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PRI NÁHROBKU 
PAVLA PETRA GOJD1ČA
Vzácny to m už,
ktorý dodržiava  p r ik á za n ie  Jeho,
z tváre do tváre
hľadieť m u bude naveky.

Vzácny to m už,
posila slabých v bezú tešn om  ráne- 
on lúčom K ristovej p ra vd y  
odrážal bezbožníctvo  p lané...

Vzácny to m už,
biskup-mučeník vo väzen skom  h á b  e,

Krásnobrodská Bohorodička

z  vernosti ku  K ristove j S k a le  
v najťažšej sk ú šk e  vytrval, 
keď  všetko  z d a lo  sa  byť m árne,

V zácny to m už, í V xj
k to rý  vstupu je d o  sv ä to ž ia ry  \  y  j(A 
a  zá stu p o m  verných
žeh n a jú  p o sv ä tn é  je h o  dlane. \

Hľa, zá z ra k  
z  m ilo s ti Tvojej, Pane!
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udalosť. Diakona Juraja Bujňáka, ktorý študoval
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Úmysly apošto látu  m odlitby na m esiac jú l
1. Aby si trvalí diakoni a im blízke oso

by čoraz väčšmi uvedomovali, aká dôleži
tá je služba, ktorá im bola zverená.

2. Aby vzrast povolaní v Latinskej 
Amerike podnietil v miestnych cirkev
ných spoločenstvách nové misijné na
dšenie.

3. Aby sme podlá slov Svätého Otca v 
Levoči čerpali v mariánskych svätyniach 
odhodlanosť mučeníkov nedať sa odlúčiť 
od Krista a od jeho Cirkvi.

4. Srdce Ježišovo, daj, aby robotníci v 
tvojej vinici prinášali hojné ovocie apošto
látu.
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Sv. Bažil Veľký O ROZDIELE MEDZI ROZTRPČENOSŤOU 
A ZÚRIVOSŤOU, MEDZI HNEVOM A PRCHKOSŤOU

Čím sa líšia medzi sebou roztrpčenosť, 
zúrivosť, hnev a prchkosť?

- Hnev a zúrivosť sa líšia rozpoložením 
duše a silou pohnútky. Kto sa hnevá len v 
duši, má to rozpoloženie, o ktorom sa ho

vorí: „Hneváte sa, ale nehrešte“ (Ž 4,5). 
Zúrivosť ide ďalej: „Jed v nich podobá sa 
jedu hadiemu“ (Ž 58,5). Aj Herodes zúril 
proti obyvateľom Týru a Sidonu (Sk 
12,2 0 ).

Sv. Bažil Veľký O PÝCHE A JEJ MRAVNOM PRÍBUZENSTVE
Pán povedal: „Každý, kto sa povyšuje, 

bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude po
výšený“ (Lk 18,14) a Apoštol: „Nenamýšľaj 
si, radšej sa boj“ (Rim 11,20) a na inom mi
este: „ ... chvastaví, pyšní... nadutí“ (2 Tim 
3,2-3) a na inom mieste: „Láska sa nevypí
na“ (1 Kor 13,4). Kto sa vypína? Kto je 
chvastavý? Kto je pyšný? Kto je nadutý? Kto 
tvrdohlavý?

- Vypína sa - pýši sa - ten, kto sa vyvy
šuje, vysoko zmýšľa o svojich skutkoch, po
kladá sa za lepšieho ako iní, ako tamten fa
rizej (Lk 18) a nestýka sa s poníženými. 
Možno ho nazvať aj nadutým, podľa obvi

nenia korintských veriacich. Podľa 
Apoštola ten človek je chvastavý, ktorý ne
jedná podľa nariadení, ani sa nesnaží jed
nať tak, ako Apoštol napomína: „... k čomu 
sme už dospeli, toho sa držme!“ (Flp 3,16), 
vymýšľa svoje vlastné cesty dokonalosti a 
zbožnosti. Pyšný je ten, kto sa chváli so 
všetkým, čo má a snaží sa ukázať vyšší, ako 
v skutočnosti je. Tvrdohlavý - znamená te
mer to isté, čo pyšný. O ňom je napísané: 
,je nadutý, nič nevie...“ (1 Tim 6,4).
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NIELEN Z CHLEBU ŽIJE ČLOVEK
Dnešná doba je plná uponáhľaných ľu

dí. Všetci cítime, že potrebujeme čosi za
riadiť, o čosi sa postarať, niečo spraviť a 
ešte mnoho iného stihnúť. Tlačia nás sta
rosti o čas. Ak chceme žiť, potrebujeme sa 
starať o mnoho vecí. N o pritom všetkom 
často zabúdame na jednu základnú otáz
ku: Prečo žijeme?

Je zrejmé, že život je  niečo vzácne. 
Staráme sa oň, chránime si ho, sme och- 
totní oň bojovať. Máme hlboko v srdci za
písané, že život je jedinečný dar pre kaž
dého, no len málokto z nás si uvedomuje, 
prečo sme ho od Pána dostali. Cirkev 
nám na to dáva jednoduchú, no nesmier
ne dôležitú odpoveď: Žijeme preto, aby 
sme Pána Boha spoznávali, milovali ho, 
slúžili mu a tak došli k spáse.

Káždý kresťan chce byť spasený. A  
každý cíti, že spása súvisí so službou 
Bohu. Preto si plníme svoje povinnosti vo
či Bohu, alebo sa o to aspoň snažíme. No 
ak chápeme svoju cestu k spáse len ako 
službu Bohu, začneme vidieť Pána ako 
vládcu, ktorý ukladá na naše už aj tak po
riadne zaťažené plecia ďalšie bremená. A 
my skízneme do postoje farizejov, ktorí si 
navonok plnia svoje povinnosti, ale vo vn
útri k toínu necítia žiadnu ochotu.

Cirkev nás učí, že nemáme Pánu Bohu 
len slúžiť, ale aj milovať ho. M nohí sto
tožňujú lásku k Bohu so službou Bohu. 
Myslia si, že ak slúžia Bohu, znam ená to, 
že ho milujú. No láska a služba nie je to 
isté. Aj vojak poslušne plní príkazy svojho 
veliteľa a neznam ená to, že ho miluje. 
Dokonca takýto vojak môže svojho velite
ľa aj nenávidieť. Keď Pán Ježiš hovorí: 
"Ak ma milujete, budete zacho
vávať moje prikázania“ (Jn 
14,15), neznamená to, že láska 
a plnenie prikázaní je  to  isté, 
ale že plnenie prikázaní je pri
rodzeným dôsledkom lásky. Ak 
niekoho milujeme, nemusíme, 
ale túžime mu slúžiť. Už mu ne
slúžime z povinnosti, ako to 
môže robiť vojak voči svojmu 
veliteľovi, ale slúžime mu z lás
ky. Toto je jeden zo závažných 
problémov nás, kresťanov: V ži
vote často prežívame nechuť do 
služby, ale málokedy ochotu k 
nej.

Cítime, že kresťanský život 
by mal byť plný služby. Ježiš 
nám hovorí: ”Keď som teda ja,
Pán a učiteľ, umyl nohy vám, aj 
vy si máte jeden druhému nohy 
umývať. Dal som vám príklad, 
aby ste aj vy robili, ako som ja

urobil vám “ (Jn 13,14-15). Kresťanský ži
vot by mal byť aj radostný. Svätý Pavol 
nás povzbudzuje: ’’Ustavične sa radujte v 
Pánovi! Opakujem : Radujte sa!“ (Flp 
4,4).

Prečo máme taký problém s túžbou sl
úžiť Pánu Bohu? Prečo sa nám  nedarí mi
lovať Pána Boha, ba milovať ho nado všet
ko?

Vráťme sa naspäť k tom u, čo nás učí 
Cirkev o zmysle života. Spoznávanie, lás
ka, služba a spása sa nedajú od seba od
deliť. Jedno bez druhého stráca zmysel. 
Sú to štyri stavebné kamene, ktoré musia 
stáť na sebe, inak sa stavba zrúti. 
N em ôžem e byť spasení, ak neplním e

P R ( H 0 U 0 R
Pánovu vôľu. Nem ôžem e plniť z lásky 
Božiu vôľu, ak ho nemilujeme. A  ne
môžeme ho milovať, ak ho nepoznám e. 
Tu sa dostávame k úplném u základu. 
Spoznávanie Pána Boha je  tá  najzáklad
nejšia vec, ku ktorej je  povolaný každý 
človek. Ba je to to najdôležitejšie, z čoho 
všetko ostatné vyplýva. Kto spoznáva, aký 
je skutočne Pán Boh dobrý, ten ho začína 
milovať a kto ho miluje, túži mu slúžiť a 
byť raz s ním naveky v nebi. Spasiteľ pri 
svojej veľkňazskej modlitbe vyhlasuje: ”A 
večný život je  v tom, aby poznali teba, je
diného pravého Boha a toho, ktorého si 
poslal, Ježiša K rista” (Jn 17,13).

Z poznania Pána vyrastá plný a ra
dostný kresťanský život. “Jeho Božská

moc nám  darovala všetko, čo treba pre ži
vot a nábožnosť poznaním  toho, ktorý 
nás povolal vlastnou slávou” (2 P t 1,3).

Pán Ježiš sa stal človekom, aby nám 
zvestoval evanjelium - radostnú zvesť o 
tom, aký dobrý je  Boh. Jeho výkupná 
smrť na kríži bola vrcholným svedectvom, 
čo všetko je Pán Boh kvôli nám  ochotný 
urobiť. Keď sa svedectvo Ježišovho života 
chýlilo ku koncu, riekol svojim učeníkom: 
“Toto som vám povedal, aby vo vás bola 
moja radosť a aby vaša radosť bola úplná” 
(Jn 15,11). Pánovo evanjelium spôsobuje 
práve tú  vnútornú radosť, ktorá nám v 
každodennom  zhone chýba. Hľadáme ju  v 
časopisoch, televízii, rôznych zábavách a 
pritom  nevieme, že skutočná hlboká ra
dosť je  v Božej zvesti, ktorá hovorí o tom, 
aký dobrý je  Pán. M áme m noho príleži
tostí, aby sme túto Božiu zvesť počuli. 
Každý deň sa ohlasuje v našich chrámoch 
a dnes už m á každý kresťan prístup i k sa
m otném u Svätému písmu.

Je pravda, že od svojho detstva sme už 
m nohokrát o Pánu Bohu počuli a životy 
m nohých z nás sa veľmi nezm enili. 
Poznávať fakty rozumom nestačí. Potre
bujeme naplno srdcom uveriť, že Pán je 
skutočne taký dobrý, ako to  o sebe hovo
rí. A  tak sa sv. Pavol modlí aj za nás: 
“Preto zohýnam kolená pred Otcom, od 
ktorého m á m eno každé otcovstvo na ne
bi i na zemi: nech vám dá podľa bohatstva 
svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne 
zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus 
skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, 
aby ste zakorenení a upevnení v láske 
mohli so všetkými svätými pochopiť, aká 

je  to  šírka, dĺžka, výška a hĺbka a 
poznať aj Kristovu lásku, presa
hujúcu každé poznanie, aby vás 
naplnila Božia plnosť celá” (E f 
3,14-19).

Nikto z nás nem ôže povedať, 
že pozná Pána, a preto ho už ne
musí ďalej poznávať. Veď: “Ak si 
niekto myslí, že niečo vie, ešte to 
nevie tak, ako by mal vedieť” (1 
Kor 8,2). Ba práve ten, kto spo
znal Pána Boha natoľko, že ho 
začal milovať, ten túži spoznávať 
ho stále viac.

N ikto z nás sa nem ôže chle
bom  nasýtiť raz a navždy. Stále 
sa musíme k nem u vracať, aby 
nás deň čo deň nasycoval. A 
Spasiteľ nám hovorí: “Nielen z 
chleba žije človek, ale z každého 
slova, ktoré vychádza z Božích 
úst” (M t 4,4).

Štefan PALOČKOIlustračná snímka
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Svätý DocH - živá veda pre nás
Prežívame liturgické obdobie 

po Zoslaní Svätého Ducha. Neraz 
sa zamýšľame nad poslaním  
Svätého Ducha v živote kresťana.

Svätý Duch sa často prirovná
va k  živej pramenitej vode. Veď vo

da podľa svojej prirodzenosti oži
vuje. Netreba nám ísť ani do pus
tatiny, aby sme sa presvedčili o ce
ne vody, lebo i tu v našom kraji sa 
niekedy môžme presvedčiť o tom, 
že bez vody nie je  život. Stačí si len

Viera DONOVALOVA - KLENKOVA

Pán môj  a  Boh  môj! V e č n e  živý, 
jak živá v o d a  zo  skaly!
V ž d y  vše tkých  š ted ro  obd a ru je ,  
k a ž d é h o  zn o v a  zotaví.
S a m o to u  trpím, k eď  ťa s t rácam ,  
na v še tko  vtedy  ža lu jem,  
závid ím šírku h lučným trasám,  
chodn ík  mi v tedy úzky je.

Pán môj  a  Boh  môj! L á s k a  večná ,  
daruj mi silu náde je ,  
p ozn an ie  - p lné  nekon ečna !  
S rd c e  mi vierou okreje.

Nepoškvrnená Nevesta 
Svätého Ducha

Sme zvykli vidieť Máriu len v súvislosti s Ježišom. Ale Mária má 
úzky vzťah k celej Najsvätejšej Trojici: Dcéra Otca - Matka Syna - 
Nepoškvrnená Nevesta Ducha Svätého.

Boh poslal Anjela - Zdravas, milostiplná... počneš a porodíš... 
Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni a preto aj 
dieťa sa bude volať svätým, bude to Boží Syn.

