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Časopis g r é c k o k a t o l í c k e j cirkvi
J o ze f TÓ TH
S č & v a
D o v š e tk ý c h vecí,
k to r é sú,
s a z a p ís a l B o h litera m i.
P re č íta ť s a d a jú
ib a s rd c o m
a k e ď s m e s a m i,
sa m i.
Š p lie c h a jú vody,
š p lie c h a jú p r íb o je
S vetla ,
ž iv o t s a d e r ie h o re
z k o reň o v,
z h lu šin y,
zo zem e
a z p e k la
d o s tr n ís k
b e z n á d eje .
L e n Slovo,
S lo v o P r a p o č ia tk u
sa a k o m ore
s ú š o u p r e le je
d o su ch ýc h k o r ý t
b e z S ln o v ra tu .
A ta k s a s tá v a m e
o b č a n m i v e sm írn y m i,
občan m i
b o ž ie h o štá tu .

M ilan LE C H A N
S m

e *

A k s te s i zv o lili
večn o sť s K risto m ,
vo v a š e j d u š i
j e s ln e č n o a isto.
Ž iv o t j e b eh
n a k r á tk e tra te,
a n i s a n e n a z d á te ,
u ž s te v cieli,
k d e n a v á s s m r ť cieli.
Ž iv o t j e b eh
n a k r á tk e tra te...
Z a k ý m u te k á te ?
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Marián Demo

Jozef Harničár

narodený: 5.4. 1973 v Košiciach
vysviacka: 3.8. 1996
primície: 11.8. 1996 v Košiciach

narodený: 28.7. 1973 v Bardejove
vysviacka: 3.8. 1996
prim ície: 18.8. 1996 v Bardejove

Miroslav Hricík

Marek Paľo

Ján Blažko

narodený: 6.7. 1973 v Košiciach
vysviacka: 3.8. 1996
primície: 10.8. 1996 v Bardejove

narodený:3.8.1973 v Michalovciach
vysviacka: 3.8. 1996
primície: 4.8. 1996 v Stretávke

narodený: 4.9.1972 vo Vranove n./T.
vysviacka: 30.6. 1996
primície: 7.7.1996 v Ruskej Porube

Kňazské svätenie z rúk sídelného biskupa
prijali na sviatok sv. Petra v Pavla 29. júna v
Prešove aj diakoni:
Ľubomír Repický z Michaloviec, primície
14. júla.
Michal Tkáč z Koromle, primicie 7. júla.
Ján Blažko (na snímke vpravo) skončil
teologické štúdiá v poľskom Lublíne.
□ □ □
V prílohe Slova Katedrála sme priniesli
informáciu, že kňazské svätenie prijmú viace
rí rehoľníci:
O V nedeľu, 30. júna prijal v prešovskej
katedrále sviatosť Kristovho kňazstva z rúk
sídelného biskupa Mons. Jána Hirku člen
Rádu sv. Bažila Veľkého Metod Richard
Spiŕík z Havíŕova.

„N estarajte sa o zajtrajšok,
každý deň m á dosť svojich sta
rostí“ - povedal Spasiteľ. V du
chu dôvery v Pána všetkej dob
roty sa m áme teda modliť len
za dnešok: „Daj mi, Pane,
dnes, čo potrebujem . Z ajtra
prídem s prosbou opäť, a ty mi
dáš zas to, čo mi bude treba.
Lebo v tvojich rukách je

O V nedeľu, 14. júla bola vysviacka kňa
zov v C hrám e Svätého D ucha pri Kláštore redem ptoristov v M ichalovciach. Sviatosť
Kristovho kňazstva z rúk pom ocného bisku
pa Mons. M ilana Chautura prijali dvaja redemptoristi:
Jaroslav Štelbaský z Lipian, ktorý primičnú sv. liturgiu slávi 21. júla v Chrám e sv.
M ichala v Ďačove.
Mikuláš Tressa z Kráľovského Chlmca,
primície m á 28. júla v Chrám e sv. Petra a
Pavla v Bardejove.
□ □ □
Žiaľ, redakcii sa d o uzávierky to h to čísla ne
po d arilo získať fotografie od všetkých novokňa-

všetko: d n ešo k i zajtrajšok.
P redovšetkým si však ty,
Pane... A ja chcem žiť úplne v
tvojej štedrej, vernej a všem oh
úcej otcovskej ruke.“ V m ojom
srdci nebude nijaká úzkosť, nijeká nedôvera, ani m alicherná
opatrnosť. „D nes“ - veď zajtra
si tu, Pane, tiež.
R. GUARDINI
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SR D CIA!

S ľútosťou m u sím e konštatovať,
že nezanedbateľná časť ľudí po d ľah 
la amoralizmu, p ríp a d n e sú zák lad y
ich mravnosti stále o tra se n é . R iadky
čiernych k ro n ík k a ž d o d e n n e d o 
pĺňajú zoznam porušíteľov záko n o v
Božích a svetských. A to sa te jto „cti“
byť v novinách n e d o sta lo všetkým .
Sú ľudia, k torí sa k tý m to sy m p tó 
mom m ravného ú p a d k u stavajú s pe
simizmom: „Už je to ra z tak , s tý m sa
nedá nič robiť a ktovie, či to n ie je
Božia vôľa“.
Takýto n á z o r m ô žu m ať len ľudia
veľmi vlažní vo viere. V eď Je ž iš

havé potreby, aby n e b o li n e u ž ito č n í“
(T ít 3, 14).

A AKO JE T O S N A M I?

B eriem e svoje kresťanstvo sk u to č
ne vážne? N e p o k la d ám e n áb o žen sk é
v z d e lá v a n ie za stra tu času ? N e 
p o n ech áv am e si z n áb o žen stv a pre ži
vot len to, čo nie je n a závadu našej
p o h o d ln o sti a čo n ep rek á ža p rak tic
k ém u n atu ralizm u?
A k sa sto to ž n ím e s n ázo ro m , že
zm ysel života je súlad, je d n o ta , láska,
k to rá vo v šeo b ecn o m ch aose života v
k o n e č n o m d ô sle d k u vžd y víťazí,
m ô žem e si položiť otázku: „Ako ja
m ô žem plniť úlo h y a p o što lá tu ? “
N ajv äčší a p o što lá t m o ž n o plniť
p rík lad n ý m kresťanským životom . N o
n a jp rv sa m usí každý do k o n ale po
Kristus nás všade u čí o láske, pokoji,
znať. L en ta k sa m o ž n o striasť n e d o 
múdrosti v k o n an í a žití.
konalosti, chýb. O tvorené a ú p rim n é
Skutočného kresťan a m usí tak ý to
seb ap o zn an ie nás presvedčí o to m , že
životný postoj znepokojovať p reto ,
je veľa bodľačia vo vinici našej duše.
že v m ravnom živote z a h n ív a i život
P o z o r n a klam stvo!
náboženský. D elik v en to v n e m o ž n o
A k n ám náš P án u k la d á odložiť
ospravedlňovať B o žo u vôľou!
lož a hovoriť svojm u b lížn em u pravdu
Veriaci katolík n a k a ž d o m m ieste
( E f 4, 25), m u sím e začať od seba a sa
svojho pôsobenia, kde žije, p racu je,
m i seb a v h o d n o te n í neklam ať.
musí byť aktívny. N ajm ä, ak vidí n á 
O so b n á d ôstojnosť je najcen n ej
boženskú b ied u okolo seba. M u sí v
ším b o h atstv o m , k toré človek vlastní,
sebe cítiť nielen p o tre b u p rijím ať z
je n ezn ičiteľn ým m ajetkom každ éh o
darov, ktoré d o stáv a o d B o h a, ale
jednotlivca.
tiež z týchto darov rozdávať.
T re b a po chopiť n esm ie rn u c en u
Sv. A ugustín o to m to hovorí:
to h to tvrdenia, k toré sa odvodzuje z
„Niet bezpečnejšieho p ro strie d k u d o 
originality a neop ak o v ateľn o sti kaž
pracovať sa lásky Božej, n ež je láska
d é h o človeka. T áto sk u točnosť u k azu
k blížnemu“.
je, že jed n o tliv ca n em o žn o „zrovnať“
Plne v duchu d ejín C irkvi je aktivšetkým tým , čo ho ch ce rozdrviť, po
vizácia laikov. U ž v S ta ro m zák o n e
koriť, zničiť v an o n y m ite kolektívu,
používa Boh v y hnanstvo Izraelito v k
inštitúcie, systém u.
šíreniu pravej viery: „Velebte h o p re d
A p o što lát, ktorý m ajú konať je d 
všetkým, čo žije, lebo o n je n áš P án,
notlivci p o d v edením Cirkvi, m á svoj
náš Boh! On je n áš otec, B o h p o všet
v ýdatný p ra m eň v sk u to č n o m kres
ky veky“ (Tob 13, 4).
ťanskom živote tak, ako povedal Ježiš
Pri verejn o m p ô s o b e n í Je ž iša
K ristus: „K to sa napije z vody, ktorú
Krista sa laici stávajú n o siteľm i a
m u dám , n eb u d e žízniť naveky. A vo
podporovateľm i je h o m y šlie n o k .
da, k to rú m u dám , sta n e sa v ň o m
Zázračne uzdravení h lásajú veľkosť
p ra m e ň o m vody prúdiacej do večné
svojho dobrodinca, zástupy, k to ré vi
ho živ o ta“ (J n 4, 14).
deli zázraky, ro zn ášajú je h o m yšlien 
S pln en ie tejto ú lohy je p o d m ien 
ky do najvzdialenejších k o n čín v te
kou
p re úspešnosť k ažd éh o laického
dajšieho sveta.
a
p
o
što
lá tu a k to m u to sú povolaní
V
listoch sv. a p o što la Pavla sa
všetci
laici k a žd éh o sp o lo čen sk éh o
mnohokrát d o čítam e o je h o spolu
postavenia.
pracovníkoch laikoch. V liste T ítovi
H o re srdcia!
napr. píše: „N ech sa aj n aši u čia vy
D r. A. N E M E C
nikať v dobrých skutk o ch p re n alie

