Golgote pod krížom stála a spolu so 
svojím Božským Synom trpela. Fatima 
nám  priniesla posolstvo nádeje, nie zúfa
losti. Panna M ária prišla pripomenúť, že 
svojím vnútorným  obrátením, pokáním a 
modlitbam i môžeme sa premeniť na nové 
stvorenia. Nakoniec zvíťazí moje nepo
škvrnené srdce! To sú slová Panny Márie, 
slová nádeje a záchrany sveta. A  prost
riedky k vybudovaniu nového sveta a k 
preporodeniu človeka? - Pokánie, modlit
ba a Eucharistia.

Slávny francúzsky matematik, fyzik a 
filozof Blaese Paschalis prehlásil, že Ježiš 
Kristus až do konca sveta bude v smrteľ
nej agónii. Bol veriacim kresťanom a ako 
ťažko chorý túžil prijať Kristovo telo.

N ič nie je dôležitejšie ako spoločen
stvo s rím skym  pápežom  a nič nie je  po
mýlenej šie ako narušenie jednoty  s uni
verzálnym  pastierom . Pápežstvo, naj
bezpečnejší bod cirkvi - životná pôda 
viery.

V  súčasnosti každý veriaci sa snaží 
navštíviť Rím, Baziliku, kde sú uložené 
telesné pozostatky sv. apoštola Petra a 
kde sídli jeho nástupca pápež Ján Pavol 
II. V Benátkach na chráme sv. apoštola 
M arka je nápis s veľkými pozlátenými 
písmenami: „in aeternum  juxta Romam!“
- Áno, naveky s Rímom! Naveky s pápe
žom!

Ilustračná snímka o. Augustín LEUKÁNIČ
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Konvivencia neokatechumenátu v Sabaudii za účasti biskupov východných katolíckych cirkví
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Každý koncil je  najprv reform ou vrcholu a potom  musí 

prejsť na základňu veriacich. To znam ená, že po každom  
koncile, ak má byť naozaj úrodný, musí prísť vlna svätosti. 
Znakom  nádeje v celej cirkvi,a najm ä v prostredí cirkevnej 
krízy, je rozkvet nových hnutí, ktoré nik nenaplánoval a ku 
ktorým nik nevyzýval. Vznikli jednoducho z vnútornej vitality

viery. Myslím napríklad na charizm atické hnutie, neokate- 
chum enát, focoláre atď. Tu nastupuje nová generácia cirkvi, 
na ktorú hľadím naplnený nádejou. Žasnem  nad tým, že sa 
Duch Svätý opäť ukazuje silnejší ako naše plánovanie a že 
sa uplatňuje celkom  inak, než sm e si to predstavovali.

Kardinál Ratzinger - V Rozhovoroch o viere

Evanjelizácia a obnova kresťanov na ce
lom svete je dnes nutnou požiadavkou a po
trebou Cirkvi. Svet kladie otázky, na ktoré 
kresťania svojím životom nevedia často dať 
tú správnu odpoveď. Snáď by sme museli ú- 
plne prehrať tento dialóg pravdy a viery so 
svetom, keby nebolo toho, ktorý osvecuje aj 
to najtemnejšie prostredie, nebyť Toho, kto
rého Duch vanie a oživuje, uzdravuje a udr
žuje vieru živú a pravú. Duch Svätý hovorí a 
svedčí o Otcovi prostredníctvom Íudí, kto
rých zvláštnym spôsobom oslovuje a takto 
vedie lodičku, katolícku cirkev, po rozbúre
ných moriach tohoto sveta.

V dňoch 16. - 20. apríla 1996 sa v 
Taliansku uskutočnilo na túto tému vzácne a 
nevšedné stretnutie, o ktorom sme sa bliž
šie porozprávali s biskupským vikárom o. 
Petrom Rusnákom, ktorý bol jeho priamym 
účastníkom.

■ Otec Peter, o aké stretnutie išlo a 
čo bolo jeho cieľom ?

- Iniciátor neokatechumenátnej cesty 
Kiko Arguello spolu so svojim i najbližšími 
spolupracovníkmi Carmen Hernandézovou 
a o. Máriom Pezzim pozval už tretí raz na 
stretnutie s neokatechumenátom biskupov. 
Prvé dve stretnutia vo Viedni a v Santo 
Domingo (Južná Amerika) bo li stretnutím  
prevažne s biskupmi západných obradov. 
Tentokrát sa obrátil na biskupov východ
ných obradov. Mnohí z nich neokatechume- 
nát poznajú a majú Cestu vo svojich diecé
zach, in í prišli, aby sa oboznámili s priebe
hom, špiruitualitou a ovocím neokatechu
menátu.

V našej diecéze táto Cesta začala pred  
ôsmimi rokmi. Máme veľmi dobré kontakty 
s otcom diecéznym biskupom o. Hirkom, 
ktorého informujeme o našich aktivitách. 
Kedže práve v čase tohto stretnutia boli sú
časne aj oslavy Užhorodskej únie, otec bis
kup účasťou na tejto konvivencii poveril 
mňa.

■ Konvivencia (konvivere - spolužitie) 
znamená prežívať niekoľko dní v modlit
be a na riešení problémov, ktoré v kaž
dom spoločenstve vznikajú. Kde sa kona
la táto konvivencia a aký bol je j program?

- Stretnutie sa uskutočnilo v čarokrás
nom prostred í prím orského m estečka  
Sabaudia, niekoľko kilom etrov južne od  
Ríma. Napriek tomu, že tu bo li prítomní ú- 
častníci z mnohých národov, bolo m edzi na
mi cítiť veľkú jednotu, ktorú vytváral Duch

Svätý. Hovorilo sa arabsky, taliansky, fran
cúzsky a poľsky. Každý deň mal bohatý pro
gram. Začínal sa vždy s utierňou. Na liturgii 
zmierenia bolo dojemné vidieť všetkých aj 
kňazov a biskupov, ako v radosti a pokore 
prija li sviatosť zmierenia. Prostredníctvom  
tejto sviatosti sa jednota na tomto stretnutí 
ešte viac prehĺbila. Každý večer sa slávila 
Eucharistia, ktorej predsedal alexandrijský 
patriarcha. Každý deň bola práca so Svätým 
písmom (skrutácia),po ktorej bo li ozveny na 
Božie slovo, práca v skupinách, kde sa do 
hĺbky rozoberali problémy dnešného sveta i 
odpoveď, ktorú má dať cirkev. Jeden deň 
nás navštívil kardinál Silvestríni, prefekt Kon
gregácie pre východné cirkvi, ktorý pozdra
vil toto zhromaždenie, slávil s nami ranné 
chvály. Povzbudil k evanjelizácii a zároveň 
poukázal na to, aby biskupi rozoznávali zna
ky, spôsob, ako túto Cestu prija ť a aplikovať 
vo svojej diecéze.

■ Koľko účastníkov bolo prítomných 
na Sabaudianskej konvivencii?

- Približne okolo sto, z toho polovica bol 
klérus a polovica laikov, sem inaris ti, bratia 
zo spoločenstiev, manželské páry, ktoré sú 
na misiách a iní.

■ Aké katolícke obrady boli zastúpené 
na tomto stretnutí?

- Okrem alexandrijského patriarchu  
Stephanosa Ghattasa II. tu bolo prítomných 
nieko ľko koptských biskupov- Mons. 
Andraos Salama, Mons. Morkos Hakim a

dälší. Niekoľko maronitských biskupov, spo
meniem aspoň Mons. Josepha Dargama, 
Mons. Khalila Abi-Nadera, prítomných bolo 
aj niekoľko biskupov arménskej katolíckej 
cirkvi- Mons. Boutros Taza a ď a lš í, biskupi 
sýrskych katolíkov - Mons. Joseph Han- 
nouche a ďalší, gréckych katolíkov z 
Libanonu zastupovali Mons. Habib Bacha a 
ďalší, zo Sýrie z Damašku Mons. Françoise 
Abou Mukh a ďalší, boli tu tiež prítomní bis
kupi z Argentíny Mons. Vartan Bogossiad,z 
Ukrajiny Mons. trenej Bilyk, Mons. Pavlo 
Vasilyk, z Turecka Mons. Germano Ber
nardíny a ďalší.

Impozantné bolo vidieť tú pestrosť rúch, 
príslušníkov jednotlivých obradov, krásu a 
bohatstvo východných cirkví.

■ Ako zapôsobilo stretnutie na jeho ú- 
častníkov a aké boli reakcie na túto kon- 
vivenciu?

- Veľavravné bolo, že všetci títo biskupi a 
kňazi nemali problém s tým, č i túto Cestu 
prijať, alebo neprijať. V ich diecézach cel
kom jasne vidia potrebu existencie malých 
kresťanských spoločenstiev. Z jednej strany 
prežívajú tamojší kresťania obrovský tlak is
lamu a z druhej strany tlak konzumného 
spôsobu života, i k  nám sa natískajúceho a- 
merikanizmu. Taktiež sme sa zhodli na tom, 
že evanjelizácia a katechizácia musí smero
vať do hĺbky rodiny, najmä smerom k rodi
čom a ešte viac k otcovi. Mňa osobne oslo
vilo, že všetky povinnosti, ako by sme pove- 

(Pokračovanie na 5. strane)
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Gréckokatolíci v Bardejove, tak ako všetci 

ostatní veriaci, kde majú zasvätený Boží chrám 

sv. apoštolom Petrovi a Pavlovi, ktorí za svoju 

vieru položili život, si osobitne slávnostne sprí

tomňujú túto udalosť zasvätenia pri príležitosti 

ich sviatku.

Na ikonostase je sv. apoštol Peter zobraze

ný s kľúčami v rukách a tesne vedľa neho stojí 

sv. apoštol Pavol s mečom, ktorý bol pre lásku 

ku Kristovi sťatý.

Pri pohľade na túto umeleckú kompozíciu 

sa natíska otázka, ktorú dal sv. Peter 

Spasiteľovi: „Hľa, my sme opustili všetko a šli 

sme za tebou, čo za to dostaneme?“ (Mt 19, 

27).

Vtedy sv. Peter sotva tušil, akej odmeny sa 

mu dostane. I v tomto prípade možno použiť 

múdrosť slov Sv. písma: „Ani oko nevidelo, ani 

ucho nepočulo, ani ľudské srdce nepomyslelo, 

čo pripravil Boh tomu, kto ho úprimne miloval“ 

(1 Kor 2, 9).

Už vtedy, keď pred Ježišom stál prostý ry

bár Šimon, oko Spasiteľa hľadelo do budúcnos

ti. Videlo katolícku cirkev, ktorú nič nezdolá a 

ktorej základom mal byť muž, ktorého meno 

pozmenil na Peter - Skala. O ňom neskôr pove

dal: „Ty si Peter - Skala a na tejto skale posta

vím cirkev a brány pekelné ju nepremôžu“ (Mt 

16,18).
Apoštol Peter vyznal ako prvý zo všetkých 

apoštolov veľkú dôstojnosť Ježiša Krista, keď 

povedal: „Ty si Kristus, Syn Boha živého“ (Mt 

16,16).
Po zázračnom rybolove v Genezaretskom 

jazere vyznal, uvedomujúc si svoju biednosť: 

„Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny“ 

(Lk 5, 8).

Z tejto pokory sa rodila láska, ktorá sa ne

bála pre Spasiteľa ani smrti.

Apoštol Peter obdržal od Ježiša Krista kľú

če od kráľovstva nebeského.

Prvý kľúč, ktorý otvára človeku nebeskú 

bránu, je viera. Tak hovorí Kristus: „Kto verí v 

Syna, má život večný, kto neverí Synovi, neu

zrie života, ale hnev Boží zostáva v ňom“ (Jn 3, 

36).

Ježiš Kristus odovzdal hlásanie viery apoš

tolom, ich nástupcom biskupom a kňazom, až 

do konca sveta. K riadeniu apoštolov ustanovil 

Petra slovami: „Dám ti kľúče od kráľovstva ne

beského a čokoľvek zviažeš na zemi, bude 

zviazané na nebesiach“ (M t 16, 19).

Taktiež bol poverený pasením oviec a ba

ránkov, stáda Božieho (Jn 21, 15 -17).

Chrám s /  Petra a Pavla v Bardejove

Druhým kľúčom kráľovstva nebeského, kto

rý sv. apoštol Peter dostal, sú sväté sviatosti. 

Osobitne krst a pokánie.

Do neba nemôže prísť nič nečisté. Nič, čo 

je poškvrnené dedičným hriechom a ani čo je 

poškvrnené akýmkoľvek hriechom.

Krstom sa človeku otvára nebo. Ježiš 

Kristus nám hovoril: „Ak sa niekto nenarodí 

znova z vody a Ducha Svätého, nemôže vojsť 

do kráľovstva Božieho“ (Jn 3, 5).