Neznáme dievča z Nazaretu vstupuje tu do reflektorov Božieho 
svetla a do pozornosti všetkých budúcich generácií. Stretá sa s 
Bohom a Boh ju oboznamuje so svojím plánom - spasiť ľudstvo.

Prvý Adam - praotec ľudstva - uviedol hriechom ľudstvo do ne
šťastia, druhý Adam - Vykupiteľ - má ľudstvo s Bohom zase zmieriť. 
Má byť ohnivkom na dlhej reťazi ľudského pokolenia a Mária mu 
má byť matkou. Ale otca na zemi nebude mať - Duch Svätý zostúpi 
na teba. Duch Svätý bude spolupracovať s tebou na vytvorení ľud
skej prirodzenosti Vykupiteľa.

Obraz Nepoškvrnenej Nevesty Ducha Svätého chce toto tajom
stvo viditeľne trochu priblížiť. Duch Svätý - zosobnená Božia láska 
a zosobnená svätosť - vo viditeľnej podobe holubice osvecuje celé 
vnútro Panny Márie, že sa jej ani tieň hriechu a nákazy nemohol 
dotknúť. Čistá, bez škvrny. Začína nosiť pod srdcom Boha, ktorého 
už od tejto chvíle materinskými rukami objíma.

Cíti sa postavená do služieb plánov Božích, na Boha pozerá, 
Boha počúva. Je samá ochota. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.

V Spoločnosti Božieho Slova uctievame Pannu Máriu v tomto 
obraze pod titulom Nepoškvrnená Nevesta Ducha Svätého. Takto 
chceme úctu mariánsku spojiť s úctou Ducha Svätého, ktorá je do
teraz dosť slabá a zriedkavá. Skrze Máriu chceme nájsť lepší a ľahší 
prístup aj k Duchu Svätému.

P.A.J.

spomenúť na nedávny suchý rok. 
Naši roľníci si do dobre priprave
nej pôdy zasiali pšenicu a po sejbe 
chodili pozerať, či už vzišla siati
na, ale pšenica neschádzala, pre
tože pôda nemala vlahu. Keď však 
jedného dňa sa obloha zamračila 
a z  tých mračien spadol hustý a 
výdatný dážď, pole sa onedlho 
pekne zazelenalo. Čím je  voda pre 
prírodu, tým je  Svätý Duch pre na
šu dušu. Bez jeho pomoci nevyklí
či ani len jedna čnosť a neurobí
me ani len jeden dobrý skutok. A 
práve preto, že dnes je  málo ta
kých, ktorí si uctia Svätého 
Ducha, v dôsledku toho je  dnes aj 
málo ozajstných uvedomelých 
kresťanov. Koľkokrát sme sa my 
sami presvedčili, že naše duše boli 
ako vyschnuté polia a pre túto prí
činu sme sa nezmohli ani na jedi
nú zbožnú myšlienku a inokedy 
iba letmo sme pozreli na kríž a bo
li sme schopní vyplakať sa z lásky

k ukrižovanému Spasiteľovi. Čo to 
spôsobilo? Svätý Duch zvlažil svo
jou milosťou pôdu nášho srdca a 
to srdce sa hneď zazelenalo a vy-

ÚUAHA

dalo plody dobrých skutkov. 
Okrem toho voda nie je  len pod
mienkou života, ale hasí aj smäd 
a občerstvuje. Ale človek nepociťu
je  len smäd tela, ale aj smäd duše, 
ktorý ešte viac trápi človeka. A po 
čom smädí naša duša? Chce ve
dieť odkiaľ pochádza človek, prečo 
žije a čo bude s ním po smrti. Na 
tieto otázky chceme mať uspokoji
vú odpoveď. Túto odpoveď nám 
dáva Svätý Duch, o ktorom my 
spievame: „Kráľu nebeský, Ute- 
šiteľu, Duchu pravdy, ktorý si vša
de a všetko naplňuješ, poklad dob
ra a darca života... ”

o. V. PETRAŠKO
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SPOMfEAfJ&l AM STRETWi/T/F 
S  OTCOM 8/SKOPOM  PAVLOM OOJD/OOM

V Novom Ruskove, časť obce Malý 
Ruskov, okr. Trebišov žije v súčasnosti 
p. Štefan Jurko, narodený 6. januára

1924. Je gréckokatolíkom, ktorý mal ne
všednú príležitosť stretnúť sa so svojim 
biskupom vo väzení.

Pán Jurko, stretli ste sa niekedy s ot
com biskupom, keď ste boli ešte na slo
bode?

- Nie. Ako gréckokatolík som vedel, kto ¡e 
naším biskupom, ale stretol som sa s ním až 
vo väznici v Leopoldove.

Väznica, to je prísny režim a separá
cia. Mohli by ste porozprávať, kedy a ako 
došlo k stretnutiu s otcom biskupom?

Otec biskup bol vtedy zatvorený na sa
motke a ja som v tom čase vo väznici robil 
chodbára. Bola to nevďačná práca, lebo  
chodbárov väzni považovali za udavačov. 
Nevedel som, v ktorej cele sa nachádza, 
preto som pri vydávaní jedla každé dvere o- 
tváral dokorán, aby som mal čas poroz
hliadnuť sa po cele. Osobne som ho nikdy  
nevidel. Spoliehal som sa len na podobi- , 
zeň z fotografií v našich cirkevných časo- j 
pisoch.

V jednej cele som zbadal väzňa neveľ
kej postavy a skromného pohľadu. Bol 
som presvedčený, že je  to otec biskup. 
Vtedy som sa nem ohol s ním rozprávať, 
ani prejaviť mu náklonnosť, lebo so mnou 
bol ešte dozorca a druhý chodbár, ktorý 
posúval kotol s jedlom. Čakal som na 
vhodnú príležitosť. Keď sa dozorca vzdia
lil, otvoril som opancierované okienko na 
dverách cely a takto som sa predstavil: 
„Som Štefan Jurko z Ruskova. Môjho prí
buzného o. Ivana Jurka ste vysvätili za 
kňaza. Chcem sa vyspovedať.“ Ochotne 
ma vyspovedal.

Nikdy ste sa s ním nestretli, nikdy 
ste sa predtým nerozprávali. Dôveroval 
vám?

Otec biskup sa ma opýtal na nejaké po
drobnosti tykajúce sa otca Jurka. Chcel 
vedieť, čo je nového vonku, ale veľa som  
toho nevedel, keďže som bo l zatvorený 
rok po otcovi biskupovi. Ja som sa nič ne- 
vypytoval. Bol som šťastný, že som sa m o

ho l po troch rokoch vyspovedať.

Viete povedať, prečo a kedy bol otec 
biskup zatvorený na samotke?

Väzni m ohli m ať p ri sebe iba lyžicu. 
Spoluväzni dali otcovi biskupovi drevenú 
triesku, aby si s ňou ľahšie natieral marme
ládu na chlieb. Dozorcovia, k torí p ri konrole

to zbadali, označili triesku ako nebezpečný  
predmet. Za toto dostal na štrnásť dní sa
motku a polovičnú redukciu stravy. Bolo to v 
roku 1953 alebo 1954. Neviem presne ani 
mesiac, ani deň, ale určite viem, že to bola

Svätý otec v modlitbe pri hrobe otca biskupa P.P.Gojdiča

jeseň. Pamätám si to podľa sliviek. V tom 
čase sme mali dobrosrdečného dozorcu, 
ktorého sme volali Miško. Jedného večera 
mi dovolil, aby som  si naoberal slivky. 
Odniesol som ich aj otcovi biskupovi. Vedel 
som, že ma zníženú dávku stravy a je  hlad
ný. Ale on ich neprijal. Poďakoval sa za 
ochotu a poprosil ma, aby som ich dal hlad
ným spoluväzňom.

Vedeli by ste povedať, kde bola sa
motka otca biskupa?

Áno. Samotka bola pri vchode po pravej 
strane zvnútra budovy na prízemí, tretia ale
bo štvrtá cela o veľkosti 2 x 4 m. Bol tam 
slamník, lavór a turecké  WC.

Aký dojem na vás zanechala osob
nosť otca biskupa?

Počas štrnástich dn í som sa s otcom bis
kupom stretával trikrát denne pri vydávaní 
stravy. Vtedy sa otvárali celé dvere. Mnohí 
väzni m ali taký strach, že keď  sa otvárali

dvere, tak sa triasli na celom tele. Otec 
biskup bo l kľudný, vyrovnaný, pokojný a 
nenáročný. N ikdy s i nič nepýtal. Ja sám, 
keď  som išie l okolo jeho cely, mal som  
zvláštny pocit, ktorý je ťažko opísať slova
mi. Bola to akási duchovná spokojnosť. 
Vtedy m i prichádzali na um myšlienky na 
Boha, na modlitbu, na život, ktorý ma ča
ká po smrti.

Na spoločnej cele bol s otcom bisku
pom  uväznený Ján Čurák z Malého 
Ruskova, ale ten je  už nebohý.

Pani Júlia Kúrthy rod. Stankoczy z Ple- 
chotíc, ktorá bola zatvorená pre Bielu lé
giu, m i rozprávala príhodu, ktorú sa doz
vedela od dozorcu: „C hce li sme otvoriť 
dvere na cele pána biskupa, ale nemohli 
sme n im i pohnúť. Ani násilím sa to neda
rilo. Cez okienko sme videli, že pán bis
kup kľačí. A dokedy kľačal, dovtedy sme 
nem ohli otvoriť dvere. Potom si ľahol a 
kľudne čakal, čo bude ďalej. Vtedy sa už 
dali dvere otvoriť. Všetci sme bo li pre
svedčení, že v tom čase slúžil svätú litur
g iu."

Za rozhovor poďakoval 
o. Mgr. Pavel DANCAK,

správca farnosti Ruskov

Blahoželanie a poďakovanie
Začiatok m esiaca máj bol pre našich veriacich vo farnosti 

Nový Ruskov v znamení osláv význam ného životného jubilea. V 
piatok dňa 3. mája sa dožil krásnych 60 . narodenín náš du
chovný otec Mgr. Pavel Dancák st., títu lárny dekan a správca 
našej farnosti.

Pri tejto príležitosti mu vdáční veriaci z filiá lky v Malom 
Ruskove aj touto cestou úprim ne blahoželajú a na sv. liturgiách

a vo svojich m odlitbách vyprosujú od V šem ohúceho hojnosť 
Božieho požehnania.

Ďakujem e mu za všetko, čo  pre nás s  láskou vykonáva a že
láme mu do dá lš ieho života zdravie a nech Pán znásobuje jeho 
sily a dá mu hojnosť milostí, aby m ohol ešte d lho pôsobiť med
zi nami a tešiť sa zo započate j výstavby nového chrám u a do
sahovaných ďalších výsledkov.

M noho rokov, šťastných rokov!
Vďační veriaci z M alého  Ruskova
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Všeobecne sa vie, že sv. Alfonz z Liguori je zakladateľom redemptoristov, už 
menej však, že Sr. Maria Celeste Crostarosová je  zakladateľkou redemptoristiek

„Celá moja duša stala sa plame
ňom, ale nie preto, aby vychutnávala 
odpočinok. Stále som prebudená, ne
viem, kým je ten, čo ma budí a raní, keď 
trvám v pokoji. Tak akoby mi niekto ho
voril: Prečo sa nesnažíš niečo urobiť na 
chválu a česť tvojho najvyššieho dobra 
a dovoľuješ, že sa míňajú dni tvojho ži
vota také drahocenné pre tých, ktorí 
milujú?“

„Môj duch hovorí k tebe, Pane môj, 
bez ustania, v sladkom tichom stone, 
ktorý stále predstavuje ti buď mojich mi
lovaných bratov hriešnikov, alebo strá- 
pené duše, či tie, ktoré sú v očistci, či 
tiež tie, ktoré idú svätou cestou lásky.“ 

To je len niekoľko myšlienok spo
medzi mnohých, ktoré napísala S. Ma
ria Celeste Crostarosová, zakladateľka 
rehole redemptoristiek, ktoré odhaľujú 
jej srdce oddané celkom Ježišovi, Naj
svätejšiemu Vykupiteľovi. Matka Celes
te odkryla nám tajomstvo svojej horli

vosti za celý svet, za ľudí, ktorí najviac potrebujú pomoc. Je ňou zjednote
nie sa s Ježišom Vykupiteľom, ktoré premenilo jej srdce. Ten zázrak pre
meny sa stal - a stával sa ustavične - v čase sv. prijímania. Ona vie, že ľud
ský jazyk nemôže vysvetliť, ako sa to deje, predsa však vzhľadom na nás, 
skúša opísať túto udalosť. Tá udalosť dala charakter nielen jej životu, ale tiež 
duchovnej ceste tým, ktoré pôjdu za Ježišom Vy
kupiteľom, v reholi, ktorú ona založila. A to sú jej slová:

„Cítim vánok neba, ktorý vanie z tvojej Božskosti a 
tratiac seba v tom milostnom akte tvojej dobroty, pocíti
la som,ako si vložil do mojej hrude svoje srdce. Vtedy 
moje, topiace sa ako vosk, vošlo do Tvojho a zostalo v 
ňom.“

Túto skúsenosť sprevádzali slová Ježiša: „Dcéra, od 
tohto momentu budeš stále zjednotená so mnou (...), 
aby tvoj život bol celkom podrobený mojim veciam, aby 
si nemyslela už viac o sebe, o tvojich ziskoch, ani du
chovných, ani dočasných, aby si mala srdce také horli
vé ako je moje.“

To sú len niektoré črty duchovnej tváre matky 
Celeste Crostarosovej.