PRÍHOUOR

Verný Svätej stolici
a veriacemu ľudu
Dňa 23. júla t. r. uplynie 20 rokov od
sm rti pom ocného prešovského biskupa
ThDr. Vasila Hopku, jednej z veľkých osob
ností našej eparchie. Aj v tých najťažších
časoch pre našu gréckokatolícku cirkev
zachoval vernosť Svätej stolici a tak celá
cirkev s radosťou prijíma započatie proce
su jeho blahorečenia spolu s biskupom P.
P. Gojdičom. Pri tej príležitosti pripomeň
me s i aspoň najdôležitejšie okamihy z jeho
života:
Narodil sa 21.4. 1904 v Hrabskom, ne
ďaleko Bardejova v rodine chudobných
roľníkov Vasila a Anny. Otec mu čoskoro
zomiera a matka odchádza za prácou do
USA. Z ďalekej cudziny ho matka finančne
podporuje a tak môže študovať. V roku
1923 zmaturoval na Evanjelickom gymná
ziu v Prešove a p o ňom odchádza na teo
lógiu. Po je j absolvovaní prijíma z rúk bis
kupa P. P. Gojdiča dňa 3.2. 1929 kňazské
svätenie. Pôsobí v Prahe, kde organizuje
cirkevný život, zakladá pražskú farnosť, zís
kava pre gréckokatolíkov chrám sv.
Klimenta. Svoj čas venuje mládeži, robot
níkom, nezamestnaným, sirotám... Stačí
však absolvovať doktoranské štúdiá a redi
govať Blahovistnik.
Medzníkom v jeho živote je biskupské
svätenie, ktoré bolo v prešovskej katedrále
11.5. 1947. Stáva sa pravou rukou sídelné
ho biskupa P. P. Gojdiča p ri obrane našej
Cirkvi a po smutnom prešovskom sobore
nastupuje s ním a ďalšími kňazmi krížovú
cestu života. Odsúdili ho na 15 rokov väze
nia, ktoré v krutých podm ienkach prežil v
rôznych väzniciach. S ťažko podlomeným
zdravím ho v roku 1963 prepustili z väze
nia a internovali v Domove dôchodcov v
Oseku. Po roku 1968 sa zapája do obnovy
našej cirkvi, jeho kroky z biskupstva vedú
neraz aj m edzi študentov teológie do
Bratislavy, ktorým udeľuje kňazské sväte
nia, aby veriaci ľud veľmi nepocítil nedo
statok duchovných otcov.
Odovzdaný do Božej vôle, zavŕšiac po
slanie dobrého pastiera a verného služob
níka svätej Cirkvi, zomrel 23. júla 1976.
-bk-
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K re sťa n

- ž ijú c a

Ikona - grécke slovo - obraz, zobrazenie, so
cha.
V náboženskej term inológii m á teologický
význam. Ikona je zobrazením neviditeľného a
vytvára jeho prítomnosť. Prvou ikonou sa stal
Kristus, Boh - Slovo a my ho m ôžem e zobrazo
vať - čo bolo nem ožné pred vtelením . Boh bol
neviditeľný a v Starom zákone sm e ho ani ne
poznali. Bolo nem ožné to, čo sv. Ján realisticky
vyjadruje: „A Slovo telom sa stalo a prebývalo
medzi nami. A m y sme uvideli jeh o slávu, slávu,
akú m á od O tca jednorodený Syn, plný m ilosti
a pravdy“ (Jn 1, 14). Chalcedonský koncil ne
skôr vyslovil, že: „Kristus je dokonalý Boh vo
svojom Božstve, dokonalý ako človek s dušou a
telom, jednej podstaty s O tcom podľa Božstva
a jednopodstatný s nam i ako človek bez hrie
chu, narodený od O tca pred večnosťou podľa
Božstva, ktorý sa v posledných dňoch - časoch
narodil z M árie Panny v ľudskej prirodzenosti.
V dvoch prirodzenostiach ho vyznávame nezmiešane, nerozdielne, nepodelene, nezm enne
a každá prirodzenosť nestráca svoje vlastnosti.
Obidve prirodzenosti sa spájajú v jednej osobe a samoexistencii. Ikona nie je zobrazením
Božskej prirodzenosti K rista (to by bolo ne
m ožné), ale ani ľudskej prirodzenosti (to by bo
lo tiež nem ožné).
Isus - ikona je zobrazenie jeh o O soby Bohočloveka m im oriadnym spôsobom cez
umelecké prostriedky, ako je: form a, črty, farby,
ikonografický „kánon“. T ieto prostriedky nám
sprístupňujú neviditeľné - viditeľným - Božskú
Osobu.
V ikone hľadíme ako v zrkadle na Pánovu
slávu. To sa, ako píše sv. Pavol, stane analogic
ky s nam i vo večnosti, pretože Pánov D uch nás
prem ieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

Ikona m á schopnosť posväcovania na rôz
nych stupňoch a z rôznych príčin. Človek je
progresívne m odelovaný tým, čo kontem pluje.
K aždá ikona je ontologický „zázračná“, charizm atická, nabitá oživujúcou energiou Svätého
D ucha, kanálom m ilosti, ktorá m á silu po
sväcovať.

„Ocko, čo si to priniesol?“ , spýtal sa môj
brat.
„To je prístroj, ktorý meria správnosť pev
nosti zvaru, či je dosť silný tam, kde to treba.“
„A ktorý zvar musí byť najsilnejší na svete?“
Otec sa na chvíľu zamyslel a povedal: „Ten,
ktorý ťa spája s Bohom."
Ondrejko ešte nepochopil, ale aj áno. Puto
lásky, ktoré ťa spája s Bohom, musí byť silnej
šie, než ktorékoľvek iné puto. Ale keď pozriem
okolo seba, vidím, čo všetko narušuje jeho
pevnosť, alebo sa stavia na jeho miesto. Čoraz
silnejšie nás spútava majetok, ľudia, myšlienky
a návyky, túžime po radosti, po zdraví a po
iných pozemských dobrách. Pritom všetkom
však zostávame s prázdnymi rukami, ktoré nenúkajú a nepomáhajú a s prázdnou hruďou,
ktorá dychtí po niečom inom a ktorej srdce sa
stalo otrokom vášní a nálad. Všade okolo seba
si zhromažďujeme a zachraňujeme odpadky, a
to pravé nám uniká.
Nedávno mi náš sused povedal, že jeho pr
vá ranná myšlienka ho rýchlo ženie pozrieť sa
z balkóna, či mu pred panelákom neukradli au

to. To je jeho ranná modlitba. Už niekoľko me
siacov. Takto sa bojíme zlodejov, ktorí berú, a
zabúdame na tú, ktorá zoberie nás. „Veď načo
sú v hodine smrti kráľovstvá?“ - pýta sa sestra
Margita od svätej Anny. „Tie sa musia opustiť!“
Tam v nebi predsa nie je žiaden boháč, čo by
si bol zobral aspoň jednu nitku zo svojho šar
látu.
Ježiš nás napomína: Je nemúdre hromadiť
majetky a pozemské statky, pretože mole a
hrdza ničia cenné látky a zlodeji môžu ukrad
núť bohatstvá. Banky, pokladnice, trezory,
vkladné knižky nie sú z evanjelia. Tie nám iba
zaslepujú pohľad hore k nebu aj k ľuďom. A
Boh nám tu ako výčitku toho všetkého pred očami nechal kvitnúť poľné ľalie a spievať ne
beské vtáčatá. Učme sa teda od nich ako umožniť Bohu, aby vládol v nás.
Kristus nebol nepriateľom pokojného a
hmotne zabezpečeného života. Aký zmysel má
jeho upozornenie na zákernosť všetkého vlast
níctva, jasne vyplýva z podobenstva o „nero
zumnom hospodárovi“ (Lk 12, 16 - 21), ktorý
žil iba pre svoje majetky a zabudol, že zomrie