Sviatosť pokánia je potrebná ku spaseniu 

všetkých, ktorí zhrešili. Táto sviatosť je tiež kľú

čom k nebu, ktorou kňaz hriechy rozväzuje.

Sv. apoštol Pavol mal iné určenie v živote 

Cirkvi.

Keď bol na ceste do Damašku povolaný sa

motným Ježišom a dostal príkaz čakať v tomto 

meste až do príchodu učeníka Ananiáša, tomu

to Pán zjavil o Pavlovi: „Nádobou vyvolenou je 

mi on, aby niesol moje meno pred pohanmi a 

kráľmi a synmi izraelskými. Ja mu ukážem, ako 

musí trpieť pre moje meno“ (Sk 9 ,1 5  -16).

Svätý apoštol Pavol sa stal apoštolom ná

rodov. Niet nič veľkolepejšieho ako táto preme

nená tvár, nad ktorou zvíťazilo Svetlo.

Vo svojom liste Efezanom píše: „Mne naj

menšiemu zo všetkých svätých je daná tá mi

losť, aby som zvestoval medzi národmi evanje

lium o nepochopiteľnom bohatstve Krista, na

jmä, aby som všetkých osvietil“ (Ef 3, 8 - 9).

Obaja svätí apoštoli skonali v ten istý deň -

29. júna 67 v Ríme, mučeníckou smrťou.

Nech svätí apoštoli Peter a Pavol orodujú 

za nás, aby sme až do smrti zostali vernými ka

tolíckej cirkvi a spoločne s nimi raz na nebe

siach oslavovali Ježiša Krista. Ak sme šli za 

Petrom v jeho páde, choďme za ním i v jeho po

kání a jeho apoštoláte.

Dr. A. NEMEC

Kir®K(ij) ^d(Lí m m
(Pokračovanie zo 4. strany)

dali kurátorov, kantorov, cerkovníkov, uprato
vačiek, v príprave a povinnostiach tu vyko
návali muži. Keď som s i tak spomenul na na
še chrámy...

■ Čo oslovilo biskupského vikára.. ?
- Vidí sa mi, že u nás v krajinách bývalého 

východného bloku - ešte pretrváva nadšenie 
z pádu totality. Tešíme sa z množstva práce 
a to nás uspokojuje: učíme v školách, chodí
me do nemocníc, väzníc, prenikli sme do ar
mády atď. V zásade toto nie sú zlé aktivity, 
ale myslím, že na Slovensku pomaly pri
chádzame k vytriezveniu. Uvedomujeme si,

že čísla neodzrkadľujú skutočnosť. Jeden 
brat zo spoločenstva z Libanonu hovoril svo
ju  skúsenosť: Pracoval v jedne j leteckej spo
ločnosti, v ktorej bolo asi 90  percent za
mestnancov kresťanov. Keď sa medzi za
mestnancami hlasovalo o tom, ktorý deň má 
byť dňom odpočinku v ich firme (na východe 
totiž mohamedáni slávia piatok, a židia so
botu), jed iný on hlasoval za nedeľu. Všetci o- 
statní s i zvolili piatok. Preto zo zamestnania 
vystúpil. Iný príklad: M anželský pár z 
Damašku, k torí žije pomerne chudobne, do
stal od  svojich rodičov mohamedánov ponu
ku - prestúpte na islam a dostanete všetko, 
čo si len zažiadate. Odmietli. Ako by asi do

padlo rozhodovanie našich kresťanov v ta
kejto situácii ?

Nádherným záverom celého stretnutia 
bola audiencia u Svätého Otca Jána Pavla 
II., ktorý je  veľkým priaznivcom, ochrancom
i podporovateľom neokatechumenátnej ces
ty i  prvým evanjelizátorom tohoto sveta. S ra
dosťou sme prija li jeho povzbudenie i po
žehnanie.

O päť som zažil, že keď  Pán pripraví urči
tú situáciu, človekovi prichádza len žasnúť a 
ďakovať. Bola to skúsenosť, ktorá vo mne 
bude rezonovať celý živo t Vďaka mu.

Za rozhovor poďakoval A. MESÁROŠ
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PPVfi eELODIKEZM Plff DO SVflTEJ ZEIBE
Svätá zem je Bohom poznamenaná 

krajina. Nie každý má možnosť stať 
sa pútnikom po Svätej zemi a nie kaž
dý pútnik môže obsiahnuť veľké 
množstvo jej významných miest.

Ozajstnými pútnikmi sa stali ú- 
častníci prvej celodiecéznej gréckoka
tolíckej púte, ktorú viedol Mons. Ján 
Hirka, prešovský biskup. Udalosť to 
bola pre všetkých účastníkov nevšed
ná. Čím nás tento magický kúsok ze
me tak lákal? Tým, čím ľudí z celého

sveta. Predovšetkým na vlastné oči vi
dieť miesta, kde žil Ježiš Kristus, v 
bázni vzdať úctu, upevniť si vieru, zís
kať novú nádej a poznanie. Bolo 
priam symbolické, že naša púť trvala 
sedem dní. Presne toľko, koľko trval 
stvoriteľský čin nášho Pána aj s dňom 
odpočinku a zasvätenia. Náš Pán mal 
prísny zámer na každý deň. Azda pre
to i jednotlivé dni našej púte, ktoré bo
li chápané aj ako duchovné cvičenia, 
mali presne stanovený program.

1 deň: Púť do krajiny, kde Boh 
prehovoril k človeku

Prvý dojem je stále veľmi dôležitý. 
Nebolo to ináč ani v tomto prípade. Navštívili 
sme najprv Cézareu prímorskú, Haifu, horu 
Karmel a vrchol dňa bol Nazaret. Prečo prá
ve ten? Lebo tu sa začalo ono tajomstvo:
V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela 
do galilejského mesta, ktoré sa volalo 
Nazaret, k Panne zasnúbenej mužovi z rodu 
Dávidovho, menom Jozef. A meno Panny bo
lo Mária...“ (Lk 1, 26 - 27).

Po plnom duchovnom vychutnaní tohoto 
mesta, prehliadke Baziliky Zvestovania, nasle
dovala svätá liturgia. Tak ako jednotlivé dni 
púte mali stanovený svoj program, tak bol sta
novený aj program svätých liturgií. Cez jed
notlivé dni a jednotlivé miesta, ktoré sme nav
štívili, sme prežili jednotlivé obdobia liturgic
kého roka. Teda v Nazarete - Zvestovanie.

2. deň: Pohľad na kresťanské 
povolania vo svetle formácie učeníkov

Tomuto dňu dominovalo Galilejské jaze
ro. Symbolika lovu rýb - ľudských duší. Mesto 
Kafarnaum - miesto časného pobytu Ježiša 
Krista. Mesto, kde Ježiš vykonal najviac zá
zrakov, kde sa sformovala prvá cirkev z 12 a- 
poštolov a miesto, kde Ježiš Kristus povedal 
svoju eucharistickú reč. Na obed tradične ry
ba sv. Petra a svätá liturgia v Kafarnaume.

3. deň: Modlitba - posila v kríze

Tretí deň býva často krízový. 
Východiskom z nej môže byť jedine modlitba. 
Nabádať k nej nás mali miesta, ktoré sme v 
ten deň navštívili - predovšetkým Kána 
Galilejská a hora Tábor,,... O šesť dní neskôr 
vzal si Ježiš Petra, Jakuba a Jána, jeho brata, 
a viedol ich sám na vysokú horu. Tam sa pred

nimi premenil. Tvár mu zažiarila ako slnko, 
rúcho mu zbelelo ako svetlo...“ (Mt 17, 1 - 2).

Tu na mieste Ježišovho Premenenia sme 
sa spoločne modlili, aby nám Pán dal silu a o- 
chranu. Aby učinil dobrými tých, ktorí sú zlí 
a zachoval vo svätosti tých, ktorí sú dobrí. 
Potom nasledoval presun do Judska. A rovna
ko ako kedysi Jozef s Máriou prišli večer do 
Betlehema, i my sme našli nocľah v tomto 
meste Ježišovho narodenia.

4. deň: Prišiel som, aby mali život...

Betlehem - mesto na rozhraní púšte - je 
spojené s pastierskou činnosťou. Pastier totiž

OCAMI PÚTNIKA

zosobňuje určitú obetu, musí sa obetovať, aby 
sa postaral o jemu zverené „stádo“. Lebo, ako 
hovorí Ježiš Kristus, dobrý pastier dá i svoj ži
vot za svoje ovce...

Práve tu na Poli pastierov, v kaplnke 
Glória in excelsis Deo - sme pochopili hod
notu života, poďakovali sa za svoj život a vy
prosovali ho pre iných. Betlehem nás o svojej 
biblickej posvätnosti presvedčil svätyňami 
rôznych vierovyznaní. Svätá liturgia bola obe
tovaná za všeobecnú potrebu Cirkvi, za 
Cirkev i za celé ľudstvo. Prenikla nás vianoč
ná radosť z oslavy Pána.

5. deň: Problém života a smrti

Niet iného miesta na Zemi, kde tieto dva 
pojmy majú k sebe tak blízko ako v 
Jeruzaleme. („...Keby som, Jeruzalem, zabu
dol na Teba...“ Ž 136,5).

Pripomenuli sme si triumfálny vstup 
Ježiša Krista do Jeruzalema, jeho utrpenie, 
ukrižovanie, ale i slávne zmŕtvychvstanie. Po 
Via Dolorosa sme si vykonali krížovú cestu,

ktorá viedla úzkymi uličkami Jeruzalema. Pri 
týchto jednotlivých zastaveniach sme spolu s 
otcom biskupom prosili za život, za našu mlá
dež, za všetkých kresťanov. Navštívili sme 
Baziliku Božieho hrobu i miesto usnutia 
Panny Márie.

6. deň: Kritériá dobra a zla
vo svete

Púšť je v predstavách našinca rozľahlý 
priestor plný piesku a bez života. Judská púšť 
sa od týchto predstáv predsa len čímsi odlišu
je. Objavuje sa na nej viac kameňa i zelene, 
ale predovšetkým je to miesto spojené s po
kúšaním Ježiša Krista, miesto meditácie, ale 
aj miesto života a smrti. Práve na púšti Ježiš 
Kristus sám dokázal, že človek môže pokuše
nie prekonať. Pripomína to kláštor 
Kvaranténa v strmej stene hory Pokušenia - 
miesto 40 dňového pôstu a pokúšania diab
lom. Cez púšť sme sa dostali k Mŕtvemu mo
ru. Dozvedeli sme sa, že má stále aj občasné 
prítoky, ale žiadny odtok a vodu stráca silným 
odparovaním. Následkom toho obsahuje veľ
ké množstvo soli, ktoré znemožňuje akýkoľ
vek život. Je to tak aj s človekom, ktorý iba do
stáva a ďalej nedáva. Taký človek je potom 
mŕtvy.

7. deň: Ohlasujte 
zmŕtvychvstalého Krista

......Lebo zo Siona vyjde náuka a slovo
Pánovo z Jeruzalema“

(Ž 2, 3 - 4).

Počas návštevy Svätej zeme sme nemohli 
vynechať ani Olivovú horu, na ktorú sa viaže 
veľká časť Ježišových podobenstiev. Podobne 
ako Ježiš kedysi, tak aj my sme sa pomodlili v 
Getsemanskej záhrade. Prezreli sme si chrám 
Otčenáša. A neodmysliteľná svätá liturgia.

Úprimné poďakovanie patrí o. Miroslavovi 
Labačovi a o. M. Varšovi, ktorí nám počas ce
lej púte poskytovali erudovaný výklad a tým 
nemalou mierou prispeli k jej zdarnému prie
behu.

Počas celej púte vo Svätej zemi sme sa 
presviedčali, že najlepším liekom pre celé ľud
stvo i pre nás je cesta poslušnosti, pokory a 
poníženosti, ako nám ju zvestoval vo svojom 
evanjeliu Ježiš Kristus. Pokoj, radosť a láska 
prídu do celého sveta len vtedy, ak ľudstvo 
príjme evanjelium Ježiša Krista o poslušnosti 
a pokore, ak príjme jeho výzvu: Učte sa odo 
mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.

PhDr. Ján BODNÁR
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Zanedlho si pripom eniem e 1. výročie najvzácnejšej 

návštevy nielen pre nás gréckokatolíkov, ale vôbec pre 
všetkých veriacich na Slovensku. Keď tu bol náš drahý 
pápež Ján Pavol M., nielen veriaci, ale aj tí, čo ináč málo 
si všímajú Cirkev, zbystrili pozornosť a načúvali slovám  
prvého muža našej planéty. V krátkych zam ysleniach sa 
na stránkach nášho časopisu vraciame k týmto vzácnym  
a milostivým dňom 30 . 6. - 3. 7. 1995 .