O sv. Alfonzovi sa hovorí ako o človeku nezvyčajne 
horlivom, veď predsa nepremárnil ani jednu chvíľku. Už 
v prvých rokoch svojho kňazstva prežíva vyčerpanie o- 
hrozujúce dokonca aj jeho život. Bezvýhradné odovzda
nie sa Ježišovi priviedlo ho do hôr v okolí Scaly, aby tam 
definitívne našiel toho, ktorého miloval nadovšetko - 
Krista opusteného v najviac opustených. Z tej lásky

schádzajúc z hôr „plakal a modlil sa k 
Bohu, aby vybral spomedzi synov 
Abraháma niekoho, kto sa postará o ich 
dobro.“

V tom istom čase Boh konal v Scale 
veľké dielo: formoval srdce Márie 
Celeste a jej budúci inštitút, ktorý sa 
mal stať živou pamiatkou lásky Boha k 
človekovi, miestom prebývania Boha, 
aby mohol každý prísť k nemu a cítiť sa 
milovaným.

Taká istá túžba spaľovala sv.
Alfonza, čo potvrdzuje celý jeho život.
Niekoľko slov sv. Alfonza:

„Celá naša láska patrí Ježišovi, ho
voril, On si to zaslúži, lebo je Bohom 
bezhraničnej dobroty, lebo tak veľmi si 
nás zamiloval, že položil za nás svoj ži
vot.“

Sv. Alfonz videl, že len veľká láska Boha, dotýkajúca sa srdca človeka, 
môže zrodiť vzájomný vzťah a trvalé obrátenie. Odtiaľto jeho láska a milosr
denstvo v prístupe k iným. To isté očakáva od svojich synov:

„Zamilujte si, synovia moji, pomoc dušiam najviac potrebujúcim. 
Choďte s veľkou túžbou pomôcť tým biednym deťom, lebo Ježiš Kristus si 
zaslúži ich lásku... On si nás veľmi zamiloval, lebo veľmi túži byť nami milo
vaný.

Keď pozeráme na tie dve veľké srdcia horiace láskou ku Kristovi a k 
bratom, nečudujme sa, že stretnutie Márie Celeste Crostarosovej a sv.

Alfonza, ktoré sám Boh naplánoval od vekov, stalo sa 
jedným z rozhodujúcich momentov vzniku nášho 
dvojitého inštitútu, ktorý dodnes realizuje túžby na
šich zakladateľov.

My, sestry redemptoristky, udržujeme plameň, 
ktorý spaľoval srdce matky Celesty skrze ustavičnú 
modlitbu a kontempláciu, a odovzdávame ho všet
kým, ktorí chcú zakúsiť Boha žijúceho medzi nami v 
početných stretnutiach a rozhovoroch s tými, ktorí 
prichádzajú do kláštora, aby našli to, čo chýba vo 
svete. Tú istú misiu bytia prítomnosťou lásky medzi ľu
dom plnia redemptoristi, ale robia to ináč.Oni idú 
medzi chudobných, opustených, pohŕdaných.

“Náš dvojitý inštitút je povolaný, doplňujúc sa na
vzájom k spoločnému cieľu, apoštolát redempto
ristov je podporovaný kontemplatívnym životom ses
tier redemtoristiek. Službe otcov sestry pomáhajú 
svojím životom modlitby a kontemplácie a skrze to sú 
aj ony v plnosti misionárkami. Tak ako redemptoristi 
aj redemptoristky majú za úlohu byť vernými svedka
mi lásky Otca,, (Konst.13).

Sestry redemptoristky

Uverím, len
Pracovala som ako pomocná kuchárka v nemoc

nici. Závodný predseda bol starší človek, dosť mi ubli
žoval. Musela som byť totiž stále ticho, lebo na nás kri
čali, že musíme zmiznúť z povrchu zemského, nakoľko 
sme boli kulaci.

Primárku robila slobodná Češka, detská lekárka, 
ktorá bola veľmi dobrá katolíčka. Ja som mala službu 
dávať večeru. Primárka raz ráno v piatok odchádzala 
do služby, prišla ku mne a priala si, aby som jej na ve
čeru pripravila iba dva rožky a čaj, lebo vedela, ako to 
obyčajne s jedením bývalo: vo štvrtok sa podávali pôst
ne jedlá a v piatok stále len mäso a to sa jej katolíčke 
nepáčilo. Prišla teda za mnou neskoro večer a ja som 
jej do jedálne odniesla rožky a čaj.

Hneď nato nadišiel predseda a oslovil ju: „Pani pri
márka, prečo ste si dali takúto večeru, keď závodná ve-

keď uvidím
čera bola výborná, bolo chutné mäso.“ A ona hovorí: 
„Ja si dnes mäso neprosím. Vy tu vôbec nerešpektuje
te, že je piatok, že v tento deň za nás zomrel na kríži 
Ježiš Kristus a v ten deň sa mäso neje.“ Predseda sa 
ešte viac začudoval a riekol jej, že hoci je veľmi vzde
laná, predsa verí takýmto hlúpostiam. Ja som spozoro
vala, že ona sa bála niečo mu ďalej namietnuť, lebo si 
asi uvedomila, že by ju vyhodil z práce, preto som sa 
jej zastala. On povedal, že v Boha neverí, len keď ho 
uvidí, vtedy uverí. Ja som, si umyla ruky od riadu, priš
la som bližšie k predsedovi a bez slova mu dvihám klo
búk. On sa na mňa pozrel a veľmi sa čudoval, čo to ro
bím. Ja hovorím, že pozerám, či má rozum, lebo neve
rím, že ho má, kedže ho nevidím a je predsa isté, že by 
ho mal mať. On sa dovtípil, kam tým mierim, bolo z to
ho ešte dosť rečí, len na záver mi primárka poďakova

la, že som ju zachránila v tej zlej situácii, keď nevede
la čo povedať. Potom odchádzala do Čiech a chcela, 
aby som išla s ňou. Bola by som išla, ale mala som do
ma tri deti a chorú svokru, tak som sa pretĺkala živo
tom cez hrozné úskalia až doteraz. Teraz som už vdo
va a naozaj som v živote veľa zažila. Môj manžel nič ne
mal a stále ho prenasledovali, potom aj zatvorili a po
kutovali. Až teraz sa im oči otvorili a videli, že nás pre
nasledovali neprávom.

Ešte nakoniec o predsedovi. On zomrel v nevere a 
videl Božiu tvár už asi len ako zatvrdlivý hriešnik, keď
že ju nevidel už tu na zemi plnú dobroty a lásky, v 
chráme aj v ľuďoch. Takých ľudí sa vždy dosť nájde, čo 
nestoja o poznanie Božej lásky, lebo ju nevidia, lebo oni 
vieru nemajú. Viera je ale milosť od Boha a je darom a 
nie každému ju rodičia odovzdali. Preto netreba takých 
ľudí súdiť, lebo oni sami sa odsúdili a sú v tme hriechu. 
My im pomôžme aspoň modlitbou.

M á r ia  KRÁĽOVA, Kom árovce
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JflZERO RftNft JEŽIŠA
Izrael. Svätá zem. Krajina Svätého pís

ma. Veru nie náhodou nesie Izrael toto 
pomenovanie. Hádam  každý človek vie o 
tom, aká bohatá história sa spája so štá
tom, ktorý sa v súčasnosti rozkladá na 
ploche 27 817 km 2, na Blízkom východe. 
Počtom obyvateľov okolo 5 miliónov, ne
patrí medzi veľké štáty. Svojou dôležitos
ťou však Izrael zaberá prvé miesto pre 
kresťanov, židov i moslimov.

Krajina ako taká v porovnaní s okoli
tými štátmi, ktoré sú kráľovstvami púšte, 
je skutočne krajinou „voňajúcou mliekom 
a medom“, jej podnebie prechádza od 
mierného pásma až k tropickém u podľa 
jednotlivých oblastí. Izrael m á štyri m oria
- Stredozemné, Červené, M ŕtve a 
Galilejské. Práve k posledném u z nich 
smerovala naša cesta druhý deň našej pú
te po Svätej zemi s cestovnou kanceláriou 
Ciutour z Košíc.

Galilejské more má niekoľko názvov. 
Volajú ho Galilejské jazero, Tiberiatské 
more, Genezaretské jazero, jazero Harfi - 
(hebr. Jam Kinneret). Všetko to sú názvy 
pre sladkovodné jazero v Galilei asi 21 km

dlhé a 10 km široké, oplývajúce bohatos
ťou vody a až sedemdesiatich druhov rýb, 
ktoré tam  žijú.

N a severe do neho vteká a na juhu vy
teká rieka Jordán. Toto jazero je  dnes naj
väčším hospodárskym  pokladom, aký štát 
Izrael dnes má. V  týchto oblastiach totiž 
viac ako inde na svete „voda znam ená ži
vot“ A  toto jazero dáva život celej krajine.

V  roku 1964 bol dokončený národný 
vodovod, ktorý prepravuje vodu zo severu 
krajiny z Galilejského jazera do suchých 
južných oblastí. Všetko sa deje pom ocou 
obrovských potrubí (priem er až 4 m), 
akvaduktov, otvorených kanálov, vodných 
nádrží, tunelov, priehrad a čerpacích sta
níc. Stále je vynakladané neobyčajné úsi
lie o maximálne využitie vodných zdrojov 
a neustále sa hľadajú nové.

Pracuje sa na projektoch, ktoré využí
vajú nové m etódy pri získavaní vody, ako 
sú - zostreľovanie mrakov, recyklovanie 
odpadových vôd a odsoľovanie morskej 
vody. Bez vody by poľnohospodárstvo štá
tu  len ťažko m ohlo existovať. Všade po ce
lej krajine dnes vidno milióny kilometrov

zavlažovacích hadíc. Poľnohospodári 
dnes majú m oderné zavlažovacie systémy 
riadené počítačovou technikou, na viac 
ako 500 tisíc ha. Voda tu  skutočne zna
m ená život. Bodaj by nie, veď deväť me
siacov v roku tu  nespadne ani kvapka.

N aša púť viedla na lodi naprieč 
Galilejským jazerom . I keď sa okolitý svet 
veľmi zmenil, jazero ako také sa od čias 
Pána Ježiša vôbec nezmenilo. Je stále ta
ké, ako ho poznal Pán Ježiš. Bolo akté
rom  m nohých udalostí, opísaných vo 
Svätom písme. M ožno ho nazvať sväty
ňou evanjelia. Najkrajšie udalosti evanje
lia dýchajú ozvenou jeho vôd. Pri svojej ti
chej azúrovej hladine nám  ponúklo krás
ne chvíle na rozjímanie o udalostiach, 
ktoré sa tam  stali. Tu sa udialo utíšenie 
búrky, zázračný rybolov i chodenie po vl
nách. Okolie jazera bolo najmilším kra
jom  Pána Ježiša. Tu urobil veľa zázrakov, 
ktoré sme si pripom enuli v Tabge a v 
Kafarnaum e. Odtiaľ pochádza väčšina z 
apoštolov. Toto jazero je posvätené jeho 
učením  a zázrakmi. Je plné jeho Božstva.

o. M . LABAČ

Chrámový zbo r biskupa Pavla P. G ojdiča  z Vranova nad To p ľo u  v  N em ecku a Rakúsku

MEDZINÁRODNÉ EURÓPSKE K0LPING0VE DNI V SALZBURGU
za ú čas ti nášho s íd e ln é h o  b is k u p a  M ons. J á n a  H irku

Ako nás z nášho malého Slovenska 
prijmú v Rakúsku a Nemecku? Veď staro
slovenské liturgické spevy sú im takm er 
neznáme. Takúto otázku si najčastejšie dá
vali členovia vyše šesťdes ia tč lenného 
Chrámového zboru b iskupa Pavla P. 
Gojdiča z Vranova nad Topľou pred svojou 
historickou cestou na Európske Kolpin- 
gove dni v Salzburgu, na ktorých repre
zentovali nielen svoju farnosť, ale všetkých 
nás - gréckokatolíkov, ba ce lé  naše 
Slovensko. ( V Slove č .1 2 /9 6  sme prinies
li o tomto podujatí informáciu , ktorú rozši
rujeme o vyznanie účastníkov podujatia.)

Spomínané Európske Kolpingove dni 
boli od 16. - 19. mája t. r. v Salzburgu - v 
nádhernom duchovnom, kultúrnom i turis
tickom stredisku Rakúska. Na tomto stret
nutí bol prítomný aj náš sídelný biskup 
Mons. Ján Hirka, generálny vikár Mons. 
Ján Gajdoš, tajomník biskupského úradu 
Andrej Rusnák, riaditeľ cirkevného gymná
zia v Trebišove PhDr. Ján Bodnár a boho
slovci - Daniel Galajda a Miroslav Šimko. 
Duchovné povzbudenia a každodenné sv. 
liturgie, ktoré slúžil o. biskup, boli prame
ňom, z ktorého členovia zboru čerpali silu 
pre všetky vystúpenia.

Dňa 17. mája t. r. o. biskup slúžil sv. li

turgiu v chrám e sv. M ikuláša v meste Bad 
Reichenhall v Nem ecku a zbor spieval 
skutočne s veľkým úspechom .

ADOLPH KOLPING  
A JEHO HNUTIE

Adolph Kolping sa narodil 8. decem bra 
1813 v mestečku Keroen neďaleko Kolína. 
Chcel študovať, ale chudoba jeho rodičov
- otec bol pastierom - mu to nedovolila. 
Ako trinásťročný sa stal obuvníckym uč
ňom. Po vyučení pracoval niekoľko rokov v 
Kolíne. Hoci mal možnosť oženiť sa s dcé
rou svojho majstra, nezmenil c ie ľ svojho ži
vota. Chcel sa stať kňazom.