Ú V A H Y
Ikona je sprostredkovateľom hlavne osobnej
modlitby, pastoračný a pedagogický prostrie
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ik o n a
dok, predovšetkým však napom áha „osobnému
stretnutiu“. Ikona nie je Kristus, ale miesto jeho
duchovnej prítom nosti m á diakonálnu rolu pri
posväcovaní ľudského srdca.
„Slávou Boha je človek“ - hovorí sv. Irenej.
Človek, stvorený na obraz Boží, ktorým je
Kristus.
Životným problém om kresťana je identifiko
vať sa s tým to prototypom dokonalosti. Človek
je ikona Boha v miere, v ktorej je viac člove
kom, zdokonalený prítom nosťou Krista.
Z ápadní Otcovia videli postavu Krista ako
Vykupiteľa a zdôrazňovali fakt, že on nás oslo
bodzuje od hriechu, aby nás urobil svojimi deť
mi. Stredom pozornosti je naša hriešnosť a úlo
ha Krista, ktorý nás svojou smrťou vykupuje od
zlého. Preto západná liturgia má obetný cha
rakter, kult Ukrižovaného.
Východní Otcovia zvýrazňovali tajomstvo
K rista - divinizačný zbožťujúci aspekt človeka.
Prioritnú úlohu tu zohráva Svätý D uch a litur
gia je mystérium.
Svätý západnej cirkvi, ako napr. sv.
František, dostáva dar stigiem, stotožňuje svoje
telo s telom Ukrižovaného Krista.
Východný svätý je iluminovaný (osvietený
zvnútra) podľa prem eneného Pána, ako sv.
Serafín zo Sarova.
Prečo sa na m ňa nepozeráš? - pýta sa
Serafín svojho žiaka. Nem ôžem , otče, pretože
m áš žiariace lam py vo svojich očiach a tvoja
tvár je osvietená viac ako slnko. Otec Serafín
odpovedá: “Aj ty m áš plnosť Svätého Ducha,
ináč by si m a nem ohol vidieť.,,
„Keď uvidíš Boha, potom budeš vidieť Boha
v každom bratovi“ - pripom ína Didima z
Alexandrie.
Sestra Štefánia, OSBM

ešte „v tú noc“ . Zabudol, že všetko je iba do
časné.
Ľudia, ktorí vlastnia veľké hmotné a du
chovné bohatstvá, ľahko sa nechávajú ovládať
citom sebestačnosti a samospasiteľnosti.
Majú záujem iba o to, čo sa dá hmotne zužit
kovať a nemajú čas myslieť na veci duchovné,
na spásu, na večnosť. A ak ku nim patríš aj ty,
neospravedlňuj sa! Nepomohlo figovníku, ako
hovorí evanjelista, že nebol práve čas fíg, keď
si z nich Pán Ježiš chcel vziať. Aj ten strom dá
val aspoň niečo - listy, ako ty.
Učme sa, ako môžeme veľa vlastniť a byť
pritom slobodní a svojimi peniazmi slúžiť jeho
veci. Zbaľme a zhromažďujme si batožinu, ta
kú, ktorá ako jediná má hodnotu, lebo zostane
s nami stále. Rozmýšľajme nad tým, čo si od
nesieme až za hrob. Nie zlato, striebro, šper
ky, rozkoše, ukojenie žiadostivosti, pocty, vy
znamenania, tituly... to všetko sú len bublinky
vzduchu a ničotnosti. Ale prívetivý úsmev pre
toho, čo ťa obťažuje, odpustenie krivdy a ne
spravodlivosti, láskavý rozhovor s ľuďmi, ktorí
(Pokračovanie na 7. strane)
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EVANJELIUM TREBA PREDOVŠETKÝM 2 /T
Hovoríme s tit. arcidekanom Alexejom M iroššayom pri príležitosti je h o osem desiatky
Generácia kňazov a veriacich teraj
ších sedemdesiatnikov a starších nies
la v histórii našej cirkvi 2 0 . storočia az
da najväčšiu ťarchu zodpovednosti.
Dnes s hrdosťou m ôžem e konštatovať,
že svoju úlohu splnila. Zostala verná
svojej cirkvi. Za túto vernosť niesla aj
následky - prenasledovanie.
Ako k tomu došlo?
Po prevrate v roku 1 9 4 8 sa postoj
štátnych orgánov k cirkvi zmenil. Bol
nepriateľský. Dňa 3 0 . augusta 1 9 4 8
bol schválený návrh na dlhodobý plán
prekonávania náboženstva v troch eta
pách. Náklad na dosiahnutie cieľa dvadsať miliárd korún. Malo dôjsť k vy
tvoreniu tzv. národnej katolíckej cirkvi bez vplyvu Vatikánu, ktorý bol označo
vaný za hlavného ideologického ne
priateľa nového spoločenského zriade
nia. Jedným z krokov k dosiahnutiu
tohto cieľa bolo pripojenie gréckokato

líckej cirkvi k pravoslávnej. Treba po
vedať, že predstavitelia ruskej pravo
slávnej cirkvi túto ponuku pre krajiny
tzv. socialistického tábora prijali, lebo
videli v tom aj šancu pre seba - upevniť
a rozšíriť sa. Dali sa zneužiť. Aby pravo
slávna cirkev vo vtedajšej ČSR túto úlo
hu splnila, prevelili ju z jurisdikcie srb
ského patriarchu pod patriarchu mos
kovského a celého Ruska.
Vyvrcholenie boja proti gréckokato
líkom nastalo „zrušením“ našej cirkvi
na prešovskom „P“ sobore dňa 28.
apríla 1 9 5 0 a uväznením našich bisku
pov.
G enerácia kňazov, ktorá vydržala
všetky príkoria, teraz odchádza z dušpastierskej práce. Jedným z nich je aj
tit. arcidekan Alexej Miroššay z Breziny,
s ktorým sme si pri príležitosti jeho
vzácnej životnej osem desiatky poroz
právali.

□ Aj vy patríte ku kňazom, ktorí niesli
hlavnú zodpovednosť za našu cirkev po
známom 28. apríli 1950. Čo všetko ste za
žili, prežili, kým ste sa stali služobníkom ol
tára a potom v roku 1968 sa opäť vrátili ku
kňazskej službe?
- Narodil som sa 27. júna 1916 v Kremnej, v
kňazskej rodine. Po maturite na gymnáziu v
Mukačeve v roku 1934 som sa prihlásil na štúdi
um teológie do Užhorodu. Biskup Alexander
Stojka ma vyslal na štúdium do Olomouca. Za
kňaza ma ordinoval viadyka Pavol P. Gojdič dňa
16. júna 1940 a menoval za duchovného na far
nosť Nižné Repaše na Spiši. Bola to neveľká
„dedinka v údolí“ s malými domčekami, v kto
rých žili a ťažko pracovali naši chudobní, ale pri
tom zbožní, skromní a nenároční veriaci.
Tento kľudný, pokojný život narušil brutál
ny zásah vtedajšej svetskej moci do svedomia
kňazov a veriacich s tým, aby prijali inú vieru,
ktorá by lepšie vyhovovala bezbožným záme
rom vtedajších mocipánov.
Keďže som kategoricky odmietol prestup
na pravoslávie, v zime roku 1951 ma deložovali i s rodinou (tri maloleté deti) z farskej bu
dovy a musel som opustiť svoju farnosť. Vtedy
začala vlastná krížová cesta môjho kňazského
života a života mojej rodiny. Tých zastavení bo
lo viac. Spomeniem len niektoré - zaistenie a
pobyt v izolačných kláštoroch v Hlohovci a
Podolinci, presídlenie a nasadenie do manuál
nej práce v tehelni v obci Arnoltice, okres
Frýdiant atď.
\! Čechách som strávil pä ť rokov. V období
politického odmäku som sa presťahoval do
Spišskej Novej Vsi, kde som nastúpil do práce
v poľnohospodárskom nákupnom a zásobo
vacom podniku. Pripomínam, že všade sa na
šli dobrí ľudia, ktorí mi pomáhali. Pracovný po
mer som ukončil v roku 1968, keď po povole
ní činnosti našej cirkvi som sa mohol vrátiť na
svoju farnosť.

□ Ako si spomínate na svoje pôsobenie
na Spiši a ako sa vám darilo na Zemplíne?

- Na svoje jedenásťročné účinkovanie v

novým chrámom sv. Cyrila a Metoda z roku
1992. V Kazimíri sa za gréckokatolíkov hlási
podlá posledného úradného sčítania 213 ve
riacich, ale v skutočnosti je ich viac. Chrám sa
nám podarilo postaviť behom jedného a pol
roka vďaka veľkej horlivosti a obetavosti veria
cich v tejto filiálke i celej farnosti i veriacich z
okolia, za prispenia pom oci našej vlády i orga
nizácie Kirche in Nott. Všetkým patrí naša
úprimná vďaka.
Chcem ešte poznamenať, že pred prícho
dom do Breziny som krátko pôsobil aj v Trnave
pri Laborci, na čo si tiež m ilo spomínam.

□ V súčasnosti v našej eparchii prebie
hajú prípravné práce na blahorečenie na
šich obidvoch vladykov. Vieme, že viadyka
Gojdič rád chodieval na Spiš.

- Áno, veľmi rád chodieval na odpust do
Levoče i do farností tohto dekanátu - do
Olšavice, Torysiek i Nižných Repáš. K nám pri
chádzal väčšinou v lete, obyčajne pred sviat
kom sv. Petra a Pavla a to zaiste aj preto, aby v
svojej skromnosti a pokore sa vyhol oslavám
svojich menín v Prešove. Na Spiši si rád odpo
činul a pookrial telesne i duševne. Nášho veľ
kého biskupa obyčajne na jeho dovolenke
sprevádzal jeho biskupský tajomník o. ThDr.
Vasii Hopko a o. Myrón Podhajecký spirituál a
profesor Vysokej bohosloveckej školy v
Prešove. Návšteva o. biskupa bola vždy veľkou
a významnou udalosťou v našej farnosti.
O. biskup p ri bohoslužbách posilňoval veria
cich vo viere a oddanosti rímskemu prestolu.
Jednoduchosť a prostota zbožných veriacich
mu imponovala a on sa medzi svojimi kňazmi
a veriacimi cítil vždy dobre.