Slovensko dostalo do vienka krásny dar. Takáto malá krajina, 
priam neviditeľná na zemeguli, bola poctená návštevou tak vzác
neho človeka, akým je  Svätý Otec.

Sme radi, že nezabudol na našu krajinu, na krajinu, v ktorej je  ti
síce sŕdc naplnených Božou láskou, na tisíce sŕdc, ktoré čakali na 
námestníka Kristovho. Ešte 
väčšiu radosť sme z toho mali 
my, gréckokatolíci, keď  sme sa 
dozvedeli, že pápež Ján Pavol 
II. navštívi aj najvýchodnejší kút 
Slovenska. Gréckokatolícka cir
kev bola v porovnaní s rímsko
katolíckou viac v úzadí. Má
lokto poznal krásne m odlitby a 
spevy východného obradu.
Sme radi, že Svätý Otec ukázal 
svetu, že všetci sme jedna cir
kev, jedna rodina.

Už niekoľko m esiacov pred  
jeho príchodom sme sa všetci 
duchovne pripravovali. A j naši 
humenskí veriaci a hlavne mlá
dež čakali na príchod Svätého 
Otca. Nezabudnem na to ráno, 
kedy sme nastupovali do auto
busov pripravených na odchod do Prešova. Pomaly sa zapĺňali všet
ky miesta a už sme čakali iba na odchod. V zápätí sa autobus po
hol a hneď sa ním začala rozliehať krásna ružencová modlitba, po
prepletaná mariánskymi piesňami. M odlili sme sa a spievali celou  
cestou. Šťastne, bez problém ov sme docestovali do Prešova. Borili 
sme sa preplneným mestom a kráčali tam, kde sm erovali kroky 
všetkých idúcich. Už hodiny pred príchodom  Svätého Otca sa za
čali ľudia zhromažďovať. Pri športovej hale sa postupne zapĺňali 
všetky miesta. Ani slnko, ktoré neuveriteľné hrialo, neodrádzalo. A j 
mne stekali kvapky potu po tvári, no neuvedomovala som si to. Ešte 
nikdy som nebola v blízkosti tak vzácneho človeka. Vedela som, že 
to nebude osobné stretnutie, no hrial ma poc it blízkosti toho, ktorý 
je na dosah k nebeskému Otcovi.

Keď sa priestor pri športovej hale takmer celkom zaplnil, zbory z 
rôznych miest a ober spievali a svojim i m odlitbam i chválili Boha. Aj 
naši bohoslovci sa k nim pripojili ružencovou modlitbou. Do prícho
du Svätého Otca chýbalo iba niekoľko hodín. Inštruktori, k to rí viedli 
celý program a starali sa o jeho priebeh, nacvičovali s nam i rôzne 
heslá a pozdravy pre Svätého Otca. A j slnko sa po čase unavilo a 
skrylo za tmavosivé oblaky, ktoré zastreli celú oblohu. Vánok nás prí
jemne chladil a počasie začalo trocha znepokojovať. K tej slávnost
nej atmosfére sa o chvíľu pripo jil dážď. Kvapka za kvapkou padala z 
hustých, sivých oblakov. Nad našim i hlavami sa objavili dáždniky. 
Sledovali sme čas, ktorý sa neuveriteľne pomaly vliekol. Zubaté sln
ko sa na chvíľu ukázalo a po chvíli sa opäť skrylo. Potešila nás ra
dostná správa, že Svätý Otec je už v Prešove. Najprv sa š ie l pozrieť 
a pomodliť do Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa. Potom sme 
už iba čakali, kedy sa jeho papam obil objaví p ri športovej hale. Bol

to nezabudnuteľný zážitok, keď  prechádzal pom edzi nás a rozdával 
pozdravy všetkým veriacim. Každý chce l byť čo najbližšie k nemu a 
niektorí s i ho dokonca zvečňovali fotoaparátmi. Potom pristúpil k ol
táru a pozdravil všetkých veriacich. Z  našich úst zneli slová: „Nech 
žije Svätý O tec“. On prišie l m edzi nás, aby sa spoločne s veriacimi 
gréckokatolíckej cirkvi ponoril do mariánskych modlitieb, aby s na
m i spieval to nádherné „radu j sa,panenská Nevesta“. Sídelný biskup 
Mons. Ján Hirka privítal Svätého Otca krásnymi slovami: „Vitajte u 
nás, v Prešove!“ A j Svätý Otec sa prihovoril k veriacim a okrem iné
ho aj povedal: „Buď te hrd í na túto svoju pradávnu tradíciu, uchovaj
te s i jednotu m edzi sebou a chráňte ju  pred každým zárodkom ne
svornosti a rozdelenia. Vašou silou je  duchovná jednota, ktorá sa 
prejavuje vo svornom konaní". Po týchto slovách sa začali krásne 
m elódie rozliehať celým Prešovom. Zbor spieval a odpovedal na 
prosby kňaza. A j my všetci sme sa postupne zapojili a ako jedna veľ
ká rodina spevom chválili tú, ktorá je  našou nebeskou Matkou. Z  ne

ba sa spustil hustý dážď, ktorý 
trval do konca celej slávnosti. V 
závere sa Svätý Otec s nami 
roz lúč il kresťanským pozdra
vom. Dážď nám túto slávnostnú 
atmosféru trochu pokazil, no 
upoko jili nás slová jedného  
kňaza, k torí povedal: „Nebuďte  
smutní, pretože dážď nie je  pre 
nás trestom, lež požehnaním“. 
Po stretnutí so Svätým Otcom  
sme odchádzali do svojich do
movov posilnení vo viere. Chví
le, ktoré sme s ním strávili, 
ostanú navždy vryté do našich 
sŕdc. A akatist, ktorý sme všetci 
spievali s úprimným srdcom, 
navždy zostane spomienkou na 
Svätého Otca.

Tam, kde je  Svätý Otec, tam 
je  láska, porozumenie, tam vládne Boží pokoj. Ak ešte stále váhaš a 
nevieš, ktorou cestou máš kráčať, prida j sa k nám. Poď s nami kľak
n ú ť pred o ltár a tak vrúcne ako Svätý Otec sa prihováraj tomu, ktorý 
je  Cesta, Pravda a Život. Odovzdaj mu svoje srdce a iba jem u šepkaj 
tie krásne slová: „Celý Tvoj!“. Jana VALALIKOVÁ

SĽUB ČISTOTY • dar Svätému Otcovi pri príležitosti 
prvého výročia jeho

Tí, ktorí sa chcú pripojiť k da
ru mladých Svätému Otcovi 
Jánovi Pavlovi II. pri príležitosti pr
vého výročia nezabudnuteľného 
stretnutia mládeže Slovenska s 
nim v Nitre, nech po zrelom uvá
žení zložia sľub čistoty a kópiu 
sľubu nech pošlú na adresu:

P. Ladislav Csontos, SJ 
ALOISIANUM 

Kostolná 1, P. O. BOX 173 
814 99 Bratislava 

v obálke s označením „Dar 
mladých“ .

Tí, ktorí si tento sľub urobili 
pred rokom, nech si ho obnovia a 
usilujú sa získať ďalších mladých 
ľudí pre tento duchovný dar.

návštevy na Slovensku
Takýmto spôsobom sa táto inicia
tíva stane kvasom duchovnej ob
novy medzi mládežou Slovenska.

Tí, ktorí ešte nemajú osem
násť rokov, nech sa nadchýnajú 
ideálmi čistoty a modlitbou, dob
rými predsavzatiami, ako i živo
tom podľa Božích prikázaní, nech 
podporujú túto iniciatívu, a tak sa 
pripravujú na zloženie sľubu po 
dovŕšení osemnástich rokov.

„Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha“

(Mt 5,8).

Tlačivo pre súkromný sľub si 
môžete vyzdvihnúť v sakristii 
chrámu.
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P A N E ,  K U
Jakub Loew, ktorý v roku 1990 viedol vo 

Vatikáne duchovné cvičenia, vo svojej knihe 
Ježiš nazývaný Kristus, ktorá je vlastne zhrnu
tím týchto cvičení, zapísal tento príbeh:

Mladý chlapec, robotník, má veľkú túžbu 
byť kňazom. Bolo to ešte pred Koncilom. Bol 
v seminári „pozdných povolaní“ , ako sa vtedy 
tomu hovorilo, ale stále mu to akosi nešlo. 
Stretával sa s mnohými ťažkosťami a každú 
chvíľu prichádzal za riaditeľom a hovoril mu: 
„Myslím, že odídem.“

Riaditeľ bol do
brý človek a povedal 
mu, že je to kríza... 
že to prejde, aby eš
te počkal... aby si to 
ešte rozmyslel. Ale 
chlapec sa vracal 
do svojej izby ešte 
viac v tom utvrdený.

Jedného dňa 
mal už toho dosť a 
rozhodol sa, že odí
de a s nikým sa ani 
nerozlúči. Svoj ku
for mal už priprave
ný. Má ho otvoriť?
Odísť? Boj bol dlhý.
Nakoniec vzal kú
sok kriedy a napísal 
na neho slová sv. a- 
poštola Petra:

K O M U  B Y
„Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová 
večného života“ (Jn 6,68). A zostal.

Od apoštolských čias až po dnešné dni sú 
dejiny Cirkvi plné tých mužov a žien, ktoré pre
chádzali krízami a prežívali zvraty, kým prišli k 
rozhodnutiu ako tento mladík, aby povedali s 
apoštolom Petrom : „Pane, a ku komu by sme 
išli? Ty máš slová večného života“ (Jn 6,68).

Darmo, taký je už mladý človek!
Práve tieto Petrove slová z Jánovho evan

jelia sú témou, ktorú určil Svätý Otec Ján

S M E  I Š L I ?
Pavol II. na XI. Svetový deň mládeže, ktorý bu
de v lete 1997 v Paríži. Avšak stretnutia mla
dých sa už pravidelne uskutočňujú každý rok 
na Kvetnú nedeľu na Námestí sv. Petra vo 
Vatikáne a súčasne v jednotlivých diecézach a 
farnostiach celej univerzálnej Cirkvi.

Svätý Otec Ján Pavol II. sa osobitne za
sadzuje za duchovné vedenie mladých, preto
že sú perspektívou Cirkvi a novej evanjelizá- 
cie. Vo svojich posolstvách a príhovoroch čas
to pripomína, aby cez všetky tieto malé i veľké 
mládežnícke stretnutia uskutočňovali dôsled
nú prípravu na oslavy Veľkého jubilea dvetisic- 
ročia kresťanstva. Túto prípravu zveruje najmä 
kňazom a animátorom, čo pracujú s mláde
žou.

Na toto myslel Svätý Otec Ján Pavol II. pri 
svojej minuloročnej návšteve Slovenska, usku
točnenú pred necelým rokom, keď pod staro
bylým nitrianskym hradom k vyše 400 000 
mladým ľuďom z celého Slovenska o. i. pove
dal: „Opravdivé spoznanie Ježiša je možné iba 
v spoločenstve s nástupcami apoštolov, zjed
notenými v tej istej viere s Petrovým nástup
com. „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes i na
veky“ (Hebr 13,8). Osvojte si apoštolskú vieru 
Cirkvi! Zotrvajte v jednote so svojimi duchov
nými pastiermi. Počúvajte ich, stretávajte sa s 
kňazmi vo farnosti i v škole. Pod ich vedením 
hlbšie poznávajte Ježiša Krista...“

o. František DANCÁKIlustračná snímka

CHRftM SK6ZY JO ZEFfi SMITHfi
(R ecenzia G ospel M usik)

Uvedený snímok v čase o niečo krat
šom než je jedna hodina oboznamuje divá
ka s učením Cirkvi svätých posledných dní 
známej u nás pod označením mormóni. Je 
z am erického cyklu náučných relácií.

„P ohanská  invázia“ p reds tavu júc ich  
sekty a náboženské spo ločnosti, ktoré sa 
snažia preniknúť do života obyčajných ľu
dí. Opierajú sa pritom o Božie slovo, kto-

ré je  však čiastočne, a lebo úplne zm ene
né a dop lnené o výmysly a klamstvá.