Podarilo sa mu to v roku 1837, keď na
stúpil ako dvadsaťštyriročný na gymnázium 
do Kolína. Peniaze na štúdium si musel 
prácou zaobstarať sám. Napriek zdravot
ným ťažkostiam zmaturoval v roku 1841. V 
štúdiách pokračoval ďalej v Mníchove. 
Tam sa stretol s duchovným otcom  Jo- 
hannom M ichaelom  Sailerom a Josefom 
Gôrresom, ktorí mali na neho veľký vplyv. 
Na kňaza bol vysvätený 13. apríla 1845 v 
Kolíne.

Jeho prvé miesto kaplána bolo v Elber- 
felde. Spoznal sa s učiteľom Breuerom, kto

rý vytvoril tovarišský spolok. Kolping sa sna
žil vytvárať dálšie podobné spolky, aby po
máhal mladým v ich ťažkých začiatkoch. 
Ešte počas života Kolpinga vznikali spolky v 
Severnej Amerike. V roku 1865 existovali už 
štyri stovky tovarišských spolkov.

Kolping bol známy aj ako publicista a 
sp isova te ľ p re  š iroké  ľudové vrstvy. 
Zakladal sporiteľne a nem ocenské poklad
ne pre tovarišov. Jeho neúnavná práca mu 
podlom ila zdravie, ale nešetril sa a pokra
čoval vo svojom diele. V roku 1865 bol po
svätený Dom (útulok) pre tovarišov. O tri 
m esiace neskôr - 4. decem bra 1865 - 
Kolping vo veľkých bolestiach zomrel. 
Pochovaný je  v Kolíne.

Kolpingovo dielo sa rozvíjalo ďalej. V 
popredí stála výchova k povolaniu, rodina 
a vzdelanie ľudí - hlavne chudobných. V ro
ku 1933 bol premenovaný Katolícky spo
lok tovarišov na Nem eckú Kolpingovu ro
dinu. V súčasnosti m edzinárodné Kol
pingovo hnutie má v 26  krajinách vyše tri
stotisíc členov. Je známe aj na Slovensku. 
Svätý O tec Ján Pavol II. pri návšteve hrobu 
Adolpha Kolpinga povedal: „Takéto vzory 
ako A. Kolping potrebujem e aj pre súčas
nú cirkev.“

(Pokračovanie na 13. strane)
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Kevin Johnson
Vedúca osobnosť All - star teamu NBA z 

družstva Phoenix Suns, ktorého v skratke vo
lajú „KJ“ ti chce povedať, že všetko je kvôli to
mu „Veľkému hore“ .

Stretol som naozajstnú Superstar.

o. Dale: Kedy si prvýkrát spoznal 
Ježiša?

KJ: Ako m ládenec na vysokej škole začul

UIERA A OSOBNOSTI
som priateľa, ktorý čosi hovoril, že v nedeľu 
chodí do chrámu. Ja som nikdy predtým ne
bol v chráme, myslím naposledy, keď  som  
m al asi pä ť rokov. A tak som ho požiadal, č i

by som mohol ísť a j ja. Tiež som si uvedomil, 
že som vlatne celý život hľadal nejaký vzor, 
podľa ktorého by som žil. Hľadal som špor
tové vzory, ale tie ma sklamali. Skúmal som  
rôzne literárne postavy, ale tie nie vždy spl
n ili očakávanie. Ale keď  ma ten ktosi prvý
krát v živote predstavil Ježišovi Kristovi a tro
chu m i o ňom porozprával, vtedy som po
chopil, že on je  ten vzor a osoba, ktorú som  
stále hľadal.

o. Dale: Modlíš sa počas zápasu?

KJ: Áno, modlím. Pred každým stretnutím  
máme pobožnosť v kaplnke. Prežívame 15 - 
m inútové spoločenstvo s naším tímom  
(Phoenix Suns) aj so súperovým mužstvom. 
Táto chvíľa nám umožňuje vidieť basketbal i 
život a pochopiť, že je  a j niečo viac ako na
sledujúci basketbalový zápas.

o. Dale: Vidím, že sa vždy prežehnáš 
pred začiatkom stretnutia.

KJ: (smejúc sa) Je to tak. Prv, než vkro
čím na palubovku, urobím toto znamenie, 
aby som vyjadril, že čokoľvek urobím na ih
risku, zverujem to Bohu. Chcem všetko robiť 
na Božiu slávu, a toto je jeden zo spôsobov.

o. Dale: Sú podľa teba dôležité mladé 
spoločenstvá v Cirkvi ako súčasť jej ras
tu?

KJ: Sú nevyhnutné! Chcel by som po
vzbudiť všetkých mladých ľudí, aby sa zapo
ji l i do nejakého cirkevného spoločenstva. 
Jediným spôsobom za to, aby naša viera 
rástla, je  živiť ju. Ak chceš byť lepší v škole - 
študuj, ak chceš byť lepší basketbalista - tré
nuj, ak chceš, aby tvoja viera silnela - uč sa 
od druhých. A to sa dá v spoločenstve, kde 
tvoji priatelia sú časťou tej istej snahy.

o. Dale: Kevin, veľmi sa teším, že si 
nielen v našom tíme Phoenix Suns, ale aj 
v Pánovom tíme.

KJ: To je  naozajstný tím - „Boží oddiel“, 
ako ho nazývame.

Z angličtiny preložil o. Peter RUSNÁK

J e d e n  o b y č a j n ý  d e n

Božia láska na ceste domov
Po dlhej ceste z Talianska, kde som 

strávila jeden rok, docestovala som na vla
kovú stanicu do Bratislavy. Bolo slnečné 
ráno a ja  som bola plná očakávania zo 
skorého stretnutia s mojimi najbližšími.

Potešilo ma, že o necelú hodinu mám 
vlak domov - do Košíc. Keďže som nem a
la so sebou žiadne slovenské peniaze, hľa
dala som na bratislavskej stanici zm ená
reň, ktorá tam  však v tom  čase ešte nebo
la. Najbližšia sa nachádzala niekde v cent
re mesta. Rozhodla som sa, že si nechám 
batožinu v úschovni a zveziem sa električ
kou do mesta. Zdalo sa, že by som ten 
vlak ešte mohla stihnúť. Ale vzápätí som 
si uvedomila, že vlastne nemám mince ani 
na lístok na električku, ani na zaplatenie 
úschovne. Napadlo ma, že zavolám pria
teľke a spolu uvidíme, čo ďalej. N o ani za
telefonovať som nemohla, pretože som ne
mala koruny. Pokúsila som sa ešte veľmi 
zdvorilo poprosiť slečnu pri okienku, či by 
mi nepožičala na pár m inút niekoľko ko
rún. Tá sa len nad mojou situáciou pou
smiala, a pomôcť mi nechcela.

Vybrala som sa teda s veľkým bato
hom a taškami pešo do centra m esta hľa
dať zmenáreň. Veľmi dobre si pamätám, 
ako som samú seba povzbudzovala a do
dávala si odvahy, aj napriek tomu, že som 
sa cítila odrazu sama. Verila som v Božiu

lásku a začala som hľadať jej konkrétne 
prejavy - v peknom  dni, v slnku, v tom, že 
neprší...

Blízko stanice sa mi však roztrhla jed
na taška a veci z nej sa mi vysypali na 
chodník. Takmer polohlasne a spontánne 
vyšli zo m ňa slová - aj toto je prejav Božej 
lásky?!.

Zbierajúc veci z chodníka, som cítila 
pohľady okoloidúcich ľudí...

Z razu pribehla ku mne jedna slečna, 
asi v m ojom veku, ochotná mi pomôcť. 
Bola veľmi veselá a zhovorčivá a tak  sa 
medzi nam i postupne zrodil priateľsky 
rozhovor. Pri lúčení som jej zaželala veľa 
úspechov pri prijímacích skúškach, na kto
ré práve išla a ona mne „šťastnú cestu“ do
mov. Pri podávaní rúk mi podala dvadsať- 
korunáčku. Ostala som úplne bez slov..., 
ale vďačná novej priateľke a Bohu.

Kúpila som si lístok na električku, da
la batožinu do úschovne a išla som si zme
niť peniaze. Keď som sa vrátila na stani
cu, mala som ešte dve hodiny času do od
chodu vlaku. Medzi tým som sa pokúšala 
zatelefonovať priateľke. Keďže nebola do
ma, našla som si celkom príjemné miesto 
blízko stanice, kde som chcela počkať na 
vlak.

Po krátkej chvíli, čítajúc knihu, som 
zbadala, že ku mne prichádza vysoký mla

dý muž tmavšej pleti. V prvej chvíli mi 
preblesklo hlavou: prečo ide práve ku 
mne? Čo odo mňa chce?. No rýchlo som 
zmenila svoj postoj, keď ma napadlo, že 
predsa aj v ňom chcem vidieť Ježiša teda 
milovať ho.

Prihovoril sa ku mne anglicky. Zdalo 
sa mi, že mu veľmi dobre nerozumiem, a 
preto som mu navrhla hovoriť radšej ta
liansky alebo nemecky. No tej reči však 
nerozumel on. Chcela som to už vzdať, ale 
v ušiach mi stále zneli slová z evanjelia, 
ktoré som si práve prečítala: Čokoľvek ste 
urobili jedném u z týchto mojich najmen
ších bratov, mne ste urobili (M k 25, 40). 
Pozbierala som preto všetku silu, odvahu i 
fantáziu a začala som spomínať na niek
dajšie hodiny angličtiny. Po krátkom roz
hovore vyšlo najavo, že sa nachádza v rov
nakej situácii ako ja  pred hodinou: cudzi
nec potrebuje sa dostať na druhý koniec 
Bratislavy, nem á slovenské peniaze...

Zdalo sa mi to neuveriteľné. Bola som 
rada, že som mu mohla pomôcť. Darovala 
som mu dva lístky na električku a vysvetli
la som mu cestu - a to v angličtine! V jeho 
očiach bola radosť.

Čas sa krátil a ja  som už o nejakú chví
ľu sedela v rýchliku, spomínala na nových 
priateľov a tešila sa domov.

Zuzana DUFINCOVÁ
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Otázky mladých
Odpovedá pomocný biskup 

prešovskej diecézy 
Mons. Milan Chautur, CSsR

Je veľa k resťanov  vo sve te , k to rí sí
ce veria v B o h a  a  nazývajú sa  v e ria c i
mi, ale pritom  neve ria  vo  v zk rie se n ie . 
Čo môže ta k ý c h to  ľudí p re s v e d č iť  a 
vrátiť im späť s k u to č n ú  pravú v ie ru?

Jednou vetou by som odpove
dal, že takýmto kresťanom môže 
vrátiť skutočnú vieru len mim oriad
na milosť Božia. Pretože nedôsled
ná viera je často horšia ako neve
ra. Slovami Svätého písma poveda
né: Pretože nie si studený ani ho
rúci, už už ťa z úst vypľúvam  
(Porov. Zjv 3, 15 - 16). Kresťania, 
ktorí sa skrývajú za svoje form álne  
kresťanstvo, si ani neuvedomujú, 
do akého veľkého rizika spásy svo
jej duše vstupujú. Lebo ten, ktorý 
je neveriaci („studený vo viere“), 
väčšinou vo svojom nepokoji hľadá 
Boha a často ho v úprimnom poká
ní nachádza. Lež ten, kto si naho
vára, že je kresťan, pretože ho po
krstili a on si form álne splní svoje 
kresťanské povinnosti bez vnútor

ného zápalu za spásu svojej duše 
(nie je  horúci „- horlivý vo viere”), 
takýto kresťan väčšinou skončí ve
ľmi zle. Pravdaže chyba je tu vo 
viere takýchto ľudí, ktorí nevidia vo 
viere prostriedok spásy („kto uverí, 
bude spasený”), ale si ju pomýlili s 
prejavom svojej ľudskej či národ
nej príslušnosti, alebo dokonca s 
tradičným vyjadrením svojej identi
ty. „Nemýľte sa, Boh sa vysmievať 
nedá...“ napom ína nás sv. apoštol 
Pavol. Buď sme mu uverili a ide 
nám naozaj o večný život s Bohom, 
alebo sme hľadali v náboženstve 
len akési osobné uspokojenie bez 
hlbšej túžby slúžiť Bohu, a potom  
sme na zlej ceste. Dnes a v celej 
histórii kresťanstva obstála len vie
ra naozaj žitá, ktorá sa vrhala do ri
zík a prijímala aj obety v nádeji na 
večnú odm enu. A tento m om ent sa 
nem ôže stratiť zo života kresťanov, 
ktorí hovoria, že veria v Boha, ale 
neveria vo vzkriesenie z mŕtvych, o 
čom svedčia ich skutky. Takýmto  
ľuďom m ôže pom ôcť z ľudskej 
strany len priamosť v našom vyjad
rovaní a ozajstnosť nášho kresťan
ského života. Dnešná doba, tak  
ako aj doby predošlé vyžaduje od 
nás hrdinstvo vo viere, ktoré sa

prejavuje síce ináč, ako za čias, v 
ktorých sa nám zakazovalo chodiť 
do chrámu, ale zostáva rovnakým  
hrdinstvom  viery ako predtým . 
Lebo človek, žijúci vo viere, vždy 
musí plávať proti prúdu doby, ktorá 
nám podsúva pred zrak všetko iné, 
len nie Boha a potreby duše. 
Dnešné hrdinstvo vo viere teda ne
spočíva iba v sm elom  postavení sa 
proti nepriateľom Cirkvi, ale aj v 
odvážnom  presadzovan í m orál
nych noriem a noriem svedomia aj 
vtedy, keď  všetci tvrd ia opak. 
Takto  m ôžem e aspoň niekoho  
upozorniť, či priviesť k zamysleniu
o tom , čo je  pravá skutočná viera.