□ Ako pozeráte na súčasnosť našej
cirkvi a jej budúcnosť?

- Naša cirkev vydala svedectvo svojej ver
nosti Bohu a rímskemu prestolu. Ťažkosti a
utrpenia, ktoré sme prežívali, nech sú pre na
šu mladú generáciu motiváciou a inšpiráciou
k horlivosti a obetavosti, aby pracovali a
modlili sa za vnútornú obnovu nášho kňazstva
i všetkých veriacich.
V
našej cirkvi prebieha duchovná obnova
už v podmienkach demokracie. Rôzne vonkaj
šie tlaky pominuli, ale problémy a ťažkosti
zostali. Duchovnej obnove napomáha nový
spôsob evanjelizácie v duchu smerníc a poky
nov II. vatikánskeho koncilu. Myslím si, že v sú
časnosti by veľmi pom ohli aj ľudové misie.
Chrámové náboženstvo ešte neznamená vždy
vnútornú obnovu veriacich. Evanjelium treba
predovšetkým ž iť

U A čo chcete povedať na záver?

Nižných Repašoch si rád spomínam, hoci sme
žili vo veľmi skromných podmienkach. Bez elektriny, vodovodu, bez dopravného spojenia s
okresným mestom. Všade sme chodievali peš
ky. Obnove duchovného života v časoch dru
hej svetovej vojny veľmi pom ohli misie otcov
redemptoristov z Michaloviec - o. Jozefa M.
Faila a Teofila B. Čelustku. Oni vlastne položili
základy skutočného náboženského života vo
farnosti, na ktorých sa potom dalo ľahšie bu
dovať a odolávať rôznym prúdom a aktivitám
ateizácie dediny.
V Brezine pôsobím od roku 1970. Už 26 ro
kov. K tejto farnosti patrí aj filiálka Byšta s chrá
mom sv. mučeníka Juraja a filiálka Kazimír s

- Kiežby náš vstup do tretieho tisícročia
sprevádzali postavy blahorečených našich
mučeníkov-vyznávačov biskupov Teodora
Romžu, Pavla P. Gojdiča a Vasila Hopku.

Za rozhovor poďakoval Pavol KUŠNÍR
D rahý o tče,

prišiel čas, keď sa dožívate svojho životného
jubilea. Pri tejto príležitosti dovoľte aj nám, va
šim veriacim obcí Brezina, Kazimír, Byšta i
ďalším, ktorí vás poznajú z rôznych nábožen
ských aktivít, aby sme Vám z úprimného srd
ca zablahoželali k tomuto významnému život
nému jubileu - osemdesiatym narodeninám a
vyprosili u milostivého Pána Boha požehna
nie v ďalších rokoch života.
Vaši veriaci
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DOSVEDČILI TÚZBÜ CLOVEKfí
PO POZNfiNÍ fi PRIJfiTÍ PRAVDY
Začiatkom mesiaca júla si každoročne
pripomíname sviatok slovanských vieroz
vestov - sv. Cyrila a Metoda. V tom istom
mesiaci júli sa však v liturgickom kalendá
ri východnej cirkvi objavujú aj mená inej
dvojice svätcov, ktorí sa rovnako považujú
za prvých apoštolov kresťanstva pre viace
ré východoslovanské národy. Dňa 11. júla
je totiž spomienka na sv. Oľgu, ruskú kňaž
nú, a 15. júla si pripomíname-jej vnuka knieža Vladimíra Kyjevského, ktorého li
turgia nazýva „rovnoapostoľnym“, teda čo
do hodnosti „rovný apoštolom“.
Obaja títo svätci pochádzajú z dynastie
ruských kniežat Rurikovcov, prvých vlád
cov nad jednotlivými východoslovanskými
kmeňmi. Samotné meno Rus pochádza zo
škandinávskeho slova Ros, ktorým sa na
zval kmeň normanských bojovníkov, ktorí
kontrolovali obchodné cesty, ktoré spájali
Baltik s Čiernym morom. Slovania nazýva
li týchto Normanov aj Varjagmi. Z ich ra
dov sa začali formovať prvé kniežacie rodi
ny, ktoré si podriadili slovanské obyvateľst
vo a postupne s ním splynuli. Týmto spôso
bom aj Slovania, obývajúci tieto územia a
žijúci v týchto politických štruktúrach, sa
začali stotožňovať s pojmom Rusi.
SV. OĽGA ZORNIČKA
KRESŤANSTVA
VÝCHODNÝCH SLOVANOV
Sv. Oľga sa narodila okolo roku 890
neďaleko Pskova. Jej meno, ktoré v staroškandinávskom jazyku znie Helga, teda
svätá (podobne ako nemecké heilig), bolo
akoby predzvesťou pre jej budúce osudy.
Roku 913 sa stáva manželkou kyjevského
kniežaťa Igora. Keď tento roku 945 na jed
nej vojenskej výprave zomiera, Oľga prebe
rá na seba vládu v kniežatstve namiesto
maloletého následníka trónu Svjatoslava.
Stará ruská kronika Povesť vremennych let pri spomienke na vladárenie Oľgy
v časoch, keď bola ešte pohankou, osobit
ne spomína jej múdrosť ale aj tvrdosť a ne
ústupčivosť voči nepriateľom. Podľa tradič
nej legendy bola pokrstená v Konštantinopole roku 955 počas svojej návštevy ci
sára Konštantína Porfyrogeneta VII.
Historicky je však toto tvrdenie ťažko ove
riteľné. Pravdepodobnejším sa zdá byť ná
zor niektorých historikov, ktorí uvádzajú,
že v Kyjeve už od roku 941 existovala kres
ťanská komunita pri chráme sv. Eliáša. Bol
to pravdepodobne kňaz miestnej komuni
ty, ktorý pokrstil kňažnú Oľgu okolo roku
954. Neskôr sa v jej sprievode Spomína do
máci kaplán - kňaz Gregor.

Oľga udržiavala čulé styky s kresťan
ským západom, ba práve zo západu očaká
vala impulz na rozšírenie kresťanstva med
zi svojím ľudom. Roku 959 vyslala naprí
klad posolstvo k nemeckému cisárovi
Otovi I. so žiadosťou o vyslanie biskupa a
kňazov. Cisár preto nechal vysvätiť za „bis
kupa Rusov“ trevírskeho mnícha Adalberta. Jeho misia sa ale v Rusku nestretla s
veľkým úspechom a tak sa čoskoro vrátil
do Nemecka a neskôr sa stal arcibiskupom
v Magdeburgu.
Oľga sa samozrejme snažila
získať na kresťanskú vieru nie
len svojich poddaných, ale pre
dovšetkým členov svojej rodiny.
Jej syn Svjatoslav sa však zdrá
hal prijať krst z obavy, že by sa
mu vysmiala družina jeho bo
jovníkov. V tomto smere bol
zmierlivejší jej vnuk Jaropolk,
za vlády ktorého sa už v knie
žatstve začal značne narastať
počet kresťanov a ktorý na svo
jom dvore roku 977 prijal aj pápežských
vyslancov, ale on sám sa nestal kresťanom.
Ruský kronikár hodnotí život Oľgy, kto
rá zomrela roku 969, takto: „Bola zvestovateľkou kresťanskej zemi, tak ako zornič
ka predchádza slnku a žiara svetlu. Tak
ako luna v noci aj ona žiarila uprostred po
hanov ako perla v blate, pretože ľudia boli
ušpinení a zablatení hriechami a neobmytí
svätým krstom. Ona sa ale umyla v svätom
kúpeli a zhodiac zo seba hriešny šat prvé
ho človeka Adama, obliekla sa v nového
Adama, teda Krista. Aj my k nej voláme:
„Raduj sa, ruské poznanie Bohu, a začia
tok nášho zmierenia sa s ním.“