Dokument, hlavne jeho vonkajšie pre
veden ie, zodpovedá am ericke j úrovni. 
Skladá sa z počítačovej grafiky (úvod filmu, 
jednotlivé kapitoly a pod.), z kresťanských 
sekvencií, dokumentárnych záberov, roz

hovorov a tiež z pravdepodobne nahra
ných scén, ktoré prezrádzajú rôzne skryté 
praktiky mormónskej cirkvi. Film sa viac 
sústreďuje na vznik mormonského mysle
nia, čiastočne sa venujú i histórii vzniku v 
americkom štáte Utahu, no menej predsta
vuje dočasné pôsobenie tejto „cirkvi“ a 
vôbec tomu, s čím sa stretávame u mor- 
mónov my, v Európe a v tomto štáte. Veľký 
priestor je však venovaný tajným obradom 
a zasväcovaniu v základných chrámoch 
„c irkvi“ s mnohokrát opakovanými detailmi 
obradov, pričom nie je jasné, či sa to týka 
všetkých členov (napr. i takých, ktorých si 
získali i u nás), alebo len určitej skupinyvy- 
volených. Je dobré vidieť tento film a zoz
námiť sa s informáciami, ktoré jasne doka
zujú faloš a naivitu, no hlavne nebezpe
čenstvo mormónskeho náboženstva. Aj u 
nás sa stretávame s vyslancami mormó- 
nov, keď nás oslovia napr. na prahu našich 
domácností, či uliciach. Svojou vzdelanos
ťou, upravenosťou, či slušnosťou a niek
torými atraktívnymi prvkami svojho učenia, 
vrátane finančného bohatstva, môžu získať 
priaznivcov, ktorých napr. jehovisti nezlá- 

Z a vydavateľstvo Rosa 
Petra REMENÁROVÁ

v

Kam pôjdeš človek, keď ráno splynie v noci. 
Kam pôjdu ľudia, páni sluha i otroci.
Kam pôjdeš priateľ, keď sviečka tvoja dohorí. 
Kam pôjde žobrák, politik, pekár - čo  s  tým.

< 0 *

Čo s  tým dňom, dátumom, keď príde Pán ?  
Čo vrátiš Bohu, čo  sebe a čo  ľuďom ?
Čo vrátiš Bohu a čo ľuďom ?

i
*

Dva páry očí, dve kreslá - v jednom si Ty.
Len jedna cesta, len jeden spôsob - do neba idú nevinní. 
Začína proces. Sudca, svedomie - váhy už vážia.
Či preváži dobro a či zlo?
Láska - neláska.

Z novopripravovanej HC - KAŽDÝ KTO VERÍ 
A. MESÁROŠ
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List n á jd e n ý  sám  v  escbe
Drahý Bože!
Bože môj, povedz mi, kto vlastne som ja?  

Vieš, zrazu som zistil, že neviem, kto som, kam 
smerujem a ani to, na čo som na tomto svete. 
Mnohí okolo mňa to vedia a majú aj svoj zmysel 
života a práve tým sú veľmi šťastní, práve to ich 
robí ľuďmi lásky.

Len ja tu stojím a neviem nič, vôbec nič o se
be a svojom živote, som veľm i zúfalý a v tejto 
bezradnosti m i z očí stekajú slzy, horúce slzy, 
ktoré značia - stratený sám v sebe.

Prosím Ťa, Bože, odpovedz m i na moje otáz
ky a ja budem netrpezlivo čakať s veľkou túžbou 
v srdci, dozvedieť sa, kto vlastne som!

Drahé dieťa!
Ty sa ma pýtaš, kto si, no ja Ti vravím: Ty si

moje dieťa, dieťa lásky a ja som Tvoj Nebeský 
Otec, ktorý Ťa nesmierne miluje a práve túto lás
ku som Ti dal do tvojho malého srdca, ktoré tlčie 
životom. Nevieš ani to, načo si na tomto svete, 
aký máš sm er a zmysel života, no ja Ti vravím: 
Stvoril som Ťa na to, aby s i po celý svoj život učil 
sa m ilovať a bo l milovaný inými, no ty musíš za
ča ť ako prvý. Vedieť sa obetovať pre svojich blíž
nych, odpúšťať im a naučiť sa z lásky zom rieť za 
brata.

Práve láskou k  iným i ty nájdeš zmysel svojho 
života a potom už všetko príde samo. Tvoj život 
je  vzácnym kvetom, ktorého lupene nikdy neod- 
kvitajú.

Tvoj m ilujúci Nebeský Otec.

Jana PAVÚKOVÁ

Z VAŠICH

V detských očiach sa iskrilo 
šťastie, na tvárach mnohých, kto
rí sledovali svoje deťúrence, sa 
zračil pokojný úsmev a poteše
nie.

Celé vystúpenie moderovali 
Mišo Sivák a Ľuboš Kimák, žiaci 
8. a 7. ročníka. Sprievodné slovo 
sa nieslo v duchu, kedy si všetky 
mamy mohli uvedomiť, že máj je 
zasvätený našej spoločnej ne
beskej Matke - Márii, že všetky 
sú tými Máriami, ktoré nám priná
šajú do sŕdc Krista.

V závere programu sa sálou 
ozývala spoločná pieseň - 
Dobre, že žiješ, akoby v danej 
chvíli spojila všetkých a vniesla 
do sŕdc pokoj, umocnený vedo
mím, že žena - matka sú najkraj
ším klenotom ľudského života.

Mama

Keď som bol maličký, 
mal som dve mamičky.
Keď už prišla školička, 
pribudla ďalšia mamička.

Ale mama je len jediná.
Jedna je len Nebeská. 
Pozemské sú vari dve? 
Domáca a školské?
Domáca a Nebeská.
Tá je veru najlepšia.
A tá školská, tá je  aká?
Dnes je dobrá, zajtra taká.
Je aj zlá? Niekedy.
Len ty nerob nezbedy.

(Z vlastnej tvorby 
našich štvrtákov)

T ú ž b a  p o  m a m k e
M ám  krásne vlásky, ktoré si mi nikdy nepohladila, 
a krásne oči, ktoré vždy večer v  slzách stoja, 
pretože mi nikto nepovedal:
“Ľúbim  Ťa, dcé ra  moja.”
V škole m ám  jednotky, dobre  sa učím, 
ale kom u to  m ám  povedať, 
keď  ja  nikom u nepatrím.
Pre Teba, mam ička, vždy m álo znam enám .
Pre Teba som  brem enom , na ktoré si ani nespom enieš. 
Jediná povinnosť, výživné zaplatíš 
a si veľm i rada, že m a viac nevidíš.
A ja  šepkám  každý večer do  vankúša, 
prečo práve ja, nem ôžem  m am ku a ocka  m ať 
a iba vankúš m okrý  od sĺz, iba ten m ôžem  pohládzať?! 
Otec, m am ka! V eď ste sa isto ľúbili, 
keď  ste m a na tento svet splodili.
Prečo ste na lásku vašu zabudli?
A m ňa navždy zavrhli.
Večer, čo  večer vrúcne sa m odlím
za Teba a Tvoju lásku,
aby si ju ku m ne opäť pocítíla,
ako vtedy, keď  si m a pod s rdcom  nosila.

Eva MATONOKOVÁ

V mesiaci, kedy viac ako ino
kedy s úctou, väčšou a úprimnej
šou sa prihovárame k matkám, 
ktoré si to od nás zaslúžia vrcho
vatou mierou,

Žiaci Cirkevnej základnej ško
ly sv. Juraja vo Svidníku uvili ky
tičku vďaky a lásky v podobe kul
túrneho programu, ktoré venova
li matkám pri príležitosti Dňa ma
tiek.

Hovorené slovo, spev, hud
ba, tanec. Tak možno charakteri
zovať nedeľňajší program, v kto
rom zneli piesne, básne, hra na 
husliach či gitare, pantomíma i 
divadlo.

Ilustračná snímka

Vedomostná 
súťaž

Biblické postavy 3
Ľudská závisť je vlastnosťou, ktorú 

nám našepkáva zlý tohto sveta. Koľko 
pádov, sklamaní, bolestí a zármutku už 
spôsobila a predsa sa ňou ľudia napá
jajú a hasia svoj smäd, túžbu „mať“, 
„byť“.

Už v Starom zákone, takpovediac 
na začiatku ľudských dejín „úradovala“ 
závisť.

Dvaja bratia. Jednému sa darí viac 
ako druhému a závisť urobila svoje. 
Hriech rodí hriech. Brat zabije brata. 
Až tak ďaleko siaha zloba, až tak ďale
ko úraduje neresť tohto hriechu. A ne
musí to byť spôsobenie fyzickej smrti. 
Koľko vrážd vykoná človek vo svojom 
srdci, pretože nemiluje svojho brata, 
svoju sestru. Položme si otázku, aké 
sú naše medziľudské vzťahy v spoloč
nosti, aké sú naše susedské vzťahy a 
aké sú rodinné?

Častokrát sa súrodenci medzi se
bou hádajú a dokonca súdia, pre kus 
nábytku, pre dedičstvo. Ba niektorí sa 
dokážu hnevať celý život. A v takomto 
stave ich zastihne smrť. Závisť a nená
visť sú ako brat a sestra. Môžu spôso
biť hroznú vec - našu večnú smrť. A o 
tom pojednáva dnešná naša tajnička, 
nech bude nielen našou zábavou, ale 
aj poučením.

Končí sa vedomostná súťaž 2/96 
a my od vás očakávame odpovede. 
Tieto nám zašlite do konca mesiaca 
jún, na adresu: Redakcia Slovo, 
Hlavná 8, 080 01 Prešov.

1.

2 .

3.

4.

5.

6. 

7.

8.

Legenda

1. Kniha Starého zákona, ktorá 
prináleží ku skupine kníh, ktoré majú 
súhrné meno Spisy.

2. Židovský kráľ, ktorý vládol v ro
koch 41 - 44 po Kristovi 
(Herodes...I.)

3. Zem, ktorá má meno podľa 
svojho praotca Jakuba, ktorý ho do
stal od Hospodina (Gn 32, 28).

4. Ten, ktorý sa modlí - ináč.
5. Matka Jána Krstiteľa.
6. Príbuzenský vzťah medzi apoš

tolmi Šimonom - Petrom a Ondrejom.
7. Spoločník apoštola Pavla (Kol 

1, 7).
8. 50. deň po Vzkriesení.
Tajnička je v prvom stĺpci
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P o m o cn ý otec biskup M ila n  C h au tu r, C S s R , v Rím e

Slovenský gréckokatolícky liturgikon
Kongregácia pre východné cirkvi pozvala v 

druhej polovici mája nášho pomocného o. bis
kupa Milana Chautura, CSsR, do Rima na pra
covný pobyt ohľadom konečnej verzie sloven
ského liturgikonu. Z pôvodne plánovaných 
dvoch dní sa jeho pobyt pretiahol na celých 18 
dní, nakoľko sa uskutočnili viaceré pracovné za
sadania priamo na spomínanej Kongregácii a 
bolo potrebné preložený slovenský text upraviť 
do jeho konečnej verzie.

Vladyka Milan Chautur, CSsR, býval počas 
celého pobytu v Pápežskom ruskom kolégiu sv. 
Terézie Ježišovej, známejšom pod menom 
Rusikum. Nakoľko nebol členom liturgickej ko
misie v našom prešovskom biskupstve, 
Kongregácia pre východné cirkvi ho menovala 
do svojej liturgickej komisie pre revíziu sloven
ských liturgických kníh s konkrétnym cieľom- 
dokončiť prípravu textu slovenského liturgiko- 
na, aby mohol byť vydaný tlačou čím skôr. 
Práce bolo veľa a vladyka Milan spolupracoval s 
rímskymi expertami, ktorých vymenovala vyššie 
spomínaná Kongregácia pre východné cirkvi. 
Veľkú časť svojej práce vykonával priamo v 
Rusiku a spoločných pracovných zasadaní sa 
zúčastňoval na pôde Kongregácie pre východné 
cirkvi. To, čo je pre našu prešovskú eparchiu 
podstatné a najviac dôležité, vracia sa domov so 
schvaľovacím dekrétom, ktorým sa povoľuje vy
dať slovenský gréckokatolícky liturgikon. Je už 
len technickou záležitosťou, aby uzrel svetlo sve
ta čím skôr. Kongregácia pre východné cirkvi 
predložila odporúčanie, aby v tom istom vydaní 
bola okrem slovenskej verzie aj staroslovenská 
sv. liturgia, najmä z praktických dôvodov. Toto 
odporúčanie bolo na spoločnom zasadaní vla- 
dyku Milana Chautura, CSsR, s rímskymi ex
pertami schválené. Teda nový slovensko - staro

slovenský liturgikon bude obsahovať rutenskú 
variantu staroslovenského rímskeho vydania a 
jej zodpovedajúci slovenský preklad.