Otázka vrátenia skutočnej viery 
ľuďom, ktorí sa mylne nazdávajú že 
sú veriaci, zostáva teda naďalej o- 
tvorená. Nechal ju otvorenú aj sám 
Boží Syn, keď s pochybnosťou po
vedal: „a či nájde Syn človeka na 
zemi vieru, keď  príde?” (Lk 18,8).

Dávajme odpoveď na túto by
tostne dôležitú  otázku, každý  
osobne svojím zápalom  a obeta
vosťou života. A tiež svojou modlit
bou, účasťou na sviatostnom živo
te  a úprimným vzťahom k Bohu, 
ktorého chcem e raz uvidieť tvárou 
v tvár.

j _  ji
Z VAŠICH

Vážená redakcia!

Chceme Vaším prostred
níctvom poďakovať o. Mgr. 
Vojtechovi Boháčovi a tiež 
ostatným našim vyučujú
cim, ktorí iniciovali preklad 
bohoslužobných textov z 
Miney, na ktorom sme ako 
ročník mohli spolupraco
vať. Okrem určitej hrdosti 
na bohatstvo našej byzant
skej tradície napĺňa nás 
tiež i iná myšlienka. Uvedo
mili sme si, že v súčasnom 
svete, v živote nás, mla
dých ľudí, sú viac ako kedy

koľvek inokedy potrebné 
vzory čností, viery, lásky, 
obety pre Ježiša Krista a 
pre jeho evanjelium.

Veľmi dobre vnímame, 
že naša generácia potrebuje 
hrdinov, smelých, udatných 
mužov a mladíkov a sväté 
ženy, pre ktorých je Kristus 
všetkým. A práve s týmto 
sme sa pri prekladaní boho
služobných textov stretli. So 
svedectvom mučeníkov, kto
rí neváhali povedať nie pred 
obetovaním falošným bo
hom a vyučujú takto aj mno
hých oklamaných mladých 
ľudí, čo s radosťou „obe
tujú“ pri zasväcovacom ritu
áli niektorej zo siekt, ako je  
transcedentálna meditácia, 
Hare Krišna a ďalšie.

Stretli sme sa so živým 
Kristom, ktorý dal mladí

kom a devám silu k muče
níctvu za svätú čistotu a aj 
dnes môže vyslobodiť zo 
zajatia hriechu tých, čo 
bezducho napodobňujú  
vzory typu Beverly Hills či 
Manuela...

Získali sme skúsenosť, 
že Duch Svätý je silnejší 
ako klamná mašinéria po
hanstva, ktorá sa dnes 
prostredníctvom ezoteriky 
New Age snaží odkloniť 
najmä nás, mladých, od ži
vota podľa Kristových záko
nov.

Našli sme vzory skutoč
ných hrdinov viery, ktoré 
nám pomôžu vymaniť sa z 
falošného obdivu rôznych 
S c h w a r z e n e g g e r o v ,  
Stalloneov, Van Damov a 
iných prázdnych idolov toh
to sveta.

Vidíme, že úspech v ži
vote nevedie cez Silvovu 
metódu, Reíkí, či vybucho- 
vanie čo najširšej siete 
spolupracovníkov v
Amway, ale jedine napĺňa
ním Kristovho zákona lás
ky, v otvorení sa jeho Matke 
a jeho Svätému Duchu.

Preto ďakujeme našim 
vyučujúcim, že sme mohli 
načerpať z prameňov našej 
viery a želáme si, aby tento 
náš skromný príspevok k 
odkrytiu vzácnych pokla
dov našich otcov napomo
hol po dokončení započa- 
tého diela a jeho vydaní k 
znovuobnoveniu viery v ši
rokých vrstvách veriaceho 
ľudu.

Š tudenti 3. ročníka 
GkBF v Prešove
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VIGÍLIA SVIATKU ZOSLANIA SVÄTÉHO DUCHA SO SVÄTÝM OTCOM
Dňa 25. mája 1996 vo večerných hodinách 

sa konala na Námestí sv. Petra Vigília sviatku 
Zoslania Svätého Ducha. Bola to veľká cirkev
ná udalosť, lebo pre mesto Rím, lepšie pove
dané pre rímsku diecézu, znamenala oficiálny 
začiatok duchovnej prípravy na oslavy jubilea 
roku dvetisíc. Svätý Otec Ján Pavol II. pozval na 
ňu všetkých rímskych kňazov a veriacich, aby 
spoločným slávením vigílie sa dobre pripravili 
na sviatok Zoslania Svätého Ducha a vyprosili si 
jeho pomoc a jeho dary pre obdobie prípravy.

Výzva Svätého Otca z 8. decembra minulé
ho roku zhromaždiť sa na modlitbách v predve
čer sviatku Svätého Ducha na Námestí sv. 
Petra, sa stretla s nevšedným záujmom. 
Svätopeterské námestie, ktoré bolo zaplnené 
do posledného miesta, vytváralo slávnostnú at
mosféru, ktorá bola umocnená čarom tichého 
májového rímskeho večera. Približne o 20.10 
hod., za spevu Veni Sancte Spiritus (Príď, Svätý 
Duchu) a následných litánií ku Všetkým svätým, 
sa začal nástup 1320 kňazov, ktorí vychádza
júc z bronzovej brány Kráľovského schodišfa

Blahoželanie 
biskupovi F. Tondrov/i

V katedrále Spišskej kapituly za účas
ti biskupov Slovenska sa 4. júna z príleži
tosti životného jubilea 60 . rokov biskupa 
spišskej diecézy M ons. ThDr. Františka 
Tondru konala slávnostná bohoslužba, 
ktorú celebroval Ján Chryzostom kardinál 
Korec, koncelebrovali arcibiskup metropo
lita Slovenska M ons. Ján Sokol, arcibis
kup košický M ons. Alojz Tkáč a biskupi 
Slovenska. N a slávnostnej omši boli prí
tomní aj sídelný biskup M ons. Ján Hirka 
a jeho pomocný biskup M ons. Milan 
Chautur, CSsR.

Otec kardinál vo svojom príhovore vy
jadril, čím je biskup pre Cirkev a ako tre
ba chápať Cirkev, ktorú ustanovil Ježiš  
Kristus.

Po skončení slávnostnej bohoslužby sa 
v priestoroch biskupského úradu na 
Spišskej Kapitule konalo riadne zasadanie 
Konferencie biskupov Slovenska.

-rs-

Svätý Otec o ľudskej dôstojností
Na všeobecnej audiencii 12. júna t. r. pri

jal Svätý Otec na Svätopeterskom námestí 
pútnikov z Poľska a z nemecky hovoriacich 
krajín, a v Aule Pavla VI. pútnikov z ostat
ných krajín, medzi nimi aj početnú skupinu 
zo Slovenska.

V rámci pozdravov jednotlivým skupinám 
pútnikov sa Ján Pavol II. obrátil na sloven
ských pútnikov týmito slovami: S láskou ví
tam slovenských pútnikov. Drahí bratia a sest
ry, pozajtra bude sviatok Božského Srdca 
Ježišovho a Svetový deň za posvätenie kňa
zov. Pán Ježiš, Veľkňaz, z lásky podstúpil 
smrť, aby dal svetu život. A tento život stále 
odovzdáva ľuďom svojej Cirkvi prostredníc
tvom kňazov. Modlite sa za svojich kňazov i 
za všetkých kňazov na svete, aby boli naozaj 
Božími mužmi, ktorí sa s láskou modlia a 
obetujú za posvätenie ľudí. Tento môj odkaz 
odneste z Ríma na Slovensko. Udeľujem vám 
všetkým zo srdca svoje apoštolské požehna
nie. Pochválený buď Ježiš Kristus.

V nedeľnom príhovore pred poludňajšou 
modlitbou Anjel Pána Ján Pavol II. pripome
nul, že Druhá konferencia OSN o ľudských 
sídliskách Habitat II v Istambule, sa skončila 
jednomyseľným potvrdením práva na obydlie 
pre každú osobu s vlastnou rodinou.

Tento výsledok treba privítať, povedal 
Svätý Otec. Dáva nádej, že táto prirodzená 
túžba človeka, chránená už predchádzajúcimi

medzinárodnými záväzkami, sa stane stredo
bodom záujmu všetkých štátov. Toto nové vy
jadrenie etického a medzinárodného právne
ho povedomia, ktoré je potvrdením práva na 
bývanie všetkým, podčiarkuje aj úzku súvis
losť s právom vytvoriť rodinu a dostať náleži
tú odmenu za prácu.

Na prahu nového tisícročia treba tieto vy
hliadky pokladať za oporné body veľkej stra
tégie, zameranej na to, aby sa priepasť medzi 
bohatými a chudobnými krajinami čo naj
väčšmi zmenšila a aby sa odstránili krikľavé 
rozdiely medzi jednotlivými národmi.

Istambulská konferencia upútala pozor
nosť ľudstva na požiadavku stále väčšmi zo- 
súlaďovať rozvoj a hospodársky pokrok so so
lidaritou a vnímavosťou voči potrebám menej 
majetných.

Potom sa Ján Pavol II. obrátil s výzvou na 
predstaviteľov krajín, aby rozhodne prijali tú
to úlohu, a aby ju vo svojich rozhodnutiach 
zaradili medzi priority. Zabezpečiť pre všet
kých vhodné bývanie je požiadavkou úcty, 
ktorá patrí každej ľudskej bytosti, a teda, je 
mierou civilizácie a podmienkou mierumilov
ného a bratského spolunažívania. Pre túto 
ľudskú dôstojnosť sa každej ľudskej osobe 
musí zaručiť bývanie, ktoré nie je iba útulkom 
pre telo, ale aj miestom vhodným na uspoko
jenie spoločenských, kultúrnych a duchov
ných požiadaviek.

do tretieho tisícročia. Svätý Otec túto prípravu 
zveril Panne Márii - Matke Cirkvi. Obnova sa 
nesmie obmedziť len na mesto Rím, ale má sa 
stať záležitosťou ľudí celého sveta. Vigília vyzý
va k autentickému pochopeniu Jubilea, ktoré
ho základom je Ježiš Kristus, Spasiteľ ľudstva.

Slovákov na tejto veľkolepej Vigílii zastupo
vali viacerí slovenskí kňazi žijúci toho času v 
Ríme, ale najmä otec biskup Milan Chautur, 
CSsR.

o. Ján BABJAK, SJ

sa uberali cez Námestie sv. Petra až k oltáru, 
kde zaujímali svoje miesta po jeho obidvoch 
stranách. Po pravej strane oltára sa v popredí 
nachádzala ikona Bohorodičky: Salus populi 
Romani, ktorú si Rimania už dlhé stáročia zbož
ne uctievajú v Bazilike Santa Maria Maggiore. 
Po nástupe kňazov prichádzala k oltáru asis
tencia a s ňou 64 biskupov a 16 kardinálov. 
Sprievod uzatváral Svätý Otec, ktorého bez
prostredne doprevádzali dvaja pápežskí cere- 
monári a dvaja osobní sekretári. K tomuto úcti-

hodnému počtu kňazov a biskupov treba ešte 
pripočítať 60 diakonov, ktorí spolu so 120 
kňazmi boli určení rozdávať sväté prijímanie. 
Presne o pol deviatej hodine večer sa začalo li
turgické slávenie Vigílie sviatku Zoslania 
Svätého Ducha.

Po úvodnom pozdrave Svätého Otca, pred- 
túpil pred neho kardinál Camillo Ruini, generál
ny vikár rímskej diecézy, spolu so zástupcami 
veriacich, a vyjadril v mene svojom i všetkých 
prítomných vďaku Jánovi Pavlovi II., za toto 
stretnutie, ktorým sa začína štvorročná duchov
ná obnova rímskej diecézy pred vstupom Cirkvi
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Nemohlo by to byť povedané jasnejšie: 
katolík by nemal hlasovať za politickú stranu, 
ktorá podporuje potrat. Toto najjasnejšie po
solstvo zaznelo v pastoračnom liste biskupa 
Jose Gea z Mondonedo - El Ferrol v oblasti 
Galície, v severnom Španielsku.

Gea nazval potrat „hanebným zločinom“ 
a povedal, že sa mu musí dostať rovnako sil
ného odsúdenia ako terorizm u. „Nemôžeme 
odsúdiť terorizmus a potom schváliť, či 
umožniť odstraňovanie nenarodených“, napí
sal Gea.

Zdá sa, že Geovi nahral arcibiskup Biffi z 
Bologne, aby svojimi priamymi slovami a pri
tom s láskou poukázal na iróniu moderného 
života. „Nie je to absurdné a hanebné, že sú

zvieratá chránené lepšie ako ľudské bytos
ti? “ pýtal sa. Zdôraznil, že ľudia sú trestaní 
za zničenie vajíčok ohrozených druhov, ale 
nenarodené deti ponecháva štát úplne bez
branné: „Ako je možné, že sme sa dostali do 
takého morálneho extrém u?“ pýtal sa Gea. 
„A ako je možné, že existujú strany, ktoré 
tieto zločiny podporujú?“

Hoci Gea nemenoval žiadnu jednotlivú 
stranu, zásadne bola za potrat vládnúca so
cialistická strana.

Gea doporučil svojim veriacim  pápežovu 
najnovšiu encykliku Evangelium vitae, ktorá 
uvádza potrat a eutanáziu medzi zločiny, kto
ré nemôžu ospravedlniť žiadne ľudské zá
kony.