mali rozličné náboženstvá a podali mu o
nich správu. Po ich návrate a vypočutí po
slov si zvolil pre seba a pre svoj ľud grécku
formu kresťanstva, ktorá bola podľa mien
ky poslov najkrajšia. Krása a okázalosť by
zantských bohoslužieb očarili poslov, ktorí
odporúčali toto náboženstvo Vladimírovi
aj slovami: „Keby nebolo grécke nábožen
stvo najlepšie, nikdy by tvojej starej matke
Oľge, ktorá je preto najrozumnejšia zo
všetkých smrteľníkov, nebolo ani prišlo na
um, aby sa k nemu prikloni
la.“ Podľa tejto legendy
Vladimír prijal krst v Chorsune, kde sa roku 988 zosobá
šil s princeznou Annou, dcé
rou byzantského cisára. Ne
skôr vo vlnách Dnepra pri
Kyjeve, vraj, dával hromadne
pokrstiť svojich poddaných a
členov družiny.
Staršie historické pramene
však opisujú priebeh Vla
dimírovho obrátenia oveľa
pravdepodobnejšie. Podľa nich Vladimír
prijal kresťanstvo z vlastného popudu a po
zrelej úvahe. Impulzom mu bolo aj osobné
svedectvo nórskeho kráľa sv. Olafa Tryggvissona, ktorého spoznal počas už spomí
naného exilu a ktorý ho navštívil v Kyjeve
pri svojom návrate z Konštantinopolu.
Podľa týchto prameňov bol Vladimír vyu
čený vo viere a pokrstený kňazmi z kmeňa
Varjagov roku 987, a nie v Chersone.
Nech je už pravdivou v jednotlivých de
tailoch tá či oná tradícia, všetky pramene
sa zhodujú v tom, že život Vladimíra sa kr
stom zásadne zmenil a to ako na úrovni je
ho vladárskeho a politického rozhodova
nia, tak aj v osobnej rovine. Jeho zásluhou
SV. VLADIMÍR KYJEVSKÝ
sa kresťanstvo začalo šíriť a upevňovať na
celej vtedajšej Rusi. V prvých desaťročiach
Ak možno nazvať Oľgu zorničkou kres
sa tu stretali obe formy kresťanstva - latin
ťanstva východných Slovanov, rozžiarilo sa
ská
aj grécka. Vladimír udržiaval prostred
slnce kresťanského učenia nad týmito ná
níctvom
vyslancov kontakty s pápežmi i s
rodmi za čias panovania jej vnuka
misionármi prichádzajúcimi zo západnej
Vladimíra. Vladimír, syn Sviatoslava, sa na
Európy. Až neskôr prevládol v živote rus
rodil okolo roku 956 a strávil svoje detské
kej cirkvi byzantsko-bulharský vplyv.
roky práve pri sv. Oľge v Kyjeve a bol ňou
Tak sv. Oľga ako aj sv. Vladimír svoji
vychovávaný. Po rozličných domácich roz
mi životnými osudmi dosvedčili túžbu člo
brojoch a dvojročnom exile v Škandinávii
veka po poznaní a prijatí pravdy. K tejto
sa ujal roku 980 vlády nad Kyjevom. Prvé
pravde viedli svojich blízkych a aj národ
roky panovania ostáva Vladimír pohanom,
im zverený. Nech sa teda pre každého z
čomu zodpovedá aj jeho správanie, spôsob
nás stane spomienka na týchto panovní
života a vojenské výboje voči okolitým su
kov a svätcov výzvou k väčšej zodpoved
sedom.
O
krste Vladimíra sa tiež zachovali roz nosti za hľadanie a odhodlanie šírenia
pravdy v našom osobnom živote i pri ria
ličné legendy, ktoré sa stali súčasťou ruskej
dení „vecí spoločných“.
kultúry a donedávna boli považované za
historické. Podľa nich Vladimír vyslal svo
o. ThDr. Cyril VASIĽ, SJ
jich poslov do rozličných krajín, aby skú
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Nájsť vnútorný pokoi a zotrvať v ňom
Ako mnoho mladých dievčat v krásnych, ale aj
zložitých rokoch dospievania našla som svet v kni
hách. Boli to dobrodružné i historické romány, ži
votopisy i poézia. Knihám som venovala takmer
všetok voľný čas a podľa nich som si vytvárala pred
stavu svojho života. Neskôr sa mi dostali do rúk ži
votopisy svätých a predomnou sa otvoril nový svet,
svet neporovnateľne krajši a dokonalejší, než aký
som poznala. Túžila som hlbšie preniknúť do tohoto sveta, neskôr aj prijať jeho hodnoty a napokon v
ňom zostať navždy žiť. Rozhodla som sa pre du
chovný život v reholi, ktorá sa venuje misijnej čin
nosti.
Spočiatku som videla len krásny život Božej ne
vesty, neskôr som na „vlastnej koži“ pocítila aj jeho
každodenný kríž a napokon, po mesačnom pobyte
v misiách, som tento život spoznala taký, aký nao
zaj je. Moje „ja“ musí zomrieť a vtedy sa vo mne na
rodí Ježiš. Musím sa úplne zrieknuť seba, svojej
vôle a darovať sa týmto ľuďom, v nich slúžiť
Ježišovi. Chcela som takto žiť. Rozhodla som sa
prerušiť štúdium a ak by to bolo potrebné, po noviciáte v ňom pokračovať. Mnohí ma však od toho od
rádzali a ani môj spovedník s tým nesúhlasil.
Uviedol toľko rozumných dôvodov, pre ktoré by
som mala dokončiť štúdium, že som mu musela dať
za pravdu, aj keď to bolo v rozpore s mojím cítením.
Modlila som sa k Svätému Duchu, aby mi ukázal
cestu, no zároveň som bola veľmi nepokojná.
Nemohla som sa učiť, nevedela som sa sústrediť na
prácu, ba dokonca ani na modlitbu. Pri všetkom, čo
som robila, som bola veľmi roztržitá. Nakoniec som
sa rozhodla v štúdiu pokračovať a s týmto rozhod
nutím nielenže boli sestry veľmi spokojné, ale čo je
ešte dôležitejšie, vrátil sa mi vnútorný pokoj.
Prešli dva roky, počas ktorých som ešte viacej
dozrela a videla som, že moje rozhodnutie bolo na
ozaj správne. Prišli ďalšie Vianoce. Po návrate z
polnočnej sv. liturgie som si kľakla k modlitbe a vte
dy sa to stalo. Myslela som na rehoľné sestry, ale
v tej chvíli akoby sa medzi mnou a nimi zatiahla opona a vnútri akoby mi nejaký hlas hovoril:
„Nepatríš tam“. Nechápala som. Čo to znamená?
Kam teda patrím? Ale vo mne už bolo úplné ticho,
iba ten silný pocit, mohla by som povedať, až vnú
torné presvedčenie, že tam, kde som chcela žiť,
nepatrím. Nasledujúce dni boli pre mňa veľmi ťaž
ké. . Akoby som stratila pôdu pod nohami. Ale vte
dy som si aj uvedomila, že tu pôdu som si postavi
la aj sama. Nikdy som sa nepýtala, či je to Božia
vôľa, zdalo sa mi totiž absurdné, že by Boh niečo
také nemohol chcieť. Ale čo teraz? A vtedy sa zno
va ozval ten vnútorný hlas: „Dôveruj Bohu a nechaj
sa ním viesť“.
Pomaly som opäť našla rovnováhu, ale len do
chvíle, keď moja priateľka odchádzala do rehole.

Ožili vo mne staré túžby, pocity, vtedy sa znovu
ozvala otázka: „Kam patrím ja?!“ A prišiel aj dávny
nepokoj. Takmer zúfalo som volala k Bohu, aby mi
dal spoznať svoju vôľu. V tom čase sa ml dostala do
rúk kniha Jacquesa Philippa - Hľadaj pokoj a zotrvaj
v ňom. Táto kniha mi vysvetlila, že Boh je Bohom
pokoja. Hovorí a koná v pokoji, nie v nepokoji a ro
zorvanosti. Hľadala som vo Svätom písme miesta, v
ktorých Ježiš hovorí o vnútornom pokoji a pochopi

Ilustračná snímka

S Marekom sa poznáme od prvých dní nášho
života, spolu sme rástli, spolu dospievali. Mala som
pätnásť rokov, keď mi prvýkrát vyznal lásku, ale ja
som sa ešte necítila zrelá na partnerský vzťah, a tak
sme ostali nadälej len priatelia. Keď som mala se
demnásť, zopakoval to znova, ale mojou túžbou bol
vtedy rehoľný život. A keď mi to po štyroch rokoch
zopakoval tretíkrát, zaváhala som. Čo ak je práve
toto Božia vôľa? Modlila som sa a Boh mi odpove
dal starým známym spôsobom - pokojom. Keď som
myslela na náš možný vzťah, zmocňoval sa ma ne
pokoj. Keď som naopak túto myšlienku zavrhla, ne
pokoj sa vytratil. Ale neviem prečo, začala som po
chybovať, či sa týmto spôsobom môžem riadiť, či to
nie je len môj výmysel. A Marek čakal, a ja som cí
tila vinu povedať mu znova „nie“ . Povedala som
„áno“ . Ale tomu „áno“ predchádzalo množstvo až
nápadných prekážok, pre ktoré sme sa nemohli
stretnúť. Možno aj to mi malo niečo povedať, ale
nepovedalo. Alebo ja som to nechcela počuť?
Zrazu som sa začala viac - menej vedome vyhýbať
Bohu, unikať pred jeho volaním a nemala som v se
be pokoj. Ježiš mi možno chcel dať ešte čas, mož
no ma týmto chcel ochrániť pred nesprávnym kro
kom, ale ja som ho naopak prosila, aby umožnil na
še stretnutie. A On rešpektoval moju vôľu.
Už po mesiaci som spoznala svoje nesprávne
rozhodnutie.
Dávnejšie sme zistili, že naše predstavy o živo
te, o jeho hodnotách sú trochu odlišné, ale chceli
sme sa pokúsiť ich nejako zladiť. Nájsť strednú ce
stu. V láske to predsa nemôže byť problém. Ale bol
to problém. Alebo to nebola ozajstná láska? Nie,
myslím, že medzi nami je skutočná láska, lebo veď
milovať - znamená chcieť dobro iného. A my obaja
si navzájom želáme, aby sme našli svoje šťastie, na
še skutočné dobro. Ale myslím, že jeden u druhé
ho ho nenájdeme. Čosi mi v našom vzťahu chýba
lo, ale nevedela som povedať, čo. Rozišli sme sa a
ja som pochopila, čo to bolo. Chýbal mi Boh, vzťah,
aký bol medzi nami predtým.. Pochopila som, že
človek nemôže byť v hlbokom a trvalom pokoji, ak
sa vzdialil od Boha, alebo ako sv. Augustín hovorí:
„Stvoril si nás pre seba samého, Pane, a naše srd
ce je nespokojné, kým nespočinie v tebe.“
Boh ma možno chcel uchrániť pred týmto
chybným krokom a možno chcel touto skúsenos
ťou rozptýliť moje pochybnosti. Neviem. Ale už ne
pochybujem o tom, že vnútorný pokoj, či nepokoj
môže veľa povedať. Ani dnes ešte neviem, kde ma
chce Boh mať, kde mi pripravil miesto. Ale viem, že
ak pôjdem cestou Božieho pokoja, svoj cieľ nemi
niem. „Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali
pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som
premohol svet!“ (Jn 16, 33).
Svetlana

ni, že ich musí napájať nebeská vlaha, ktorá
prúdi z tvojho vzťahu k Bohu, k nášmu
Otcovi.
Dobrote môžeš otvárať srdce úplne bez
rozvahy, ako sa kvet otvára vychádzajúcemu
slnku. Vdychuj ju ako svieži vzduch, po kto
rom dychtí tvoja hruď. Nemaj strach uveriť,