Hneď pri prvom pracovnom stretnutí na 
Kongregácii pre východné cirkvi dňa 14. mája 
1996 bolo vyslovené zo strany Kongregácie, že 
toto je prvý začiatok pravidelných pracovných 
rímskych kontaktov vladyku Milana Chautura, 
CSsR, v Ríme. Kongregácia chce čo najskôr do

riešiť aj otázku ostatných slovenských prekladov 
liturgických kníh do slovenského jazyka. Na ďal
ších pracovných pobytoch v Ríme by sa mal spo
lu s vladykom Milanom Chauturom zúčastňo
vať aj aspoň jeden člen liturgickej komisie z pre
šovskej eparchie. Najbližšou prácou, ktorou by 
sa mala zaoberať prešovská liturgická komisia, 
by mal byť slovenský preklad trebnika. Podľa 
rímskych expertov doterajší slovenský gréckoka
tolícky trebnik z roku 1987, ktorý nikdy nemal 
platné cirkevné schválenie, musí byť čo najskôr 
stiahnutý z používania.

Treba len podčiarknuť, aký veľký záujem 
prejavila Kongregácia pre východné cirkvi o na
šu miestnu cirkev „sui iuris“, aby mohla použí
vať definitívne vyhovujúce slovenské preklady 
všetkých liturgických kníh. Iste to bude vyžado
vať nemalé úsilie liturgickej komisie v prešov
skej eparchii pri týchto prekladoch, ktoré sa

KONIEC DfILSE] RÍŠE?
Ukrajinský pravoslávny stolec sa vzdiaľuje 

od moskovského patriarchátu
Patriarcha ukrajinskej nezávislej pra

voslávnej cirkvi povedal, že nedávne roz
delenie medzi ruskými a konštantinopol- 
skými pravoslávnymi cirkvami by malo byť 
začiatkom rozpadu ruskej cirkevnej „du
chovnej ríše“.

Patriarcha Filaret uviedol, že schizma 
v pravoslávnej cirkvi v Estónsku signalizu
je, že nastal čas, aby Moskva formálne 
uznala ich cirkevnú nezávislosť. Ne
bojovala o srdce a myseľ veriacich svojho 
národa s frakciami doposiaľ lojálnymi 
moskovskému patriarchovi Alexejovi II.

Celému svetu dobre známy pravosláv
ny patriarcha Bartolomej z Konštantino- 
polu odmietol uznať túto odštiepenú cir
kev predovšetkým z obavy, aby neurazil 
rozsiahlu ruskú cirkev. Patriarcha Filaret 
oznámil, že nezávislá Ukrajina, podobne 
ako Estónsko, usiluje mať svoju vlastnú 
cirkev oslobodenú od vnútornej kontroly

práve preto, že pravoslávie vo východnej 
Európe začalo v Kyjeve v roku 988.

„Moskva sa stále pridružuje podstaty 
imperialistickej cirkvi. Napriek pádu 
Sovietskeho zväzu chce ruská cirkev udr
žať cirkevné panstvo vo forme moskov
ského patriarchátu.“ Teraz patriarcha 
Filaret. „Prišiel čas pre obnovu historické
ho práva. A musí byť urobený koniec mos
kovskému duchovnému panstvu.“

Styky s Konštantinopolom prerušila 
ruská cirkev už v marci na protest proti 
rozhodnutiu materskej cirkvi uznať nezá
vislosť ďalšej odštiepenej cirkvi v balt
skom Estónsku. Moskovský duchovný 
predstavený metropolita Kiril obvinil kon- 
štantinopolskú hrierarchiu, že povzbudzu
je ku schizme 200 miliónov veriacich ce
lého sveta tým, že podľahla tlaku estón
skych úradov.

Report

priebežne budú konzultovať s rímskymi exper
tami, aby nadobudli konečnú záväznú formu. 0 
tom, že tieto kroky sú veľmi dôležité, netreba 
nikoho presviedčať. Uvítajú ich najmä naši kňa
zi v pastorácii, ako aj veriaci, taktiež profesori li- 
turgiky a poslucháči na prešovskej bohoslovec
kej fakulte UPJŠ. Od stabilných textov sv. litur
gií, trebnika a ďalších liturgických kníh sa budú 
môcť odvíjať aj iné liturgické aktivity.

Napríklad, bude sa môcť začať pracovať na 
jednotnom liturgickom speve, na jednotnej 
forme vysluhovania sviatosti a svätenín atď.

S prácou vladyku Milana Chautura, CSsR, 
v Rime, Kongregácia pre východné cirkvi vyjad
rila veľkú spokojnosť a kvitovala najmä jeho ak
tívny záujem o túto prácu, ako aj jeho informá
cie ohľadom našej doterajšej liturgickej praxe a 
niektorých miestnych zvykov v našej eparchii.

Okrem liturgickej práce, ktorej sa o. biskup 
Milan venoval počas celého rímskeho pobytu, 
zúčastnil sa dvoch všeobecných audiencií vo 
Vatikáne.

Už v prvú nedeľu svojho pobytu v Rime sa 
zúčastnil blahorečenia jeho rehoľného spolu- 
brata Gennaria Máriu Sarnelliho a ďalších pia
tich blahoslavených na Námestí sv. Petra. Na 
sviatok Nanebovstúpenia slúžil archijerejskú sv. 
liturgiu v Rusiku a na vigíliu Zoslania Svätého 
Ducha koncelebroval so Svätým Otcom v bazi
like sv. Petra. Denné sväté liturgie slúžil na 
Pápežskom východnom inštitúte spolu s o. je- 
zuitmi východného obradu. Vykonal tiež ná
vštevu Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda
v Rime.

o. Ján BABJAK, SJ

Poľskí biskup! sa obávajú 
n á v ra tu  kom un izm u

Poľská biskupská konferencia obvinila 
vládu, že sa vracia ku komunistickým prak
tikám. Existuje niekoľko príznakov, že sa 
usiluje obmedziť spoločenský a kultúrny ži
vot tak, ako to bolo za komunistickej nad
vlády, zdôraznili biskupi pri vyhlásení. Aj vý
chovný systém sa má podriadiť ideologic
kým nátlakom. V diskusii o novej ústave 
biskupom chýba, že do nej nezaradili kres
ťanské a národné princípy.

NOVY BISKUP U KANADE
Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval 

Mons. Štefana Soroku za pomocného 
biskupa ukrajinskej gréckokatolíckej 
metropolie v kanadskom Winnipegu.

O. Štefan Soroka sa narodil 13. no
vembra 1951 vo Winnipegu. Teologické 
štúdium absolvoval až po skončení fa
kulty sociológie a získaní doktorátu. Za 
kňaza bol vysvätený 13. júna 1982. V 
poslednom období bol sudcom arcibis
kupského tribunálu a ekonómom tohto 
arcibiskupstva.
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3 SO, v ý r o č ie  U ž l i o r o d s k e j  ú n i e
(Pokračovanie z čísla 11)

Prvé pokusy o úniu

Predovšetkým potom, čo sa m ocná šľa
chtická rodina Drugethovcov, vládnuca na 
dnešnom severovýchodnom Slovensku a 
časti Zakarpatskej Ukrajiny, vrátila z pro
testantizmu do katolíckej cirkvi a roku 
1608 zavolala na svoje humenské panstvo 
jezuitov, upevňovanie katolíckej cirkvi na 
tomto území začalo nadobúdať konkrétne 
a cieľavedomé obrysy. Čo sa týka činnosti 
medzi veriacimi východného obradu, aj 
pre nich sa zdalo najpraktickejším napo
dobnenie modelu cirkevnej únie, ktorá sa 
uskutočnila roku 1596 na Ukrajine. Prvý 
pokus o takúto úniu bol uskutočnený za 
podpory Drugethovcov a jezuitov premy- 
šľským gréckokatolíckym biskupom  
Atanázom Krupeckým roku 1614. Tomuto 
sa podarilo získať pre túto myšlienku asi 
50 kňazov. Vyhlásenie únie bolo napláno
vané na sviatok Zoslania Sv. D ucha pri 
chrámovej slávnosti v Krásnobrodskom 
kláštore. Keďže však celá akcia nebola do
statočne pripravená, skončila neúspešne. 
Prvé myšlienky jednoty však už boli zasia
te. Roku 1627 sa stal mukačevským bisku
pom Ján Gregorovič, ktorý aj keď oficiál
ne nevyhlásil svoj príklon ku katolicizmu, 
udržiaval kontakty s gréckokatolíckym ky
jevským m etropolitom  Veljaminom 
Rutským a v hĺbke srdca sa považoval za 
katolíka. Jeho nástupca, Vasiľ Tarasovič, 
bol podobného zmýšľania, ba zašiel aj ďa
lej. Rozličným spôsobom dával najavo 
svoju sympatiu ku katolicizmu, a preto bol 
protestantskými zem epánm i z Ráko- 
ciovského rodu roku 1642 vyhnaný z 
Mukačeva. V tom istom roku Tarasovič 
odišiel do Viedne, kde v prítom nosti pá
pežského nuncia zložil vyznanie katolíc
kej viery. Samozrejme, že po tom to oficiál
nom akte sa už nesmel vrátiť do Mu
kačeva. Keď však Rákociovci dosadili na 
mukačevský biskupský stolec filo-protes- 
tantského kňaza a uväznili Tarasoviča, bis
kup Tarasovič nakoniec nevytrval pri svo
jom pevnom postoji, a pod silným vonkaj
ším tlakom a tiež aby zachránil svoju die
cézu pred prechodom na protestantizmus, 
vyhlásil svoj návrat k pravosláviu. Aj na
ďalej však podporoval hnutie za zjednote
nie svojich veriacich s katolíckou cirkvou, 
ba pred svojou smrťou mníchov mukačev
ského kláštora, ktorí mali zvoliť budúceho 
biskupa, zaviazal prísahou, aby zvolili 
zjednoteného m nícha Petra Parténia 
Petroviča.

Samotné uskutočnenie 
únie roku 1646

Samotné oficiálne vyhlásenie cirkevné
ho zjednotenia bolo výsledkom trpezlivej 
dlhoročnej práce viacerých kňazov, pre
dovšetkým zjednotených baziliánskych 
mníchov, ktorých v tejto činnosti podporo
vali aj jezuitskí misionári. Medzi bazilián- 
mi si zasluhujú osobitnú zmienku Peter 
Parténius Petrovič, blízky spolupracovník 
biskupa Tarasoviča a Gabriel Kosovický, 
baziliánsky mních z Haliče a odchovanec 
viedenskej jezuitskej školy. Osobnými kon
taktmi s mnohými kňazmi sa im podarilo 
vytvoriť priaznivú atmosféru umožňujúcu 
oficiálne deklarovanie príslušnosti ku ka
tolíckej cirkvi. Vhodná príležitosť nastala 
počas návštevy jágerského biskupa Ja- 
kušiča v Užhorode, ktorý tam  prišiel na 
pohreb svojho švagra Jána Drugetha v de
cembri roku 1645. Jakušič odtiaľ napísal 
list kňazom Užskej, Zemplínskej a Šariš
skej stolice, ktorým ich pozval na stretnu
tie do Užhorodu.

24. apríla 1646 sa na užhorodskom 
zámku stretlo 63 kňazov. Po slávnostnej li
turgii v zámockej kaplnke a po príhovore 
biskupa Jakušiča a baziliánov Petroviča a 
Kosoveckého, kňazi spoločne zložili vy
znanie katolíckej viery a oficiálne uznali 
ako hlavu cirkvi pápeža Inocenta X. a jeho 
nástupcov. Kládli si pritom iba tieto tri 
podmienky: nerušené zachovávanie vý
chodného obradu, slobodnú voľbu bisku
pa, ktorý bude predložený na schválenie 
Svätej Stolici a zabezpečenie rovnakých 
sociálnych práv a privilégií, ako má latin
ské duchovenstvo. Biskup Jakušič, v mene 
prim asa a apoštolského legáta Juraja 
Lipaja, prijal ich vyznanie viery a prisľúbil 
splnenie požadovaných podmienok. Tým 
boli vlastne splnené podmienky na vyhlá
senie cirkevnej únie s katolíckou cirkvou.

Dôsledky Užhorodskej únie

O samotnom historickom akte sa nám 
nezachoval autentický dokum ent a dozve
dáme sa o ňom až v iných súvislostiach. 
Roku 1648 napríklad na krajinskom cir
kevnom sneme informovali prítomných o 
uzatvorenej cirkevnej únii baziliánski mní
si Peter Parténius Petrovič, a Gabriel 
Kosovický, vyslaní zástupcovia mukačev
ského zjednoteného duchovenstva a jedni 
z jej hlavných promótorov, v sprievode ďal
ších zjednotených kňazov.5 O tejto udalos
ti informuje aj jezuita C. Petterfy vo svojej 
zbierke dokumentov tykajúcich sa cirkev

ných snemov v Uhorsku.6 Svätá Stolica bo
la o uzatvorenej únii informovaná až roku 
1650.