CIRKEV NA UKRAJINE
■  ARCIBISKUPSKÝ EXARCHÁT V KYJEVE. Svätý 

Otec Ján Pavol II. dňa 2. mája t. r. potvrdil zriadenie gréc
kokatolíckeho Kyjevsko - višgorodského exarchátu v Ky
jeve. Za jeho prvého exarchu vymenoval biskupa Ľubo
míra Guzara. 0. biskup Ľubomír Guzar sa narodil 26. feb
ruára 1933 v Ľvove. Teologické štúdiá absolvoval v Spo
jených štátoch a dokončil v Ríme. Za kňaza bol vysväte
ný 30. marca 1958, za biskupa 23. júla 1978. V roku 
1972 vstúpil do studitského monastiera neďaleko Ríma. 
Doteraz pracoval v rozličných cirkevných úradoch. Ar
cibiskupský exarchát v Kyjeve sa rozkladá na rozlohe 
533 tisíc km! a žije na ňom vyše 300 tisíc grécko
katolíkov.

■  UKRAJINSKÁ MLÁDEŽ KRISTOVI. V dňoch 10. - 
14. júla t. r. bude v Ľvove stretnutie mládeže pod heslom 
Ukrajinská mládež Kristovi. Tradíciu týchto stretnutí za
čal v roku 1933 služobník Boží metropolita Andrej 
Septický. V období genocídy gréckokatolíkov na Ukrajine 
sa mládež stretávala v zahraničí, v roku 1990 a 1993 
opäť v Ľvove. Hlava ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi 
kardinál Miroslav Ivan Lubačivský vydal k tejto príleži
tosti pastiersky list, v ktorom vyzýva ukrajinskú mládež, 
aby sa zišla v roku 400. výročia Brest-litevskej únie a v

roku 350. výročia Užhorodskej únie do Ľvova na oslavu 
Krista a pre dobro a rozkvet kresťanskej Ukrajiny.

■  NOVÝ BISKUP S0FR0N MUDRYJ. Dňa 2. marca t. 
r. bol do biskupskej hodnosti vymenovaný generálny vi
kár ivano-frankovskej eparchie a od roku 1994 rektor ta
mojšieho teologického inštitútu o. ThDr. Sofron Mudryj. 
Narodil sa 27. novembra 1923 na Ukrajine. Je členom 
Rádu sv. Bažila Veľkého. Teologické štúdium zakončil v 
Ríme. Za kňaza bol vysvätený dňa 25. decembra 1958 v 
Ríme. Dlhé roky bol rektorom Kolégia sv. Jozafáta a je au
torom mnohých teologických štúdií. So zborom Chrámu 
sv. Barbory vo Viedni nahral vyše tridsať duchovných ka
ziet.

■  MENOVANIE BISKUPA IVANA CHOMU. Svätý Otec 
Ján Pavol II. vymenoval biskupa Ivana Chomu za proku
rátora ľvovského arcibiskupstva v Ríme. Vladyka Ivan 
Choma sa narodil 27. novembra 1923 na Ukrajine. 
Teologické štúdium začal v Peremyšli, ale v roku 1945 
ho poľská vláda aj s ďalšími bohoslovcami uväznila. 
Podarilo sa mu emigrovať a dokončiť štúdium, za kňaza 
bol vysvätený v roku 1949. Bol profesorom a rektorom 
Ukrajinskej univerzity v Ríme a tajomníkom biskupa 
Ivana Bučku, neskôr metropolitu Josipa Sllpého. ípkl

Na snímke Ing. V ladim íra M iroššaya je  in terié r K ap lnky Troch svätiteľov - sv. B ažila  Veľkého, 
sv. Jána Z latoústeho a sv. G regora Bohoslovca - v novom  g récko kato lícko m  s e m in ári bis
kupa Teodora R om žu m u kačevske j ep arch ie  v Užhorode.

Pri príležitosti 400. výročia Brest- 
litovskej ún ie a 350. výročia 
Užhorodskej únie vydala Vatikánska 
pošta dve známky:

N a prvej znám ke - v hodnote 
1250 lír - je nad zemeguľou anjel, 
ktorý obopína dva kríže - byzantský a 
západný. N ad  tým  je  V šem ohúci 
Boh, ku ktorém u smerujú cirkvi, hlá
siace sa ku Kristovmu prikázaniu - 
aby všetci boli jedno. Dole vpravo je 
text - 400 rokov Brest-litovskej únie.

N a druhej známke - v hodnote 
2000 lír - je kríž. Z jeho ram ien vy
rastajú vetvičky, lebo kríž je  strom 
života. N a  jeho  horizontálnej časti 
sú dve m itry - latinská a byzantská. 
Predstavujú dve tradície jednej cirk
vi. V  hĺbke v kružnici, ktorá symboli
zuje jednotu , je  text z latinskej litur
gie - pevný kríž - strom  vznešený. 
D ole vpravo je text - 350 rokov 
Užhorodskej únie.

Pam ätné znám ky sú dielom maj
stra Ivana Hajnala.
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Prvé výročie historickej návštevy
Dňa 2. júla 1996 uplynul rok od jedi

nečnej udalosti našej cirkvi a Prešova, ná
vštevy Svätého Otca Jána Pavla II. Na túto 
udalosť spomíname všetci s veľkou láskou.

ZO ŽIUOTA EPARCHIE

Zdalo sa nám až neuveriteľné, že sám ná
mestník Kristov prišiel medzi nás, aby nás 
povzbudil vo viere a vlial nám novú nádej 
do ďalších dní. Svätý Otec - pútnik sveta - 
prišiel vtedy aj do našej katedrály, kde si 
pokľakol k sarkoľágu mučeníka biskupa

Pri príležitosti ukončenia akademického 
roka na Gréckokatolíckej bohosloveckej fa
kulte v Prešove, dňa 10. júna v Katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove, sv. litur-

Púte v Krásnom Brode 
a na Bukovej hôrke
Svojou históriou, veľkosťou a významom 

patria odpustové miesta v Krásnom Brode a na 
Bukovej hôrke k najvýznamnejším na území 
prešovskej diecézy. Svedčí o tom aj skutočnosť 
že sa tu konajú odpustové slávnosti viackrát v 
roku. Čo priťahuje pútnikov k týmto svätým mi
estam a prečo tu ľudia prichádzajú? Je to duch, 
ktorý posväcuje. Na prvých tohtoročných od
pustových slávnostiach pri príležitosti sviatku 
Zoslania Svätého Ducha sa dňa 2. júna v 
Krásnom Brode zúčastnil diecézny biskup 
Mons. Ján Hirka, ktorý tu celebroval sv. litur
giu.Dňa 9. júna na Bukovej hôrke privítali veria
ci pomocného biskupa Mons. Milana 
Chautura, CSsR, ktorý tu slúžil sv. liturgiu.

Bohu vdáka za miesta, kde Boh zvláštnym a 
mimoriadnym spôsobom rozdáva svoje milosti.

Petra Pavla Gojdiča.kde sa modlil. Svätý 
Otec v Prešove vyjadril svoju veľkú úctu k 
našim cyrilometodským tradíciám. Ocenil 
statočnosť našich biskupov, kňazov a ve
riacich v časoch neslobody Grécko
katolíckej cirkvi. Spoločne spievaný akatist 
bol prejavom našej vďačnosti Presvätej 
Bohorodičke, ku ktorej má Svätý Otec veľ
mi dôverný vzťah.

Pri príležitosti výročia návštevy Svätého 
Otca sa v celej prešovskej diecéze v tom ča
se konali ďakovné sv. liturgie, modlitby za 
Svätého Otca Jána Pavla II. a za Cirkev.

-rs-

giu v staroslovienskom jazyku slúžil diecézny 
biskup Mons. Ján Hirka, koncelebroval ge
nerálny vikár Mons. Ján Gajdoš, biskupský 
vikár o. Peter Rusnák. Na bohoslužbe boli 
prítomní aj dekan GKBF Doc. ThDr. Franti
šek Janhuba s učiteľským zborom a pred
stavení kňazského seminára.

9. 5. Prijal predstaviteľov Komisie 
pre laikov z Nem ecka v sprievode zá
stupcov Komisie laikov pri KBS

13. 5. Prijal šéfredaktora a redakto
ra časopisu Slovo

1 4 .5 .  Zúčastnil sa na stálej rade pri 
KBS

16. - 19. 5. Zúčastnil sa spolu s ot
com  generálnym vikárom a vranov
ským zborom  na Kolpingových dňoch 
v Salzburgu.

22. - 26. 5. Na pozvanie Essenskej 
a M unsterskej d iecézy sa zúčastnil ná
vštevy Nem ecka, kde slúžil sv. liturgie

2. 6. Zúčastnil sa odpustovej sláv
nosti v Krásnom Brode (Zoslanie Sv. 
Ducha)

4. 6. Zúčastnil sa plenárneho za
sadnutia KBS v Spišskej Kapitule zvo
lanej na počesť životného jubilea otca 
b iskupa  M ons. ThDr. Františka 
Tondru.

9. 6. Posvätil obnovený chrám, no
vú farskú budovu a krížovú cestu v 
Zem plínskom  Hradišti

10. 6. Slúžil ďakovnú sv. liturgiu v 
katedrálnom  chrám e na záver akade
m ického roka na GkBF v Prešove

Ju b ile á
Mons. Vojtech Havassi, tit. arcidekan, 

správca farnosti Čičarovce (12. 7. 1941) - ; 
55. výročie ordinácie

o. Juraj Zimovčák, tit. dekan, správca 
farnosti Drienica (24. 7. 1966) - 30. výročie 
ordinácie

o. Vincent Nagy, správca farnosti Pod- 
horod (28. 7. 1946) - 50. výročie ordinácie 

Mons. Ivan Ljavinec, biskup - exarcha 
so sídlom v Prahe (28. 7. 1946) 50. výročie 
ordinácie

o. Štefan Baník, externý učiteľ na GKBF
v Prešove (2. 7. 1931) - 65. narodeniny

Na záver akademického roka

Kronika
sídelného
biskupa

Mons. Ján a  Hirku
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ZO ZIUOTA EPARCHIE

Keďv roku 1721 gréckokatolícki veriaci malej obce Poša si dali po
svätiť nový kamenný chrám zasvätený Narodeniu Panny Márie, netušili, 
že o 275 rokov neskôr bude tento chrám priestorovo nevyhovovať. 
Obec sa rozrástla, a zmenila svoju tvárnosť a počet gréckokatolíckych 
veriacich stúpol.

Dňa 26. mája 1996 na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha, sa napl
nila túžba veriacich. V tento deň bol posvätený základný kameň a pri
estor nového chrámu. Posviacku vykonal biskupský vikár o. Peter 
Rusnák.

Na úvod celej sláv
nosti sa veriaci pomod
lili Moleben k Panne 
Márii. V privítacích slovách zdôraznili rečníci dôležitosť tohto chrámu, 
históriu tejto 610 ročnej obce, i to, že toto je už tretí gréckokatolícky 
chrám v nej. Pôvodný drevený chrám sa spomína ešte v 16. storočí. 
Odvtedy uplynulo 400 rokov. A dnes sa veriaci zišli k posviacke základ
ného kameňa nového božieho stánku.

Celá slávnosť sa niesla v atmosfére sviatku a oslavy patrónky tohto 
chrámu. Po obede sa začalo pomaly napĺňať priestranstvo chrámu, i je
ho okolie. Postupne prichádzali veriaci nielen z filiálok - Nižného 
Hrabovca a Nižného Hrušova, ale aj z okolitých farností, ba až z farnosti 
Zdoba - Sady nad Torysou pri Košiciach. Prišli nás povzbudiť a spolu s 
nami prežiť tento deň.

V homílii otec vikár zdôraznil, že Cirkev nestojí na počte, ani veľko
leposti chrámov, ale že stojí na chrámoch Svätého Ducha v nás. Preto 
nestačí budovať nové chrámy, rozširovať staršie, ale je potrebná vnú
torná zmena zmýšľania, je potrebné sa nechať naplniť Duchom Ježiša 
Krista. A on v nás vybuduje chrám, v ktorom budú všetci prebývať.

Po slávnostnej liturgii nasledovalo ešte mirovanie. Počas neho si 
mladí zaspievali niekoľko piesní a v slávnostnej nálade sa rozišli domov.

V závere otec vikár zaprial všetkým, aby sme sa tu zišli o rok a to už 
pri posviacke nového chrámu. - jg -

Slávnosti v  Poši a  B e lž i
T r e t í  c h r á m  v  P o š i

S tre tn u tie  s Pánom

(Pokračovanie zo 7. strany)

PÚTNICKÉ MIESTO MARIA PLAIN

Takto sa nazýva pútnické miesto a 
chrám, ktorý sa nachádza na vŕšku nad 
mestom Bergheim nedäleko Salzburgu. V 
mnohom pripomína našu Levočskú horu. 
Chrám je zasvätený Panne Márii, ktorej 
nádherný obraz zdobí tento chrám od roku 
1674. Je to miesto, kde putujú mnohí pút
nici, aby sa duchovne posilnili. Známy ba
vorský maliar znázornil na obraze Máriu 
ako láskavú Matku, korunovanú siedmimi 
hviezdami. Pri 28. výročí posvätenia tohto

obrazu bol tam prítomný aj W. A. Mozart, 
ktorý tejto M adone venoval známu skladbu 
Korunovačná omša. Každoročne sa táto 
sk ladba  hrá na svia tok N anebovzatia 
Panny Márie na Maria Plain.

Každý, kto putuje na Maria Plain, neľu
tu je , lebo na te jto  hore, ob k lo pen e j 
Alpami, sa cíti oveľa bližšie k nebu, k náš
mu Otcovi i k nebeskej Matke.