že Boh je väčší ako náš najkrajší sen o ra
dosti.
Ak veríš, že jestvuje nebo, začni od tejto
chvíle robiť všetko, čo je v tvojich silách, aby
si si zabezpečil dobrú smrť. Lebo jestvuje
Ktosi, kto tvoje skutky eviduje pre večnosť.
Miriam PARIŠEVOVÁ

la som, že nepokoj, ktorý narúša aj môj duchovný
život, nemôže pochádzať od Boha. A tak nemôže
pochádzať od Boha ani myšlienka, ktorá tento ne
pokoj spôsobuje. Všetky dôvody, pre ktoré strácam
pokoj, sú falošné.
Prestala som sa zaoberať svojím povolaním,
snažila som sa čo najlepšie žiť prítomný okamih a
Boží pokoj bol opäť vo mne. Keď som sa nevedela
niekedy pre niečo rozhodnúť, riadila som sa práve
týmto Božím pokojom. A teraz v spätnom pohľade,
môžem povedať, že ml bol vždy dobrým ukazovate
ľom.
Ale keďže patrím k ľuďom, ktorí aj keď sa po
pália, predsa chcú ešte raz skúsiť, či ten oheň na
ozaj páli, rozhodla som sa raz pre tú druhú mož
nosť, ktorá mi síce prinášala nepokoj, ale...

sa
¡Pokračovanie zo 4. strany)

ťa otravujú a veľakrát vyčerpávajú, každoden
né úsilie povzniesť sa nad malichernosťami,
nepríjemnosťami a bezočivosťami ľudí, ktorí s
tebou žijú... To všetko vytrvalo uskutočňova
né je pravý poklad v nebi. Tieto poklady si
môžeš v nebi hojne rozosievať, ale nezabud-
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júli 1 9 9 5 som strávila 14 dní v plnke, kd e je d n a zo skupiniek m ala pri

Evanjelizačnej škole v Poľsku. Chvíle,
ktoré som tam prežila, boli nielen veľmi

praviť evanjelizačný program , ktorý bol
u rčený pre tradičn e veriacich kresťa

ťažké, ale čiastočne aj trpké. Ale ešte ni
kdy v živote som tak intenzívne neprežila
Božiu lásku a jeh o starostlivosť.
°á n sa o nás staral hneď od začiatku.

nov. Tento program ich mal priviesť k to

Už Destou tam sm e cítili, že ruka Pánova
je .*> nami. Nikto z nás piatich, ktorí sme
sedeli v aute, nebol v m estečku, kam
sme smerovali, ale bez problém ov sme
sa dostali až na miesto podujatia.
A vtedy sa pre mňa začalo tých 14 ťaž
kých dní. Zdalo sa mi, že som sam a u-

m u, ab y naozaj uverili a obrátili sa - v
srdci.
O bsah úvodnej reči, ktorú mal kňaz,
si veľmi nepam ätám . Znova som bola ako sa hovorí - na dne. Teda som ho veľ
mi nepočúvala. Ešte som si hovorila:
„Veď už to všetko vieš. Hovorí sa tu o tom
stále dookola to isté.“ Keď prestal roz
právať, myslela som si, že evanjelizácia

prostred cudzieho sveta. Vôbec som tým
ľuďom, čo tam boli, nerozum ela. M ala

< ^ & ®

s n a ©

s ©

ooa

som spočiatku zlosť na ľudí, ktorí ma tam
vyslali. A nielen na ľudí, mala som ťažké
srdce aj na Boha, že na mňa dopúšťa ta
kéto chvíle. Najradšej by som bola zute
kala domov. Ale to našťastie nebolo mož
né. Tak som sa musela zmieriť s tým, že
som tam a nejako to tam musím vydržať.
No musím povedať, že to nebolo
vôbec ľahké. Nie malú zásluhu na tom
mal aj program, ktorý bol dosť nabitý.
Stále boli nejaké témy, dynamiky, práce v
skupinkách... A všetko, čo sm e tam robi
li, sme museli robiť tvorivo a charizmaticky. Všetci sm e boli veľmi unavení a z toho
pramenila aj naša mrzutosť. Dosť ťažko
sme sa navzájom prijímali. Ale úžasné bo
lo, že stále po týchto ťažkých chvíľach,
keď som už vôbec nevedela ako ďalej,
vtedy prichádzal na scénu Ježiš. Zdvihol

sa skončila. No nebola to pravda. Hneď
na to sa zhaslo svetlo a do kaplnky vstú
pil sprievod so sviečkami a obrovským

bola vedená k viere. Ale to všetko, čo
som vedela, akoby sa mňa konkrétne ne
dotýkalo. Pre mňa to bola len nejaká
správa o udalosti, ktorá sa stala pred
2 0 0 0 rokmi.
No táto chvíľa znam enala prevrat v
mojom myslení. Kľačala som tam pri kríži
a Pán ma napľňal pokojom. Vtedy odrazu
všetky moje problémy, všetok môj smú
tok a zúfalstvo boli preč. Už sa mi to
vôbec nezdalo také tragické, ako pred
chvíľou. Nič som nem usela robiť, ani ho
voriť. Iba som tam kľačala pri jeho kríži a
nechala sa od Ježiša milovať.
Po tejto udalosti som už vedela, že
tých pár dní do skončenia školy nielen
vydržím, ale že to malo pre mňa zmysel.
Pán mi c e z Písmo, aj cez konkrétnych
ľudí ukazoval, že je dobré, že som tam.

krížom uprostred. A vtedy kňaz znova za
čal rozprávať. Vyzýval ľudí, aby prišli do
predu. Pozýval tých, ktorí majú nejaké

Prežívala som to už ako jeho vôľu, že on
sám si m a tam pozval. Dovtedy som cíti

ťažkosti, ktorí majú bolesti, všetkých, kto

že tým ľuďom je úplne jedno, či tu som,
alebo nie. Tieto moje pochybnosti, ale
bo obavy sa úplne rozplynuli, keď mi je

rí sa o svoje brem ená chcú podeliť s
Ježišom na kríži. Pravdu povediac, nič ta
kého som neočakávala. A dopredu som
išla skôr zo zvedavosti. No aj preto, že
tam išli skoro všetci. Veľmi som tomu ne
verila, že ten, ktorý je bezm ocne pribitý
na kríži mi m ôže pomôcť. No napriek to
mu všetku tú svoju bolesť som tam
Ježišovi odovzdala.

ma a dal mi novú silu, aby som mohla ísť
dálej.

A vtedy Pán zasiahol. Pozerala som
na kríž a prvýkrát v živote som prežila to,
že Ježiš za mňa zomrel na kríži. Z a mňa

Spom ínam si na udalosť, ktorá mi hl
boko utkvela v pam äti. Boli sm e v ka

osobne. Nie za všetkých, ale za mňa
konkrétne, za Martu. Nie, žeby som do

la, akoby som bola všetkým na obtiaž. A

den brat na svätej liturgii povedal, že ďa
kuje nebeském u Otcovi za taký dar z ne
ba.
Teraz, keď sa na to pozerám s od
stupom času, däkujem Bohu, že som
tam m ohla byť. Ž e som m ohla získať no
vé skúsenosti a vedom osti z evanjelizácie. A tiež, že som m ohla zažiť to, čo sa
píše vo Svätom písm e: „Lebo koho Pán
m ilu je, to h o tvrdo vych o váva“ (Prís
3 , 12).

M arta PRIPUTENOVÁ

MÔj ocko

Kosieľka pre anjelicka
K eď som bola ešte malé dievčatko, veľmi
rada som sa modlila. Stále ma trápila myš
lienka, či som ten deň urobila nejaký dobrý
skutok. Večer som si často nevedela spom e
núť. A deň bez dobrých skutkov bol pre mňa
premrhaný.
A tak som sa rozhodla. Urobím si košieľku
pre anjelíčka. Na nej si budem značiť dobré
skutky.
A tak sa aj stalo. Košieľku som vystrihla z
papiera. K eď som urobila dobrý skutok, po
značila som si to na košieľke ohnutím zastrihnutého tojuholníka.
K eď bola košieľka celá vyzdobená dob
rými skutkami, založila som ju do škatuľky.
Povedala som: Tieto dobré skutky venu
jem anjeličkovi strážnemu. Ďalšiu košieľku
dobrých skutkov som venovala Panne Márii a
tak sa moje košielky s venovaniami p lnili v
škatuľke až do Vianoc. A kým som chodila
do základnej školy, značila som si dobré
skutky vykonané pre rodičov, súrodencov aj
pre starých rodičov.