Roku 1651, po sm rti biskupa 
Tarasoviča, bol zvolený za biskupa Peter 
Parténius Petrovič. 15. januára 1652 šiesti 
archidiakoni, (všetci šiesti z územia 
Slovenska: Makovica, Spiš, Humenné, 
Streda, užská župa a Stropkov) v mene 
svojich kňazov napísali pápežovi list, v kto
rom pripomenuli priebeh uzatvorenia únie 
roku 1646 a ktorým súčasne žiadali potvr
denie biskupskej voľby pre Petra Parténia 
Petroviča.

Svätá Stolica potvrdila biskupa 
Petroviča roku 1655 a tak sa biskupom 
Petrovičom začína séria katolíckych muka
čevských biskupov. Aj keď únii boli klade
né mnohé prekážky, predovšetkým zo stra
ny protestantských zemepánov, šírenie 
myšlienok jednoty Cirkvi sa nedalo zadr
žať.

Oficiálne deklarovanie cirkevnej jedno
ty medzi príslušníkmi západného a vý
chodného obradu na našom území prost
redníctvom Užhorodskej únie bolo vlastne 
znovuobnovením tej jednoty, ktorá charak
terizovala začiatky kresťanstva u nás.

Je úlohou aj našej generácie, aby sme 
tento historický vklad, ktorý charakterizu
je  naše duchovné dejiny, ktorého zachova
nie stálo našich predkov nemálo úsilia i u- 
trpenia, a ktorý pri svojej návšteve 
Slovenska vysoko vyzdvihol aj Svätý Otec 
Ján Pavol II., neustále ochraňovali a zveľa
ďovali.

o. Cyril VASIĽ, SJ 
Pontificio Istituto Orientale

1. Dve župy uhorského kráľovstva na území 
Podkarpatskej Rusi, čiže dnešnej Zakarpatskej 
Ukrajiny.

2. Steuropegiou sa nazýva vo východnom cirkev
nom práve vyčlenenie nejakého kláštora z právomo
ci miestnej hierarchie a jeho priame podriadenie 
patriarchovi.

3. O. R. HALAGA, Slovanské osídlenie potisia a 
východoslovenskí gréckokatolíci, Košice 1947, 77-78.

4. „calukokomak es papoknak mynd oroszok, o- 
lah, tott es raczoľ, A. HODINKA, A Munkácsi Gár. 
srert p8sp#lrsÚg okmanytára, Ungvár 1911, 46.

5.,,... Partirenius 1648-p in synodo Tyrnaviensi e- 
xixtens Declarationem super sua Catholica Fide pe 
Clerum Diocesis Munkacsiensis sponte factam in 
Synodo dilaudatam Primati utro commendavisset..." 
Porov. M. LUKAJ, Histona Carpato-Ruthenorum in 
Hungaria, sacra et civilis, in Naukovyj Zbirnyk 
Muzeju Ukrajinskoj Kuľtury u Svydnyku (NZMUK) , 
vol.14, SPN, Prešov, 1986, 197. Porov. tiež list arci
biskupa Lipaja zo 4. januára 1660, in A.HODIN- 
KA, Okmanytára, 182.

6. C. PETERFFY, Sscrs cavncilia Hungsriae, 
Viennael742, pars.U, 382.
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Prvá toh toročná  d iecézna  púť

SVIATOK NARODENÍN CIRKVI V RfiFfiJOVCIfiCH
Presvätá Boho ro d  

svo j im synom
Prvá d iecézna púť v P rešovskej d ie 

céze sa konala v dňoch  2 5 . - 2 6 . mája 
vo farnosti Rafajovce. O dpustová  sláv
nosť Zoslan ia  Svätého D ucha zača la  v 
sobotu 2 5 . mája veľkou več ie rňou  s líti- 
ou a pokračova la  po dve če r posv iackou 
pram eňa m ládežníckou svätou litu rg iou, 
pásm om  m ladých. P rogram  sobo tňa jše j 
slávnosti zakončili eucha ris tickou  po
božnosťou.

V  nedeľu 2 6 . m ája bo la  slúžená 
svätá om ša v západnom  ob rade , s ta ro 
slovienska sv. litu rg ia  a odpustová sláv
nosť vyvrcho lila  za účasti n ieko ľko  sto  
veriac ich prítom ných na slávnostne j sv. 
liturgii s  m yrovaním , ktorú ce lebrova l 
b is k u p s k ý  v iká r o. P e te r R usnák. 
K oncelebrovali vranovský ok resný  de 
kan zo S ečovske j Polianky o. M arek 
Petro, o. Peter Fedor a ďalší kňazi našej 
diecézy.

Počas sv. litu rg ie  sa zhrom aždeným  
veriacim  prihovoril o. Peter Rusnák, z 
ktorého príhovoru vyberám e: K e ď  p rš í  a 
za teká  d o  s trechy , n e p o m ô ž u  vedrá, 
a le  treba  o p ra v iť  s tre ch u . N áš ž iv o t ta k  
p o d o b n e  vyzerá, ako  tá  de ravá  s tre 
cha. O bča s  p o d lo ž ím e  vedrá. Vo vzťa
h u  k b lížn ym  na je d n e j s tra n e  d á m e  s i 
p o z o r na jazyk , a le  za te ká  n á m  in d e  
(p ija tika , ne m ravn os ti, hnev, le n iv o s ť  a 
pod.). C e lý  ž ivo t p lá tam e , to  je  a le  fu- 
šerina . A k ý  je  to  d u c h o v n ý  ž iv o t k re s 
ťana, k e ď  le n  je d n u  h o d in u  raz  v týžd 
n i s m e  k re s ťa n m i a h n e ď  a ko  vy jd e m e  
z  ch rám u, m á m e  p ln o  rô z n y c h  p lánov, 
k to ré  č a s to  n ie  sú  k re s ťa n ské . A k  
m ám  zá p la tu  na záp la te , je d in ý m  rie 
šen ím  je  n o vý  ob le k . B oh  n e c h c e  tro- 
c h á rče n ie . C h c e  ce lok .

ička, nevesta  Svätého D 
a d c é ra m  dary  a ovoc ie

Je d n a  vec, k to rá  v ná s  to ta lita  z n ič i
la, je  to, že  n e c h c e m e  vz ia ť na  seba  
z o d po ved nosť. D o ko n ca  by  sm e  c h c e 
li  m a ť  a k é s i sm ern ice . Ľu d ia  sa ča s to  
p ý ta jú  kňazov, je  to to  už  h rie ch  a to to  
n ie  je  h riech , d a jte  ná m  sm ern ice , čo  
m ám e rob iť. To je  a le  zákonn íc tvo . B oh  
to  p re to  vym ys le l ináč. N ik to  z  nás n e 
s p ln il desa to ro . S ta č í je d e n  p rie s tu p o k  
a p re v in il som  sa v o č i c e lé m u  zákonu. 
Je ž iš  K ris tus  eš te  v iac  p r itv rd il ten to  zá
kon. M ilu je  s vo jich  nepria te ľov. Jež iš  
dáva dô raz  na srdce , p re to že  tam  sa ro
d í  h riech . B oh  nám  a le  d a l n á d e j - p rídu  
dni, k e ď  uzavriem  s tým to  ľu d o m  novú  
zm luvu, ic h  záko n  im  vpíšem  d o  srdca.

ucha, vyp ros  i nám 
Svätého Ducha

ZO ZIUOTA EPARCHIE

B u d ú  m a p o z n a ť  všetci. B oh  s ľubu je , 
že tú to  k n ik u  nap íše  nám  vše tkým  do  
srdca , dá  ná m  D u cha  Jež iša  Krista.

I p ? -  ■: ...

'V
■' Os

Prehliadka zborového spevu v Krakove
Dňa 25. mája vystúpil prešovský staroslo

viensky zbor v Poľsku na podujatí „Krakovské 
stretnutie s cirkevnou hudbou“ , na ktorom 
okrem nášho katedrálneho zboru vystúpili po
čas šiestich dní aj spevokoly z Poľska, Ukrajiny, 
Švajčiarska a Gruzínska.

Hlavným organizátorom podujatia bol 
miestny Dom kultúry Podgorze. Celovečerný 
koncert sa uskutočnil v chráme Otcov misioná
rov za účasti veľkého počtu poslucháčov, ktorí 
odmenili účinkujúcich dlhotrvajúcim potles
kom. Z programu, ktorý pozostával z dvoch 
časti, dirigoval zbor p. Gabriel Mirossay a p.

František Šesták. S úvodným slovom vystúpila 
a účinkujúci pevokol predstavila konferencierka 
Slávka Miklošová. Ako sa vyjadrila riaditeľka v 
Dome kultúry Mgr. Marta Porucká, vystúpenie 
zboru prispelo k poznaniu krásy zborových 
skladieb východného obradu, ktorý organizáto
ri akcie pozvali ako vzácny hudobný vklad gréc
kokatolíkov z Prešova do programu podujatia. A 
spoločne bolo vyslovené želanie, aby slová 
prednesených skladieb vyzneli ako modlitba za 
hojnosť Božích milosti, lásku, pokoj a porozu
menie.

Dr. Peter KRAJŇÁK

L e b o  le n  On vyp ln il ten to  zákon, lebo 
m ilova l Otca. On vyp ln il ten to  zákon 
lá sky  k B oh u  a k  ľuďom . C hce d a ť toh
to  S vä tého  D ucha  a j nám . A k  budeš 
m a ť  D u c h a  S v ä té h o ,s p ln íš  zákon. 
P o ložm e s i o tázku. D okáza l by  som  na

m a ľo v a ť  ta ký  obraz 
MF' t~  a k o  M ich e la ng e lo , 
®  H # a le b o  z lo ž iť  takú 

sk la d b u  ako Beetho- 
ven. Z a is te  nie, ale 
keby  s i do s ta l toho 
is té h o  ducha, nebol 
b y  to p rob lém . Keď  
d o s tane š  D ucha Kris
ta, b u d e š  m ô c ť  m ilo
v a ť ako On. A le  náš 
p ro b lém  je  v tom, že 
m ám e d u ch a  toh to  
sveta . Pýtam e  sa, 
p re čo  sa nám  nedarí, 
p re čo  to nefunguje, 
p re čo  n ie  sm e šťast
ní. Ty n ie  s i šťastný, 

p re to ž e  m áš  veľa detí, p re tože tvoj 
m a n že l p ije , p re to že  m áš taký a taký 
p ro b lém , a le  B oh t i  hovorí, m ôžeš byť 
šťastný, a k  m áš  D ucha Svätého. Ježiš 
tak  ako ap oš to lom  ho vo rí dnes a j nám  
p rijm ite  D ucha  Svätého. Jeden  kate
ché ta  sa p ý ta l žiaka: ko ľko  je  bohov?  
D o sta l o d p o v e ď  je d e n  a k o ľko  osôb: 
no  p re dsa  tri. A D uch  Svätý? To je  to 
p o s le dné , o d p o ved a l je d e n  žiak. Áno, 
D u ch  Svätý je  čas to  to pos ledné , o čo 
prosím e . P rosm e o  D ucha poslušnosti, 
o D u cha  pokory, o D ucha  lásky. Lebo  
to h to  D u c h a  n á m  c h c e  d a ť  Ježiš  
Kristus.
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Tak nám tu pri tebe debre befe...

ZO ŽIVOTA EPARCHIE
joch a za veľkého počtu veriacich sme ju u nás 
privítali - na prvý piatok v mesiaci, v mariánskom 
chráme, v mariánskom mesiaci a v najkrajšom 
období cirkevného roka - vo veľkonočnom ob
dobí.

Dennodenne sme sa stretávali pred zázrač
nou ikonou presvätej Bohorodičky. Bolo dojem
né počúvať, ako mládež, chlapci a dievčatá, v ľu
dových krojoch na kolenách prednášali každý 
deň jednotlivé prosby - za deti a mládež, za man
želov, za rodičov, za starých a chorých, za všet
kých, ktorí potrebujú Božie milosrdenstvo a 
ochranu Panny Márie. Tak tomu bolo nielen v Kružlove, ale aj na fili
álke Bogliarka, Kríže a Krivé.

Zvlášť dojemné boli prosby pred ikonou za žiakov ôsmeho roční
ka, ktorí malí v tomto čase prijímacie pohovory na stredné školy a po
tom na druhý deň podákovanie za úspešné ukončenie (zložili všetci). 
Tiež v Deň matiek, keď deti prosili a dákovali Matke matiek za svoje 
matky.

Jednotlivé sv. liturgie slúžili o. Peter Cap z Kurova, o. Mikuláš 
Vladimír z Bardejova, o. Vladimír Tomko z Ďačova, o. Pavol Dancák 
ml. z Okružnej, o. Myrn Keruľ - Kmec z Vyšnej Olšavy a miestny du
chovný o. František Dancák.