Aj my - gréckokatolíci zo S lovenska - 
spolu s predstaviteľm i našej cirkvi, s kňaz
mi z 26  krajin Európy a niekoľkotisícovým 
zhrom aždením  veriac ich  sm e prežívali 
Božiu lásku, ktorú sme spoznali na Maria

Plain. Dňa 18. mája t. r. od 2 0 ,0 0  h bolo 
tam  duchovné zhrom aždenie všetkých 
účastníkov. Liturgiu slova viedol náš sídel
ný biskup a náš zbor spieval staroslovien
ske chorály, ale i latinské skladby. A všade
- na celom vŕšku - účastnící mali v rukách 
zapálené sviečky... A my všetci - i keď už 
veľmi unavení - sme pociťovali cez svetlo 
týchto sviečok aj Svetlo Božie.

Európa sa dozvedela o nás - grécko
katolíkoch.

Ďakujeme Ti, Pane!
Mgr. Irena GROMINOVÁ  

Mgr. Jozef Gabriel NYARJAŠ

Prvé sväté  p rijím an ie , a j k e ď  sa každ ý  ro k  op aku je  v naš ich  
fa rnos tiach , je  vždy ne o p a ko va te ľn ým  záž itko m  p re  deti, ich  
ro d ič o v  i  p re  v š e tk ý c h  p r íto m n ý c h  na  te jto  s lá vn o s ti. 
S tre tnu tie  s  Pánom , je  na jin tím ne jš ím , n a jta jom ne jš ím  s tre t
nu tím  Jež iša  K ris ta  so  svo jim  na jm ilš ím  stvorením , s de tskou  
dušou.

Po sv ia tku  Z os la n ia  S vä tého  D u cha  sa to h to ro čn é  prvé  
s tre tn u tia  g ré c k o k a to líc k y c h  d e tí  v P rešove kon a lo  na jp rv  dňa  
2. júna . Z  fa rn o s ti P rešov p r is tú p ilo  k  p rvé m u  s v. p rijím an iu  4 5  
detí. D ňa 9. jú n a  sa tá to  m ilá  s lá v n o s ť v p re šo vske j ka tedrá le  
zopakova la , k e ď  p o  p rvýk rá t p r ija li Pána Ježiša  d e ti z  fa rnos ti 
P rešov -S ekčov  v p o č te  6 0  detí. Svätú litu rg iu  s lú ž il správca  
fa rn o s ti P rešov - S e kčo v  o. V as iľ Korm ánik. -rs-

MEDZINÁRODNE EURÓPSKE KOLPINGOVE DNI V SALZBURGU

P o s v i a c k a  o b n o v e n e j  f a r s ke j  b u d o v y
Dňa 19. mája, t.r. sa v obci Belža slávila odpustová slávnosť spojená s 

posviackou obnovenej farskej budovy.
Chrám vo farnosti Belža je zasvätený sviatku Nanebovstúpenia Pána. 

Celá slávnosť sa začala o 10.00 hodine, keď sa kňazi so sprievodom a 
procesiami presunuli na faru, kde o. biskupský vikár Peter Rusnák vyko
nal obrad posviacky. Nasledovalo slávnostné privítanie otca biskupského 
vikára a kňazov pred vchodom do chrámu. O 10.30 hod. sa začala svätá 
lirturgía, ktorú slávili: biskupský vikár o. Peter Rusnák, okresný dekan o. 
Cyril Jančišin, titulárny dekan o. Ján Sabol a správca farnosti o. Vlastimil 
Bajužik. Spevom skrášľovali slávnosť všetci veriaci a Belžanský mládež
nícky zbor.

Veľmi poučná a zaujímavá bola aj homília o. biskupského vikára. Po 
sv. liturgií sa konal sprievod okolo chrámu spojený s čítaním evanjelií.

Na záver slávnosti sa otec biskupský vikár podäkoval za chvíle, ktoré 
prežil v našom spoločenstve a udelil nám Božie požehnanie.

Celá slávnosť sa zakončila mnoholistviem a myrovaním.
Veriaci z Belže
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SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

NAŠI JUBILANTI
V júli t. r. sa okrúhleho výročia 

narodenia dožívajú títo naši členovia: 
50 ROKOV - František Bugoš z 

Lesíčka, Margita Nagyová z Kalše 
a Zuzana Sakalová z Bardejova.

60 ROKOV - Marta Halgašová 
zo Zbehňova a Mária Petriľáková 
zo Sabinova.

70 ROKOV - Mária Babjaková 
z Nižného Hrušova, Mária Tkáčová

zo Stretavy, Anna Tormová z Ložína 
a Zuzana Tóthová z Vysokej nad 
Uhom.

75 ROKOV - Anna Kročková zo 
Sobraniec, Ján Medvec z Abra- 
noviec, Magda Murínova z Bra
tislavy, Anna Nebesníková z Ko- 
romle a Ján Silanič z Dúbravky.

80 ROKOV - Elena Liptáková z 
Varhaňoviec.

85 ROKOV - Eliáš Bratko z 
Matiašky.

Všetkým jubilantom vyprosu
jeme hojnosť Božích milostí.

Na mnoho rokov, šťastných 
rokov.

IGUMEN POLYKARP 
GABRIEL OLEÁR, 

OSBM
(1913-1971)

O. Polykarp G. Oleár, 
OSBM, sa narodil 26. februára 
1913 v Šarišskom Čiernom, kde 
jeho otec bol učiteľom na cirkev
nej škole. Začal študovať na uči
teľskej akdémii v Prešove, ale po
čúvol volanie Pána a v roku 1930 
zaklopal na bránu baziliánskeho 
kláštora na Čemečej hore pri 
Mukačeve. Po skončení noviciá- 
tu pokračoval vo filozofických a 
teologických štúdiách v Užhoro
de, Mukačeve a Olomouci. Dňa
1. júna 1939 zložil večné sľuby a 
30. júla 1939 ho na kňaza vy
svätil biskup Pavol P. Gojdič, 
OSBM.

Baziliáni zo Slovenska po vy
pudení z vtedajšej Podkarpatskej 
Rusi sa v roku 1939 usadili v 
Medzilaborciach. O. Polykarp 
spolu s o. Šebastiánom Š. Sabo- 
lom dávali misie po mestách i 
dedinách Šariša a Zemplína a od 
roku 1943 pôsobili v novozalože
nom monastieri v Trebišove, kto
rý však totalitná moc v noci z 13. 
na 14. apríla 1950 násilne likvi
dovala.

O. Polykarp striedal sústre- 
ďovacie tábory a väzenia. Jedi
nou jeho vinou bolo, že odmietol 
prijať štátom preferované pravo
slávie. Z väzenia ho prepustili 
chorého po štyroch rokoch. Mu
sel však dlhé roky žiť a manuál
ne pracovať pod policajným do
zorom v Čechách. Usadil sa v 
Branticiach, o. Krnov. Aj tam si 
našiel čas na svoje poslanie - pre
kladal svätých otcov z gréčtiny a 
latinčiny a poskytoval duchovnú 
službu našim sestričkám vo 
Svitavách. V polovici 60. rokov 
sa vrátil na Slovensko - do Trnko
vá a pracoval na železnici v 
Haniske pri Prešove.

Dočkal sa povolenia činnosti 
našej cirkvi v roku 1968. Pomá
hal zo všetkých síl. Zomrel po 
autohavárii na ceste do maďar
skej Mária Pócsi dňa 31. mája 
1971. Bol pochovaný v Trnkové.

(pk)

ÔTEDQÉ 
&E2DCIA

Na podporu Spolku sv. Cyrila a 
Metoda prispeli:

Bohu známy, Košice 180 Sk, o.

Pavol Dancák, Okružná 100 Sk, 
Spolok sv. ruženca, Jastrabie nad 
Topľou 500 Sk, Spolok sv. ruženca,
Vysoká nad Uhom 500 Sk, Helena 
Starigazdová, Zbehňov 100 Sk.

Dary na Spolok sv. Cyrila a Meto
da posielajte poštovou poukážkou

vzor „A“ na účet SLSP Michalovce, 
číslo účtu 124240-559/0900. Na 
poštovej poukážke v správe pre prijí
mateľa - na druhej strane - uveďte, že 
ide o dar. Mená darcov postupne 
uverejňujeme v Slove. Za dary Pán 
Boh zaplať.

■  STANOVY SPOLKU SV. CYRILA A METODA
Mnohí naši členovia i priaznivci prejavujú záujem o Sta
novy nášho spolku. Tie boli schválené na valnom zhro
maždení dňa 2. marca 1991 a novelizované na valnom 
zhromaždení dňa 29. apríla 1995. Všetkým záujem
com oznamujeme, že stanový budú uverejené v 
Gréckokatolíckom kalendári 1997. A ten je už vtlačí.

■  D A LS I Z A K L A D A JÚ C I Č LE N O V IA
Zakladajúcim i členm i nášho Spolku sv. Cyrila 

a M etoda sa stali - MUDr. Ján Murín z Bratislavy, 
Magda Murínová z Bratislavy, Ing. Peter Paulína 
z M ichaloviec a Ing. Jozef Selín z Moldavy nad 
Bodvou. Kiežby aj oni boli príkladom pre ďal
ších.

m a m  ®  m m  m M m m &  m m
u s m ®  m m mK 25. výročiu smrti 

o. Polykarpa Gabriela Oleára, OSBM

Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a ba- 
zíliánsky Monastier Krista Kráľa v Trebišove usporia
dali stretnutie pri príležitosti 25. výročia smrti význam
nej osobnosti našej Cirkvi - igumena trebišovského 
baziliánskeho monastiera a v povojnovom období čle
na širšieho výboru vtedajšej Jednoty sv. Cyrila a 
Metoda a redaktora časopisu Cyril a Metod o. 
Polykarpa G. Oleára, OSBM (1913 - 1971).

Stretnutie prebiehalo v dvoch častiach. Najprv bo
lo rozšírené zasadnutie výboru Spolku sv. Cyrila a 
Metoda za účasti najvyššieho predstaviteľa našej cirk
vi o. biskupa Mons. Jána Hirku, hostí, sestier baziliá- 
nok z Delegatúry sv. Cyrila a Metoda na Slovensku a 
členov spolku z Trebišova. Spolu s o. biskupom za 
predsedníckym stolom v Cirkevnom gymnáziu sv. 
Jána Krstiteľa v Trebišove zaujali miesta - kanonik o. 
Jozef Knežo, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda, o. 
Metod M. Bilančík, OSBM, provinciál Rádu sv. Bažila 
Veľkého, Mgr. Pavol Kušnír, podpredseda Spolku sv.

444

Cyrila a Metoda a PhDr. Ján Bodnár, riaditeľ cirkevnej 
školy.

Úvod spomienky pripravili študenti trebišovského 
gymnázia. Ich cyrilometodské pásmo slova a hudby 
navodilo atmosféru podujatia. Potom sa k prítomným 
prihovoril riaditeľ školy, ktorý v krátkosti zhodnotil do
terajšiu činnosť školy a zdôraznil, že škola chce byť 
liahňou povolaní pre našu cirkev. Do tejto chvíle zaznel 
pozdrav a povzbudivé slová nášho arcipastiera.

Hlavný prejav - spomienku na život a dielo o. 
Polykarpa - predniesol súčasný igumen trebišovského 
monastiera o. JOZEF Eduard Novák, OSBM. 
Vyzdvihol najmä jeho dušpastiersku a kazateľskú čin
nosť v Trebišove i na okolí. Okrem iného povedal: 
„Zvlášť mu záležalo na mládeži, ku ktorej sa vedel s 
láskou prihovoriť a ukázať správnu cestu, mal radosť z 
každého kňazského i rehoľného povolania a v tomto 
smere nešetril ani čas, ani námahu. Mal pochopenie 
aj pre moderné veci, mal porozumenie pre všetko 

(Pokračovanie na 15. strane)

-  Zdedili sm e po našich 
otcoch dve vzácne veci, 
ktoré sú pre nás drahocen
ným pokladom . Je to viera 
Kristova, katolícka, ktorej 
vyznávanie je istou cestou  
spasenia a náš nádherný o- 
brad, ktorým  oslavujem e  
Boha a posväcujem e duše.

- Ľudí rozoznávam e pod

ľa ich reči. Hlúpe reči - hlú
py človek. Dobré reči - do
brý človek. Zbožné reči - 
zbožný človek. Bezbožné  
reči - bezbožný človek. 
Bohorúhavé reči - bohorú- 
havý človek.

- Podporovaním dobrej 
tlače  podporujem e seba, 
lebo dobré katolícke časo

pisy a knihy chránia nás a 
naše pokolenia od zlého a 
utvrdzujú v dobrom.

- Naučme sa správne žiť. 
Stratiť život znamenalo by 
stratiť všetko. Keď budeme 
správne žiť, budeme šťastní 
a požehnaní.

(Z myšlienok
o. Polykarpa G. Oleára)



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 šiestej nedeli po ZSD 

8. júl, pondelok, Prokop, 
veľkomučeník, záväzná 

spomienka (červená)
Antifóny každodenné alebo Dobro- 

reč. Chváľ duša. Tropar: Pane, tvoj 
mučeník. Sláva. Kondák: Prišiel si. I te
raz: podľa predpisu. Prokimen: 
Spravodlivý sa teší. Fil 1, 20 - 26, Jn 17, 
1-6.

9. júl, utorok, Pankrác, biskup 
a mučeník

Menlivé časti z utorka o sv. Jánovi 
Krstiteľovi (biela) alebo o biskupovi a 
muč. (červená). Fil 1, 27 - 30, Jn 17, 6 
- 11.

10. júl, streda, Anton Pečerský, 
úctyhodný, záv. spomienka

Menl. časti o úctyhodnom. Fil. 2, 1 
-4, Jn 17, 12- 19.

11. júl, štvrtok, Eufémia, 
mučenica

Menlivé časti zo štvrtku (biela) ale
bo o mučenici (červená). Fil 2, 12 - 18, 
Jn 17, 20 - 26.