Erika MATONOKOVÁ

vtedy nevedela, že Ježiš za nás zomrel.
To nie. Vedela som to, od malička som

llustračná snímka

Môj ocko chodil do práce na týždňovky.
Vždy v piatok večer som ho túžobne očakával.
Zavše mi doniesol čokoládu, autíčko. Keď bol
doma, opravovali sme spolu auto, alebo praco
vali v záhrade. No najradšej som s ním chodil
do lesa. Nosili sme domov huby, palice k fazu
li, zbierali sme repík pod lesom.
Niekedy prišli za ním jeho kamaráti, lebo ve
del pekne hrať na harmonike.
V
jeden krásny jesenný deň sme vykopali
zemiaky. Ocko išiel pre uja Petra, aby ich pri
viezli domov. My sme zatiaľ oddychovali a ča
kali. Prešla jedna hodina, druhá, blížil sa večer.
Ocko s traktorom neprichádzal. Ľudia už odišli
z poľa, iba my sme čakali. A tu prišiel sused
Paľo na bicykli. Zavolal moju mamu nabok.
Mama veľmi skríkla a začala plakať. Vtedy som
vedel naisto, že ockovi sa niečo stalo. Ale dúfal
som, že je ešte nažive. Keď ho doráňaného vy
tiahli spod traktora, už nežil.
A tak večer čo večer sa modlím za ocka. V
slzách si spomínam na dni, keď som bol nepo
slušný. Ach, keby sa mi vrátil! Ako by som ho
ľúbil!
Paľko
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gregácii bola veľmi zaujímavá, lebo mi
priniesla veľa nových pohľadov na
skladbu a bohatú symboliku našej sv. li
Odpovedá pomocný biskup prešovskej
turgie. Išlo sa postupne od slova k slo
diecézy Mons. Milan Chautur, CSsR
vu, skúmal sa presný význam jednotli
vých vyjadrení a hľadal sa čo najvernej
Otec biskup, nedávno ste boli vo
ší spôsob podania, hoci je pravdou, že
Vatikáne, kde ste sa zúčastnili konzultácií
originál zostane vždy originálom.
ohľadom schválenia gréckokatolíckej litur
Pre našu eparchiu sa schválením
gie sv. Jána Zlatoústeho. M ôžete nám bliž
definitívneho textu otvoria nové mož
šie priblížiť okolnosti schvaľovania liturgie?
nosti, ako zjednocovať spev vo farnos
Aký bol hlavný dôvod úpravy liturgických
tiach,
nanovo sa zamýšľať nad hĺbkou a
textov, dôjde v liturgickej praxi k nejakým
bohatstvom
sv. liturgie a uvieť do praxe
výraznejším zmenám?
jednotnú terminológiu východnej litur
Každý z nás dobre chápe, že litur gie.
Čo sa týka nejakých zmien v slúžení
gia ako vonkajší prejav nášho vzťahu k
sv. liturgie, možno ich dať do súvisu so
Bohu je veľmi dôležitou súčasťou života
slúžením v staroslovienčine, k čomu sa
veriacich. A tak ako každé iné dielo, je
táto slovenská liturgia viac priblíži. Ináč
aj naša liturgia chránená „autorským
si bude potrebné zvyknúť na malé úpra
právom“ východných cirkví, jej dedič
vy v textoch modlitieb, spevov ľudí i
stvom.
kňazov.
Východná kongregácia sa preto
Od nás všetkých bude závisieť, či sa
bedlivo stará o celkovú vernosť prekla
liturgický život v našej eparchii obnoví a
dov liturgie gréckemu a staroslovien
skemu textu. Keďže v súčasnosti použí
zjednotí, alebo nie. Nový schválený livaný slovenský preklad Liturgie sv.
turgikon podľa vyjadrenia známych od
Jána Zlatoústeho má časovo ohraniče
borníkov vo Vatikáne má už všetky po
né schválenie, liturgická komisia pri na
trebné náležitostí, na ktorých sa môže
budovať východná duchovnosť a religišom biskupstve v spolupráci s jazykový
mi odborníkmi pripravila nový doslovný
ozita našich veriacich. Pravdaže, liturgipreklad do slovenčiny, ktorý bolo treba
kon by mal byť len začiatkom v celko
prekonzultovať s teologickými expertmi
vom prekladaní všetkých liturgických
v Ríme.
kníh byzantskej liturgie, aby tak vyniklo
Práca v komisii pri Východnej kon
celkové bohatstvo východnej liturgie.

Otázky mladých

šetkým Vám, milí čitatelia,
ďakujeme za Vaše listy,
priania, pozdravy, predovšetkým
však ďakujeme tým, ktorí sa aktívne
zapájate do komunikácie s našou
redakciou prostredníctvom riešenia
našich tajničiek. Do poslednej vedo
mostnej súťaži sa zapojili mnohí z
Vás. Správne odpovede troch tajni
čiek zneli: Adam,Eva - Šaul, Dávid Kain, Ábel.
Trom výhercom - Marte Ihnátovej zo Strážskeho, K ataríne
Baníckej z Bardejova a M árii
Kolibabovej zo Strážskeho zasiela
me knižné tituly z vydavateľstva
Slovo.

V

Milí čitatelia,
tešíme sa, že nám pri zostavovaní
nášho diecézneho časopisu pomá
hate dopisovaním, posielate nám
rôzne príbehy, skúsenosti a zážitky,
ktoré síce z priestorových dôvodov
nie všetky môžeme uverejniť, ale,
verte nám, každý list - aj kritický veľmi pom áha v našej ďalšej práci a
smerovaní časopisu.
Vaša redakcia Slovo

Netradičné vyučovanie náboženstva
„Zaujímavé, ale netreba na to vek?“ Mám
často tento dojem pri vyučovaní náboženskej
výchovy, keď preberáme podľa učebných
osnov látku a pritom to, čo nadchne mňa,
mnohými deťmi ani nepohne. Čo teda vy
myslieť?
A vymysleli sme. Posledné dva májové
týždne sme s deťmi východného obradu zo zá
kladných škôl v Michalovciach usporiadali jed
nodňové tematické zájazdy. Ich náplň sme si
dohodli na oblastnom stretnutí katechétov v
Sobranciach:
4. ročník - Drevené chrámy v Šmigovci a v
Ruskej Bystrej (záver sme si spestrili v prírode
hrami a prijemným posedením)
5. a 6. ročník - Návšteva židovskej synagó
gy v Prešove a nášho katedrálneho chrámu
7. ročník - Po stopách otca biskupa Gojdiča
(rodisko, biskupská rezidencia, katedrála, sar
kofág a krypta)
8. ročník - Duchovné povolania v Cirkvi
(Kláštor sestier baziliánok v Prešove, kňazský
seminár a bohoslovecká fakulta, Kláštor ses
tier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v
Prešove a Kláštor
redemptoristov
v
Michalovciach)
Na katechétov a kňazov tieto dni zanecha
li príjemné zážitky - aj napriek zodpovednosti.
Ale čo na to deti?
„V malej dedinke Šmigovec sa až dodnes

zachoval krásny drevený chrámik.“ (Saška 4.
ročník)
„Najveselšie to bolo na maličkom chóre,
odkiaľ nám trčali iba hlavy. A ešte to, keď sme
sa hrali na lúke a veľa sme sa fotili.“ (Danka 4.
ročník)
„V synagóge ma najviac fascinovali foto
grafie zo synagógy inej - zničenej fašistami...“
(Julianka 5. ročník)
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Z VAŠICH

„...O Katedrále sv. Jána Krstiteľa nám veľ
mi zaujímavo porozprával o. Emil Zorvan...“
(Svetlana 6. ročník)
„Aj za tu krátku chvíľu, čo sme pobudli v ro
disku o. biskupa - v Ruských Pekľanoch - som
si túto malú dedinku tak obľúbila, že som ľu
ďom, ktorí tam žijú, tak trošku aj závidela...“
(Zuzka 7. ročník)
„Bolo to zaujímavé... posilovňa u sestri
čiek baziliánok nás veselo šokovala... koláči
ky u sestier služobníc sme raz - dva zbaštili...
a cestou bola zábava.“ (Oľa a Zuzka 5. a 8.
ročník)

Správca farnosti o. Emil Zorvan to zhrnul
týmito slovami:
„Verím, že tieto katechetické exkurzie s na
šimi gréckokatolíckymi deťmi prinesú ovocie
požehnania a oživenia pre našu farnosť.
Okrem vzdelávania pomohli k zoznámeniu sa
našich detí z ôsmich základných škôl. Podarilo
sa nám vytvoriť veľa jednotlivých ročníkov ko
lektívy detí rovnakého vyznania a zamerania.
Došlo k prehĺbeniu priateľských vzťahov medzi
týmito deťmi, kňazmi a katechétmi pôsobiacimi
vo farnosti. Na základe týchto skúseností
chceme aj po iné roky organizovať takéto ka
techetické exkurzie a vrelo to odporúčam aj ostatným spolubratom kňazom nášho biskup
stva.“
A na záver ešte vďaka. Nášmu Bohu a
Matke Božej za ich citeľnú prítomnosť, našim
kňazom za ich duchovný doprovod, všetkých,
ktorí nás na uvedených miestach tak samoz
rejme a s vľúdnosťou prijali, dali nám kus svoj
ho času a déťom vytvorili atmosféru, v ktorej sa
cítili doma. S vdáčnosťou myslíme aj na všet
kých, ktorí svojím sponzorstvom umožnili de
ťom vidieť a zažiť to, čo by si bez ich pomoci
nedovolili.