Za tento čas nás prišli navštíviť a s nami sa modliť veriaci z Vyšnej 
Olšavy, rím. kat. veriaci z časti Kružľovská Huta, zo susedných de
dín, mládežnícky zbor Simeonka z Malcova a veľmi nás potešila aj 
početná skupina mladých Rómov z Gerlachova (na snímke dole) so 
svojím katechétom Borisom Rakašom.

Prítomnosť milostivého obrazu Klokočovskej Panny Márie využili 
veriaci k prehĺbeniu svojej viery a úcte k Matke Božej pristupovaním 
k sviatostiam, obetami a celonočným bdením na modlitbách.

0  duchovné povznesenie počas prítomnosti zázračného obrazu 
ma veľkú zásluhu mládežnícky zbor Marianka a jeho vedúca Mária 
Steranková, ktorí dali všetky svoje sily, aby tieto každodenné stret
nutia pred ikonou boli veľkým duchovným prínosom pre celú farnosť.

Ich celonočné bdenia boli zavŕšením celodenného programu, ktoré 
sa často končilo agapé.

Táto duchovná obnova, ktorú sme prežili „s Ježišovou matkou 
Máriou“ (Sk 1, 14) pred jej milostivým obrazom, bola pre všetkých 
veľkou príležitosťou, aby sme prostredníctvom Panny Márie poznali 
Božieho Syna a tak „oslavovali, chválili, velebili, dobrorečili a klaňali 
sa v Trojici jedinému Bohu a Stvoriteľovi všetkého“ (z akatistu).

-fd-

Obraz Matky Božej vo farnostiach 
Cigeľka a Kurov

V rámci desaťročia duchovnej obnovy Slovenska sme 25. apríla 
tohto roku v našej farností Cigeľka privítali milostivý obraz Klokočovskej 
Panny Márie. Ikonu k nám priviezli veriaci farnosti Petrová a filiálky 
Frička spolu so svojím duchovným otcom Jozefom Gduľom.

Vo farskom chráme sv. Kozmu a Damiána sme ikonu privítali aka
démiou mladých. Svätú liturgiu slúžil a moleben k presvätej 
Bohorodičke viedol o. Jozef Gduľa. Počas nasledujúcich dvoch dní 
bol chrám stále otvorený, aby každý mohol prísť pozdraviť našu Matku.
V sobotu 27. apríla sme sa spevom molebena so zázračným obrazom 
Panny Márie rozlúčili a odovzdali ho veriacim do Kurova.

27. apríla t.r., v popoludňajších hodinách kroky nás veriacich 
Kurova viedli do nášho chrámu zasväteného sv. apoštolovi a evanjelis
tovi Lukášovi. V sprievode so svojím duchovným otcom sme na začia
tok našej obce išli očakávať milostivý obraz Klokočovskej Panny Márie. 
Tam nám ikonu odovzdali veriaci farnosti Cigeľka. Cestou do farského 
chrámu sa náš sprievod zastavil v rímskokatolíckom chráme sv. Júdu 
Tadeáša, kde sme sa pomodlili moleben k Presvätej Bohorodičke. 
Počas týchto milostivých dní nás na sv. liturgie prišli Božím slovom po
vzbudiť duchovní otcovia: o. Michal Kriško, správca rímskokat. farnos
ti Gaboltov, o. František Dancák z Kružlova, o. Ľubomír Pulščák z 
Andrejovej, o. Ján Gurský a o. Mikuláš Vladimír z Bardejova.

Prítomnosť ikony sa niesla v znamení slov Alžbety, ktoré povedala 
Márii pri jej navštívení: „Čím som si zaslúžila, že Matka môjho Pána pri
chádza ku mne?“ (Lk 1, 43). Po tieto dni pred ikonou predkladali svo
je prosby nielen veriaci z našej farnosti, ale i z blízkeho Gaboltova i 
Kružlova. S obrazom Panny Márie sme sa rozlúčili 3. mája däkovnou 
sv. liturgiou a odovzdali sme ho veriacim farnosti Kružlov.

o. Peter CAP, správca farnosti

Milostivý obraz v Kruzlove

Putujúci obraz Klokočovskej Panny Márie za
vítal aj do našej farnosti Kružlov dňa 3. mája t. r. 
Priniesli nám ho veriaci z Kurova aj s duchovným 
otcom Petrom Capom a o. M ikulášom 
Vladimírom. S rovnakou láskou, v ľudových kro-
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S L N E Č N Ý  V L A K  V  t> R G S O V E
ro m  te jto  m e d 
z in áro d n e j ak
cie  je  R a k ú s
ko, k to ré h o  
p re d se d o m  je  
p. E rik  E ngel. 
S ln eč n ý  v lak  
je  vybavený  p o  
v še tkých  s trá n 
k ach , veď  p o 
p ri zd rav o tn íc
k o m  a o b slu ž
n o m  p e rso n á li 
je  o  veriacich  

p o s ta ra n é  aj p o  s trán k e  duchovnej. 
N a  to m to  sp o lo č n o m  výlete veriac ich  
sp revádza l b u lh a rsk o -o rto d o x n ý  b is
k u p sk ý  v ikár p re  R akúsko , ako aj bul- 
h arsk o -o rto d o x n ý  m e tro p o lita  p re  zá
p a d n ú  a  s tred n ú  E u ró p u  S .E m . b is
k u p  S im eon.

V zácnych hostí privítal Ing. Maroš 
Šatný, riad iteľ  d iecéznej C harity  v 
Prešove, Ing. M ilan  Benč, zástupca pri
m áto ra  a zástupcovia gréckokatolíckej, 
rím skokatolíckej, evanjelickej a pravo
slávnej cirkvi. Zaujím avé stretnutie 
svojím  spevom  spríjem nil bohoslovec
ký z b o r R o m an a S ladkopevca, pô
sobiaci p ri gréckokatolíckej bohoslo
veckej fakulte v Prešove a mládežnícky 
z b o r P an n y  M árie O chrankyne, pôso
b iaci p ri K ated rá lnom  chrám e sv. Jána 
K rstiteľa v Prešove. N evšedné a pria
teľské bo lo  s tre tn u tie  s biskupom  
S im eonom , k torý  pozdravil všetkých 
p rítom ných . S lnečný vlak so svojimi 
pasaž ierm i a ich srdečnosťou a vďač
nosťou zaiste p rispel k  ekum enickém u 
úsiliu  všetkých kresťanov veriacich v 
Ježiša  K rista.

-rs-

ZO ŽIVOTA EPARCHÍE

N iekoľko  s to  veriac ich  p riš lo  p o 
zdraviť n a  p rešo v sk ú  s ta n ic u  d ň a  19. 
m ája  1996 s ln ečn ý  v lak  s p rib ližn e  
340 zd rav o tn e  p o s tih n u tý m i zo  16 
krajín  sveta. V lak  so svojim i n e tra d ič 
ným i cestu jú c im i sa v  te n to  d eň  za
stavil v P rešove n a  svojej sp ia to čn ej 
ceste, keď p red tý m  m o h li títo  h a n d i
capovan í ľudia stráviť n iekoľko  d n í od  
16.5.-19.5. v  p r í je m n o m  p ro s tr e d í  
S tarej Ľ ubovne a okolí. T en to  v lak  lás
ky už n iekoľko rokov  b erie  do  svojich 
k upé  p o stih n u tý ch  z ce léh o  sveta, p ri
čom  zakaždým  navštív ia  in ú  k rajinu . 
T o h to  ro k u  to  b o lo  S lovensko . 
Z ak lad ajú c im  č len o m  a  o rgan izá to -

Na slávnostiach 
Kolpingovho diela

V dňoch 17.5 - 19.5. sa náš otec diecéz
ny biskup Mons. Ján Hirka zúčastnil za do- 
provodu otca generálneho vikára Mons. Jána 
Gajdoša, tajomníka biskupského úradu Ing. 
Andreja Rusnáka na dňoch Kolpingovho die
la v rakúskom meste Salzburg, ktoré bolo zá
roveň centrom slávnosti.

V piatok za účasti Zboru Petra Pavla 
Gojdíča z Vranova nad Topľou slúžil otec bis
kup starosloviensku sv. liturgiu v nemeckom 
meste Bad Reichenhall, kde predniesol ho- 
míliu v nemeckom jazyku. V sobotu podvečer 
otec sídelný biskup Mons. J. Hirka viedol bo
hoslužbu slova na otvorenom priestranstve pri 
chráme Mária Plain v Salzburgu. Na boho
službe boli prítomní účastníci podujatia tak
mer zo všetkých štátov Európy na čele s ge
nerálnym prezidentom Heinrichom Festin- 
gom. Na stretnutí prítomných tradičnými vý
chodnými spevmi zaujal zbor z Vranova nad 
Topľou. -rs-

Matičke Kristovej pieseň zaspievajme...
Asi tak znelo heslo nádhernej večernej atmosfé

ry, ktorá bola v sobotu 11. mája t.r. v kultúrnom do
me v Stanči, v malebnej dedinke okresu Trebišov.

Tu sa stretli všetci tí, ktorí milujú Ježiša i presvätú 
Bohorodičku, tu sa stretli všetci ti, ktorí majú radi 
piesne Hanky Servickej a rodiny Reviľakovej. Týmto 
koncertom priniesli radosť do sŕdc ľud ia  zároveň aj 
ten nesmierny Božský pokoj a lásku. Až tam mnohí 
pochopili, že spievať sa dá nielen pre kariéru, č i pub
licitu, ale hlavne pre Boha a Máriu.

V ten večer zazneli nádherné ľudové piesne, z 
ktorých sa mnohým z prítomných tisli do očí slzy ra
dosti. Nikto netúžil po tom, aby tento večer skončil, 
no predsa všetko krásne má svoj koniec a tak aj ten
to krásny večer skončil piesňou, ktorou všetci spie
vali Panne Márii.

Asi tak ako Hanka Servická ďakovala za svoj ta
lent Bohu, tak aj my všetci däkujeme Márii a Ježišovi 
za tak nádherne prežitý večer.

Jana PAVÚKOVÁ



LITURGICKY KALENDAR
V roku 1996 sa v nedele a sviatky čítajú čítania podľa cyklu „C“ 

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

Týždeň po tretej nedeli po ZSD  

17. jún, pondelok, Manuel, Sabel 
a Izmael, mučeníci

Menlivé časti z pondelka (farba biela) 
alebo o mučeníkoch (farba červená).

Ef 3,2-7, Jn 1,43-51.

18. jún, utorok, Leontín, mučeník
Menl. časti z utorka (far. biela) alebo o 

mučeníkoch (far. červená).
Ef 3,8-13, Jn 2,1-11.

19. jún, streda, Juda Tadeáš, 
apoštol (far. červená) 

záv. spomienka
Antifóny: každodenné. Tropar: Hľadíme 

na teba. Sláva. Kondák: Svätý apoštol 
Tadeáš. I teraz podľa predpisu. Prokimen: 
Srdce mi plesá.

Rim 1,1-6, Lk 9,1-6, Spev na prij.: Pán je 
dobrý.

20. jún, štvrtok, Metod, 
patarský biskup

Menl. časti zo štvrtku, alebo o biskupo
vi (far. biela).

Ef 4,1-6, Jn 3,1-8.

21. jún, piatok, Julián, mučeník
Menl. časti z piatku alebo o mučeníkovi 

(far. červená).
Ef 4,7-14, Jn 3,7-15.

22. jún, sobota, Euzébius, biskup 
a mučeník

Menl. časti zo soboty (far. biela) alebo o 
biskupoch a mučeníkoch (far. červená).

Ef 4,15-24, Jn 3,22-30.

23. jún, štvrtá nedeľa po ZSD, 
Agripína, mučenica (far. biela)
Radový hlas je tretí, ev. na utierni je štvr

té. Antifóny: nedeľné. Tropar: Veseľte sa, 
nebesá. Sláva. Kondák: Vstal si slávne. I te
raz. podľa predpisu. Prokimen: Spievajte 
Bohu nášmu.

Gal 3,26-29, Mt 10,26-33. Spev na prij.: 
Chváľte Pána.

24. jún, pondelok, Narodenie 
sv. Jána Krstiteľa, proroka, 

Predchodcu a krstiteľa Pána, 
patrón katedrálneho chrámu, 

slávnosť (far. biela)
Antifóny: Každodenné. Tropar: Prorok

a Predchodca. Sláva. Kondák: Neplodná 
matka. I teraz: podľa predpisu. Prokimen: 
Spravodlivý sa teší. Namiesto Dôstojné je 
sa spieva: Zvelebuj. Spev na prij.: 
Spravodlivý sa teší.