12. júl, piatok, Proklus a Hilár 
mučeníci (červená)

Menlivé časti z piatku alebo o mu
čeníkoch. Fil. 3, 7 - 16, Jn 21, 15 - 19.

13. júl, sobota, Zbor archanjela 
Gabriela, záv. spomienka (biela)
Menlivé časti ako v pondelok (anje

lom). Fil. 3, 17 - 21, Jn 21, 19b - 25.

14. júl, Siedma nedeľa po ZSD 
Pamiatka sv. otcov prvých šiestich 

koncilov (biela)
Radový hlas je šiesty, ev. na utierni je 

siedme. Antifóny: nedeľné. Tropare: Pri 
tvojom hrobe. Preslávil si sa. Kondák: 
Boh náš Kristus. Sláva. Kondák: Čo 
apoštoli hlásali: I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen: Spas ľud svoj. Velebíme ťa. 1 
Tim 1, 12 - 14, Tit 3, 8 - 15, Mk 3, 1 - 6, 
Mt 5, 14 - 19. Prij.: Chváľte Pána.

Týždeň po siedmej nedeli po ZSD 

15. júl, pondelok, Vladimír 
Kyjevský, úctyhodný (biela)

Menlivé časti o úctyhodnom. Fil. 4, 
1.10- 13.23, Mt 5, 1 - 12.

16. júl, utorok, Atenogén, 
biskup a mučeník

Menl. časti z utorka alebo o muč. 
(červená). Kol. 1 , 1 - 6 ,  Mt 10, 21 - 25. 
34 - 36.

17. júl, streda, Marína, 
veľkomučenica, záv. spomienka
Menlivé časti o mučenici. Kol 1, 9b

- 12, Mt 10, 4 0 - 11, 1.

Výročie narodenia i smrti J.E. P. P. 
Gojdiča, prešovského biskupa

18. júl, štvrtok, Hyacint a Emilián, 
mučeníci

Menlivé časti zo štvrtku alebo o mu
čeníkoch (červená).

19. júl, piatok, Makrína, 
úctyhodná

M enliwé časti z piatku (červená) 
alebo o úctyhodnej (biela). Kol 1. 13 - 
20, Mt 11, 11 - 15).

20. júl, sobota, Eliáš, prorok, 
sviatok (biela)

Antifóny: každodenné alebo 
Obveseľ, Pane. Pane, počuj. Tropár: 
Pre svoj anjelský život. Sláva. Kondák: 
Ako svoje pastviny. I teraz: podľa pred
pisu. Prokimen: Ty si kňaz. Jak 5, 13 - 
20, Lk 4, 21 - 27, Spev na prij.: Vo več
nej pamäti.

21. júl, ôsma nedeľa po ZSD, 
Simeon a Ján, úctyhodní (biela)
Radový hlas je siedmy, ev. na utierni 

je ôsme. Tropar: Svojím krížom. Sláva. 
Kondák: Smrť už nebude. I teraz: pod
ľa predpisu. Prokimen: Pán dá silu. Kol
1, 21 - 23, Mk 6, 30 - 34. Spev na prij.: 
Chváľte Pána.

Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

» i « « » ! í m m m  ®m u  i s m  b m l
(Pokračovanie zo 14. strany) 
dobré a krásne. Najviac získaval mladých i 
starších svojimi výrečnými kázňami. Biskup 
Pavol P. Gojdič ho pri jednej príležitosti na
zval “striebroústym,, kazateľom. Stal sa re
daktorom časopisu Cyril a Metod pred za
čiatkom najťažších čias našej cirkvi. Toho 
si bol plne vedomý... Poznal dobre situá
ciu, ku ktorej spejeme aj my - gréckokato
líci na Slovensku. Pripravoval sa na to a pri
pravoval duchovne aj veriacich. Semienka, 
ktoré zasieval, padali na úrodnú pôdu a 
verme, že budú i naďalej prinášať hojnú ú- 
rodu.“

S osobnou spomienkou na pôsobenie

o. Polykarpa G. Oleára vystúpil Ing. Pavol 
Kundrát z Košíc, MUDr. Juraj Duda z 
Michaloviec a p. Michal Drigan zTrebišova. 
Stretnutia sa zúčastnila aj skupinka veria
cich z Trnková, kde je o. Polykarp pochova
ný. Medzi nimi bol i jeho najmladší brat 
Alexej.

Celá prvá časť stretnutia bola dôstojným 
holdom príkladného života i obetavej duš- 
pastierskej práce o. Polykarpa. Stretnutie 
malo komorný, rodinný ráz.

Druhá časť podujatia bola v susednom 
baziliánskom monastieri, kde v kaplnke 
Krista Kráľa bola pod vedením o. sídelného 
biskupa arcípastierska sv. liturgia a pany

chída za baziliánom o. Polykarpom. Spolu 
s o. biskupom, ktorý aj kázal, spoluslúžil 
kanonik o. Jozef Knežo, provinciál baziliá- 
nov o. Metod M. Bilančík a ďalší prítomní 
kňazi.

Sme radi - zdôraznil na záver stretnutia
o. Jozef E. Novák, OSBM, - že popri už tra
dičnej spomienke na nášho nezabudnute
ľného biskupa Pavla P. Gojdiča, OSBM, 
ktorá je  vždy na výročie jeho narodenia a 
smrti 17. júla, začíname aj ďalšiu tradíciu - 
spomienku na výraznú osobnosť našej gré
ckokatolíckej cirkvi o. Polykarpa Gabriela 
Oleára, OSBM.

Marián FELEDI



D Ô L E Ž IT É
U P O Z O R N E N IE

Redakcia časopisu Slovo prosí všetkých 
odberateľov a rozširovateľov, aby venovali 
pozornosť údajom uvedeným na ich adres
nej etikete v budúcom čísle 14 a 15. 
Zároveň v týchto vydaniach dlžníci dostanú 
poštovú poukážku, na uhradenie podlžnos
ti, ktorá je uvedená v mieste 3. a 4. na ad
resnej etikete.

1

1. identifikačný kód (na použitie do varia
bilného symbolu pri platení)

2. odber (počet výtlačkov, za ktoré platí
te)

3. podlžnosť za celý rok 1996
4. podlžnosť za celý rok 1995

Pre názornosť uvedieme príklad. Ak by 
na mieste 4 bolo uvedené 0.0 a na mieste 
3 by bolo 144.0, odberateľ má rok 1995 
zaplatený a za rok 1996 dlhuje čiastku 
144,- Sk.

Zvlášť upozorňujeme odberateľov, ktorí 
odoberajú časopis Slovo v počte od 13 do 
24 kusov, že údaje 1, 3 a 4 majú uvedené 
len na jednej z dvoch zásielok.

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí nám po
máhate v šírení nášho časopisu.

Redakcia Slova

CK PÚTNIK
093 02 Vranov - Hencovce

Tel./fax: 0931 - 222 72

so svojím lôžkovým autobusom 
pozýva veriacich na púte do Ríma, 
Lurd, Fatimy i ďalších žiadaných mi
est za veľmi výhodných cenových 
podmienok.

Na jeseň chystáme púť loďou do 
Svätej zeme. Môžeme poskytnúť aj 
teplú stravu, výhodné osobitné ubyto
vania. Pre ucelené skupiny dohodou 
aj úpravu trasy, termínu a ceny.

Na požiadanie zašleme 
bližšie informácie.

Časopis
gréckokatolíckej cirkvi

080 81 PREŠOV 
Tel.: 091/723 783

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

P IÍR L A  A  D K O fíA
Nedávno zaznel nad celým Francúzskom 

spoločný hlahol desiatok tisícov zvonov všet
kých kresťanských chrámov. Bolo to na po
česť siedmich rehoľníkov, ktorých zavraždi
li v Alžírsku bojoví fundamentalisti.

Jeden zo slovenských vedeckých exper
tov spomína, ako mu francúzski misionári 
veľmi pomohli, keď sa ocitol pri svojom al
žírskom pôsobení v duchovnej núdzi. Na 
otázku, prečo zostávajú v krajine, kde sú 
ohrozovaní, odpovedali, že nedokážu opus
tiť tých, ktorí sú odkázaní len na ich po
moc.

Podobne odpovedali aj slovenskí misio
nári. Napríklad, otec V. Lechovič, SVD, 
účinkoval vyše štyridsať rokov medzi chu
dobnými domorodcami na Filipínach, kde 
aj zomrel. Nedokázal ostať už na dôcho
dok doma, lebo svoj osud videl jednoznač
ne daný na ostrove Timor.

Títo muži realizovali evanjeliové podo
benstvo o kráľovstve božom ako o vzácnej 
perle. Vzdali sa všetkého, aby si ju mohli

kúpiť. V osude každého z nás sú dané mi
sijné podmienky. Sme každodenne vyzýva
ní byť aspoň trochu nápomocní pre blíž
nych v núdzi. Prijatie tejto výzvy musí byť 
hlavným motívom našich aktivít. Chápme 
ju ako informáciu o možnosti získať vzác
nu perlu.

Iným motívom aktivít, najmä u ľudí s 
význačnejším postavením, môže byť istá 
utajená droga. Ide o podvedomú posadnu
tosť chtivosťou po uznaní, cti a sláve. Táto 
droga stimuluje ich život, je fundamentom 
ich činnosti.

Aj tu sa realizuje jedno z evanjeliových 
podobenstiev - podobenstvo o mužovi, kto
rý stavia dom na piesku. Blízka budúcnosť 
prinesie zlý koniec výsledkov aktivít pod ú- 
činkom drogy.

Vo svetle pravdy Spasiteľovho 
Posolstva všetko má hodnotu len v láske, 
ktorá všetko prijíma, aby všetko dávala. To 
je istota, ktorú dáva dom zbudovaný na 
skale. M. STANISLAV

Slávnosť pod Dargovom
Malá obec pod Dargovskými horami - 

Košický Klečenov, je síce malá rozlohou, 
počtom obyvateľov, ale veľká po duchov
nej stránke.

Dna 1. júna t.r. tu mali svoj sviatok de
ti. Slávosť sa konala pod záštitou duchov
ného otca tejto farnosti o. Pribulu, ktorý sa 
o svojich malých, ale aj väčších veriacich 
postaral v plnom rozsahu a s veľkou lás
kou. Hosťami tejto slávnosti boli mladí zo 
Zdoby, ktorí prišli so svojím duchovným 
vodcom o. Michalom Vasiľom. Tento deň 
sa začal o 10.00 hodine sv. liturgiou, kto
rú celebroval o. Pribula. Po nej nasledoval 
program dievčenského speváckeho zbo
ru z Košického Klečenova pod vedením 

Dariny Šimkovej a po jeho skončení od

slúžil o. Vasiľ spolu s veriacimi moleben k 
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Po ukončení týchto obradov nastal 
veľký „bo j“, lebo sa začalo športovať. 
Chlapci zúčastnených dedín si zmerali si
ly vo futbale a dievčatá popoludní hrali vo
lejbal. Víťazstvá si podelili. Vo futbale sme 
síce vysoko prehrali, ale vynahradili sme 
si to vo volejbale, kde sme zvíťazili. 
Rozhodcovské tričko v obidvoch súťa
žiach si obliekol miestny správca farnosti. 
Celý deň sa niesol v znamení osláv, 
zoznamovania a stretnutia mladých, me
dzi ktorými vládol Ježiš, bratská láska a 
porozumenie.

Jana MAŠLEJOVÁ, 
Košický K lečenov

Už neprídeš k nám, len bolesť a slzy zo
stali nám. Svoje šľachetné srdce si otváral 
všetkým dokorán, nech ti je za to milostivý 
Pán. A Nebeská Matka nech ti otvorí brány 
do raja, aby sa tvoja duša večne u Stvoriteľa 
radovala.

Dňa 9. mája t.r. si Pán života a smrti ná
hle, nečakane povolal k sebe dlhoročného, 
obetavého a verného kurátora a pokladníka 
p. Michala Popovca z Lomného vo veku ne
dožitých 64 rokov.

Ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku v modlitbách.

Farská rada a veriaci obce Lomné

Poďte si odpočinúť...
Kňazské duchovné cvičenia sú každo

ročne v našej diecéze príležitosťou pre kňa
zov, aby dali priestor tej samote a tichu, v 
ktorej sa k nej bude ozývať Kristova prítom
nosť.

Slová Ježiša Krista: „Poďte ku mne 
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja 
vás posilním“ (Mt 11, 28), sú volaním do 
zhonu a starostí, ktorým neunikne ani kňaz, 
zvlášť v dnešnej dobe náročnej na mnoho
rakú činnosť, náročnej na čas.

A tak v dňoch 22. -25.  apríla t.r. sa vy
še tridsať kňazov našej diecézy premiestni
lo zo svojich farností do rekreačnej oblasti 
Košických Hámrov, kde pod vedením exer- 

citátora o. Jána Karasa mohli prežiť silu

Ježišových slov, pozývajúcich k vytvore
niu komúnie s Bohom.

Otec kanonik Andrej Dujčák za všet
kých kňazov vyjadril vo svojom poďakovaní 
hodnotu týchto troch dní, počas ktorých hl
boké podanie i sila myšlienok nás nabádala 
k obnoveniu nazerania na svoju osobnú vie
ru, k zamysleniu, na ktorej zastávke krížovej 
cesty sa nachádzame vo vzťahu k Ježišovi, 
k jeho Matke i k poslaniu svedčiť o Pravde, 
ktorej sme služobníkmi. Dar prijať Ducha 
Svätého patrí nielen prvotnej Cirkvi, je pri
sľúbený i nám.

V sile tejto pravdy a iste i s vďačnosťou 
za prežité dni posilnení duchom Ježiša 
Krista sme vyjadrovali vďaku tomu, ktorý si 
nás povolal do svojej vinice i na toto miesto 
stretnutia sa s nim.

(šk)