1 Jn 2,12-17, Lk 1,1-25.57-80.

Týždeň po štvrtej nedeli po ZSD  

25. jún, utorok, Febrónia, 
mučenica

Menl. časti z utorka (far. biela) alebo o 
mučeníkoch (far. červená).

Ef 4,31-32, 5,1-2, Jn 7,31-36.

26. jún, streda, Dávid Solúnsky, 
úctyhodný

Menl. časti zo stredy (far. červená) ale
bo o úctyhodnom (far. biela).

E f 5,3-5, Jn 10,1-11.

27. jún, štvrtok, Samson, 
úctyhodný

Menl. časti zo štvrtku alebo o úctyhod
nom (far. biela).

Ef 5,6-14, Jn 12,1-11.

28. jún, piatok, Cyrus a Ján, 
nezištní lekári

Menl. časti z piatku (far. červená) alebo
o lekároch (far. biela).

Ef 5,15-24, Jn 12,37-43.

29. jún, Sv. apoštoli Peter a Pavol, 
slávnosť prikázaný sviatok (far. 

červená)
Antifóny: Nech ťa oslavujú. Dobrý je 

Pán. Alebo: každodenné. Tropar: Prvé 
medzi apoštolmi. Sláva. Kondák: Do svo
jich. I teraz: podľa predpisu. Prokimen: Po 
celej zemi.

Gal 1,11-13.15-20, Mk 8,27-30.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj. 

Spev na prij.: Po celej zemi. Myrovanie.

30. jún, Piata nedeľa po ZSD, 
Zbor dvanástich apoštolov 

(far. biela)
Radový hlas je štvrtý, ev. na utierni je pi

ate. Antifóny: nedeľné. Tropary: Keď sa u- 
čenice. Svätí apoštoli. Kondáky: Môj 
Spasiteľ. Sláva. Múdri apoštoli. 1 teraz: po
dľa predpisu. Prokimeny: Aké veľké. Po ce
lej zemi.

2 Kor 8,7.9.13-15, Jn 10,27-30, E f 3,8-12, 
Mk 3,13-19. Spev na prij.: Chváľte Pána. Po 
celej zemi.

Týždeň po piatej nedeli po ZSD 

1. júl, pondelok, Kozma a Damián, 
nezištní lekári

Menl. časti z pondelka alebo o lekároch 
(far. biela).

Ef 6,1-9, Jn 13,31-35.

2. júl, utorok, Uloženie rúcha 
presv. Bohorodičky 

v blachernskom chráme, 
záv. spomienka

Antifóny: Dobroreč, duša moja. Chváľ, 
duša moja. Tropar: Panenská Bohorodička. 
Sláva i teraz. Darovala si nám. Prokimen: 
Velebí moja duša.

Fil 1,7-14, Lk 10,38-42.
Spev na prij.: Vezmem kalich.

3. júl, streda, Hyacint, mučeník
Menl. časti zo stredy alebo o mučení

koch (far. červená).
E f 6,18-20, 23-24, Jn 15,1-11.

4. júl, štvrtok, Andrej, biskup
Menl. časti zo štvrtku alebo o biskupovi.
Fil 1,1-7, Jn 15,12-17.

5. júl, piatok, sv. Cyril a Metod, 
slávnosť (far. biela)

Antifóny: Veľký si, Pane. Nech ťa osla
vujú. alebo: každodenné. Tropar: Svätý 
Cyril a Metod. Sláva. Kondák: Vzdajme ú- 
ctu. 1 teraz podľa predpisu. Prokimen: Po 
celej zemi.

1 Kor 2,1-5, Mt 28,16-20.

6. júl, sobota, Atanáz, úctyhodný
Menl. časti zo soboty alebo o úctyhod

nom.
Fil 1,15-19, Jn 16,16-23a.

7. júl, šiesta nedeľa po ZSD, 
Tomáš a Akak, úctyhodní 

(far. biela)
Radový hlas je piaty, ev. na utierni je ši

este. Antifóny: nedeľné. Tropar: Veriaci, o- 
slavujme. Sláva. Kondák: Do podsvetia. I 
teraz: podľa predpisu. Prokimen: Pane,ty 
nás.

Rim 11,29-36, Lk 6,12-19.
Spev na prij.: Chváľte Pána.

Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ



Milujte sa navzájom, ako som 
ja  miloval vás (Jn 13,34)

Na konci života Ježiš povedal: 
„Milujte sa navzájom, ako som ja milo
val vás. “

A to znamená: Milujte sa navzájom, 
hoci tým stratíte vlastný život! Milujte 
sa a slúžte si navzájom i s nasadením  
života!

Vo svete „vlkov“ sa nám podarí mi
lovať iba vtedy, keď budeme ochotní k 
obeti kríža. Keď Ježiš povolal svojich u- 
čeníkov, povolal ich ku každodennému 
krížu. „Kto chce ísť za mnou, nech za
prie sám seba, vezme svoj kríž a nasle
duje m a“ (Mt 16,24). Ježiš tým nazna
čil, že budú schopní lásky iba vtedy, 
keď budú pripravení aj na kríž. Pretože 
láska bez obety nejestvuje. Skutočná 
láska vzniká za cenu krížov. Svet však o 
kríž nemá záujem. Chce raj na zemi, 
bez kríža, bez obety. Škoda, ale toho sa 
na zemi nedožijeme. A tak bez kríža a 
obety stroskotáva láska v rodine, láska 
matky k dieťaťu, láska manželov, láska 
mladých ľudí k svojim rodičom. 
Zľutovanie a spravodlivosť, vernosť a 
vytrvalosť sú možné iba vtedy, keď je  
srdce ľudí pripravené ku každej obete, 
ktorá môže dokázať lásku. V čisto ľud
ských nezištných pocitoch vždy trčí 
väčší, či menší kus egoizmu. Ježiš nám  
ukázal, ako miluje Boh. A my ho v tom 
máme nasledovať. Pretvoril svoj život 
na chlieb, z ktorého sa môžeme aj my 
nasýtiť.

Vezmite a jedzte (Mt 26,26)
Aj tvoj život sa má stať chlebom, z 

ktorého budú žiť tvoji bratia a sestry. 
Toto odovzdávanie sa ľuďom ťa bude 
stáť krv tvojho srdca a Ježiša. Ak sa bu
deš brániť a nebudeš sa chcieť obeto
vať, tvoj život skamenie v egoizme a ne
prinesie úrodu.

„Veru, veru, hovorím vám: Ak pšenič
né zrno nepadne do zeme a neodum- 
rie, ostane samo. Ale ak odumrie, pri
nesie veľkú úrodu“ (Jn 12,24).

Kto tak miluje ako Ježiš, bude o ňom 
svedčiť: „Podľa toho spoznajú všetci, 
že ste moji učeníci, ak sa budete na
vzájom milovať“ (Jn 13,35).

Kto tak miluje ako On, ten bude 
chcieť, aby s ním zdieľal Jeho osud. 
Ježišova najpôsobivejšia a najzrozumi
teľnejšia kázeň je, keď k nám hovorí 
cez život veriacich kresťanov. Že si to 
svet nevšíma? Priateľu, nikde nesvieti 
svetlo tak výrazne ako v tme.

Ľudia viery sú ako slnečné lúče. 
Prinášajú svetlo a teplo. Aj malý plamie
nok vnáša do odcudzeného sveta veľ
kú nádej: Tam je ešte svetlo! Božie svet
lo! Lásku možno utícť, ukrižovať, i tak o- 
stáva živá.

Kvetka VOJTEKOVÁ

mmm
Časopis
gréckokatolíckej cirkvi

0 8 0  81 PREŠOV 
Tel.: 0 9 1 /7 2 3  78 3

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

S O S
V tomto prípade SOS nie je značkou 

z anglických slov save our souls - za
chráňte naše duše, ktorá je známou ako 
rádiotelegrafické volanie o pomoc z lodí 
v nebezpečenstve, ale pôjde o značku zo 
slov, ktoré vyjadrujú tri známe podmien
ky šťastného rodinného života.

Prvá podmienka, prvé slovo je slnko.
V rodine má stále svietiť slnko radosti. 
Každý jej člen aktívne prináša svetlo jas
nej tváre. V rodine, kde svieti takéto sln
ko, sa žije inak ako tam, kde niet snahy 
prekonať zamračené reakcie na problé
my dňa. Zlá nálada, nepríjemnosti, prí
liv ťažkostí sa premáha racionálnym 
zdôvodnením, udržovaním vedomia spo
lupatričnosti a nádejou, že všetko dobre 
dopadne.

Druhou podmienkou rodinného šťas
tia je preukazovaná láska, vyjadrená slo
vom objatie. Rodičia voči deťom, deti vo
či rodičom, všetci medzi sebou navzájom 
si preukazujú lásku. Pri stretaní, pri lú
čení, pri návratoch a pri rôznych iných

príležitostiach si preukazujú, dokumen
tujú rodinnú vernosť a z nej vyplývajúcu 
rodinnú nádej pre budúcnosť.

Treťou podmienkou, tretím slovom je 
sviatok. Znamená vedomé organizovanie 
života v rodine tak, aby sa líšili sviatoč
né dni od všedných aj po formálnej strán
ke. Zachovávajú sa určité body progra
mu podľa stanoveného poriadku, do
držiava sa určitý rodinný obrad, pozorne 
sa evidujú oslavné dni všetkých v rodine 
a podobne.

Uvedené tri slová vyjadrujú vonkajšie 
podmienky pekného rodinného života. 
Každá z týchto vonkajších podmienok vy
plýva z vnútorného stavu srdca a duše čle
nov rodiny, ktorý je živený plameňom 
dvoch dôležitých čností: vernosti a nádeje.

Vernosť je tu chápaná ako aktívna 
čnosť, ako neustále vedomie prítomnosti 
a spolupatričnosti všetkých v rodine. 
Nádej prekleňuje všetky ťažkosti, opráv
ňuje každú obetu, je dôvodom pre každú 
vďačnosť.

Ale nádej a vernosť je potrebné vy
prosovať neustálou modlitbou.

M. STANISLAV

Ciu T o u r pútnická cestovná ka n ce lária , kto rá  zo rg a n izo va la  
I . diecézn u  g ré ckoka to lícku  púť do S vätej ze m e , orga nizu je  ďalšie púte 

do S vätej ze m e  v  týc hto  term ín och:
1. Pre gréckokatolíckych veriacich v dňoch 13.10 - 20.10.1996
2. Pre rímskokatolíckych veriacich v dňoch 20.10. - 27.10.1996 

Cena púte je 19 990,- Sk. V cene je zahrnuté:
1. letenka a letištné poplatky
2. hotelové ubytovanie 6 krát s polpenziou + 2 krát obed
3. autobusová doprava s klimatizáciou počas pobytu v Izraeli
4. vstupenky na niektoré pamätihodnosti a mešity
5. izraelské vízum
6. základné poistenie
7. lodný lístok na Genezaretské jazero + taxík na horu Tábor
8. obslužné (bakšiš), odborný a technický sprievodca a kňaz.

Púť je zameraná na duchovné cvičenia pre veriacich. Navštívime miesta: Jeruzalem, 
Nazaret, Betlehem, Kafarnaum, Jericho a ďalšie biblické miesta.

Púť organizačne zabezpečuje:
CK Ciu Tour Košice, Južná trieda 15, teľ, fax.: 095/ 765 363.

Stránkové dni: pondelok, streda a piatok: 
od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 17.00 hodiny.

Telefonicky a faxom denne: Po - Pia od 8.00 do 12.00 hodiny.

-  N
'  Cestovná kancelária Galatour ponúka:

Audiencia u Svätého Otca 
Benátky - Rím - Assisi - San Marino

7. - 12. 7. 1996
1 5 .-2 2 .9 .1 9 9 6  3450,-Sk

La Šaliete - Lurdy - Turín
18 .-24 . 7. 1996
19. - 25. 8. 1996 4500,- alebo 3900,- Sk 

Benátky - Lurdy - Fatima - Barcelona - Monserrat - La Šaliete
6 .-1 6 . 8. 1996 6860,- Sk a 7750,- Sk

Nástup účastníkov po trase Prešov - Bratislava
Medžugorie 1380,-Sk jún - október
Wadowice - Czenstochowa 1150,-Sk celoročne
Izrael, Sinaj 11.10.-24.10.- 19 150,-Sk 
Izrael 24.10.-31.10.- 18 050,-Sk
Izrael, Egypt 25.10.- 13.11.- 20 200,-Sk 

31.10.-13.11.- 19 900,-Sk
Bližšie informácie o ponúkaných zájazdoch vám podá 

cestovná kancelária Galatour, Nám. mieru 1, 080 01 Prešov.
Č ís lo  te l.: 091/  73 4 2  51, fax: 091/ 71 31 01