Sr. Dominika, katechétka
„Už sa tešíme na podobný zážitok v novom
školskom roku.“ (Julianka 5. ročník)
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tajomníkom Kongregácie Mons. Giuseppom
Uhačom, kardinála Josefa Ratzingera, prefekta
Kongregácie pre vieroučné otázky, troch bis
kupov z Malajzie, ktorí sú v týchto dňoch v
Ríme na návšteve ad Limina Apostolorum.
Za nového apoštolského nuncia v
Rovníkovej Guinei vymenoval Ján Pavol II.
Mons. Felixa del Blanco Prieto, súčasného di
plomatického zástupcu Svätej stolice v
Kamerune.
Krátko popoludní sa Ján Pavol II. stretol aj
s 50 účastníkmi pravidelnej letnej vedeckej
konferencie, ktorá sa koná pod záštitou
Astronom ického observatória v Castel
Gandolfo. Počas tohto týždňa sa na nej zú
častňujú vedci z desiatich krajín sveta, kto
rých spája rovnaká téma: evolučná a moleku
lárna biológia. Svätý Otec v pozdravnom prí
hovore účastníkom konferencie zdôraznil, že
na to, aby vedecký výskum, filozofické hľada
nie či teologické štúdie mohli poslúžiť ľud
stvu, musia byť vždy založené na pravde.
Podľa posledných analýz sa všetko, čo je pra
vé, krásne a dobré, spája vždy v tej istej pod
state - dodal.

Pápež Ján Pavol II. prijal 28.6. 1996 na au
diencii účastníčky generálnej kapituly Sestier
milosrdenstva a charity, známe aj pod menom
„merčedárky". 1500 príslušníčok tejto kongre
gácie, založenej v Španielsku Božím sluhom
Chuanom Nepomucenom Zegrí y Moreno,
dnes pôsobí v 14 krajinách Európy, Ázie a
Afriky. Ich charizmou je pomáhať chorým a sta
rým ľudóm. V krajinách tretieho sveta majú nie
koľko zariadení pre malomocných a niektoré
sestry kongregácie pracujú aj v ústredných or
gánoch katolíckej Cirkvi vo Vatikáne.
Na dälších osobných audienciách Svätý
Otec prijal: kardinála Jozefa Tomku, prefekta
Kongregácie pre evanjelizáciu národov spolu s

S výzvou k jednote s katolíckou sve
tovou Cirkvou a s napom enutím k opatrnosti pri inkulturácii kresťanstva v
Ázii prijal pápež Ján Pavol II. katolíc
kych biskupov Indonézie na návšteve
Ad limina. Pripom enul im, že jednota
Cirkvi siaha hlbšie ako rodinné, rasové
alebo rečové väzby. Spájanie kresťan
skej bohoslužby do kontextu tej-ktorej
kultúry si vyžaduje presnejšie dušpastierske pozorovanie. Prispôsobovanie
by m ohlo prispieť k inkulturácii, musí
však rešpektovať zásadnú jednotu rím
skeho rítu.
□

□

□

A poštolský n uncius arcibiskup
Giovanni Bulaitis pri slávnostnej bo
hoslužbe odovzdal hlavném u m estu
Ulan Bátáru katolícky kostol.
Vatikán a M ongolská ľudová re

«
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publika nadviazali diplom atické vzťa
hy v apríli 1992. Krátko potom prišli
do krajiny traja misionári. Jedného z
nich, filipínskeho p á tra V enceslao
Padilla, poveril pápež vedením misie
Urga - U lan Bátár.
Začiatkom roku 1991, keď sa v kra
jine skončila kom unistická nadvláda,
bolo obyvateľstvo M ongolska takm er
výlučne budhistické.

roku 1992 vo väzení, ako aj mariánske
procesie. Veriacich, ktorí sa napriek
zákazu zhrom aždili pri hrobe biskupa
uväznili.
□

□

□

Katolícka cirkev ostro odsúdila plá
ny na legalizáciu eutanázie v Českej
republike. „Eutanázia je z hľadiska
morálky katolíckej viery úplne neprija
□ □ □
teľná,“ povedal hovorca biskupskej
konferencie Miloslav Fiala. Ľudský ži
V
čínskej provincii Hebei sa začína vot treba chrániť od počatia až po jeho
nová vlna prenasledovania Rímu ver
prirodzený koniec.
ných katolíkov. Ako oznám ila v Paríži
Fiala tak reagoval na návrh zákona
vychádzajúca náboženská inform ačná
na legalizáciu eutanázie, ktorý predlo
služba Eglises d’ Asie (EDA), v apríli
žil m inister spravodlivosti Jífí Noval.
„M ôžeme iba dúfať, že parlament ten
a v máji zakázali všetky tradičné pro
cesie, predovšetkým tie k hrobu býva
to návrh, ktorý väčšina lekárov a teo
lógov odm ieta, neschváli,“ povedal
lého biskupa z B aodingu P etra Josepha Fan Xueyana, ktorý zomrel v
Fiala.

m

m

m

m

V
Trnave sa 25. júna t. r. zišiel na svo ciálom Spoločnosti Ježišovej Emilom
Vánim a s kňazmi, členmi výboru SSV.
jom zasadnutí výbor Spolku sv.
V homílii kazateľ, ktorým bol páter proVojtecha.
vinciál, rozvinul pekným spôsobom eZasadnutie malo dve časti: slávnost
vanjeliu o dvoch cestách - širokej a úzkej
nú a pracovnú. Dôvodom pre slávnostné
(M t 7,13-14). V závere homílie hovoril o
zasadnutie výboru SSV bola tridsaťpäťživote otca biskupa Dubovského a zaže
ročnica biskupskej služby a životná selal mu hojnosť Božích milostí a m nohé
demdesiatpäťka jeho predsedu Mons.
ďalšie krásne roky. V závere sv. omše sa
Petra Dubovského, SJ. Toto zasadnutie
jubilantovi prihovoril otec biskup Tóth,
nemohlo začať inak, ako slávením sv.
ktorý mu v mene otca arcibiskupa Jána
omše. Slávnostnú sv. omšu v jezuitskom
Sokola, ako aj v mene KBS poďakoval
kostole pre zam estnancov SSV celebro
predovšetkým za príkladný život Bohu
val jubilant spolu s generálnym vikárom
zasväteného človeka, ako aj za jeho prá
bratislavsko - trnavskej arcidiecézy
cu v KBS a v SSV, a vôbec za prácu pre
Mons. Dominikom Tóthom, pomocným
Cirkev.
biskupom tej istej arcidiecézy, s provin-

m

m

m

m

m

m

Všetci trnavskí zamestnanci SSV, pre
dajní SSV po celom Slovensku, redaktori
a pracovníci K atolíckych novín a
Duchovného pastiera, ako aj pozvaní
hostia sa stretli s výborom SSV a s jeho
jubilujúcim predsedom pri slávnostnom
obede. Po príhovore riaditeľa SSV Dr.
Štefana Hanakoviča, v ktorom ohodnotil
prácu predsedu SSV, prevzal biskup
Dubovský z jeho rúk zlatú medailu.
Medzi jubilantovými gratulantmi bol aj
rektor Trnavskej univerzity doc. Hajduk.
Za náš časopis Slovo a za všetkých je
ho čitateľov jubilantovi zagratulovali prí
tom ní členovia redakcie a zaželali mu
M noho rokov, šťastných rokov...!
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Pastiersky list biskupov S lo v e n s k a na sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla

Chrániť a rozvíjať slobodu a pokoj
Milovaní bratia a sestry,
sviatok apoštolov Petra a Pavla je nám prí
ležitosťou prihovoriť sa vám a sprítomniť ná
vštevu Svätého Otca Jána Pavla II. pred rokom
na Slovensku. Robíme tak s veľkou radosťou,
lebo vieme, že rovnaká radosť z prítomnosti
hlavy katolíckej Cirkvi, Petrovho nástupcu, pre
trváva aj vo vašich srdciach.
Prešiel rok, čo tento veľký pápež slovan
ského pôvodu, vstúpil po druhý raz na sloven
skú zem. Prišiel ako pútnik v osobe Ježiša
Krista povzbudiť nás, aby sme pokračovali na
ceste duchovnej obnovy, ktorú sme nastúpili.
Prišiel však najmä preto, „aby svojich bratov
posilnil vo viere a všetkým opätovne zvesto
val Ježiša Krista, jediného pravého Spasiteľa
sveta“ . Prišiel aj preto, aby nám pripomenul,
že „sloboda a pokoj sú výdobytky, ktoré tre
ba deň čo deň chrániť a rozvíjať“ , aby nám
pripomenul hodnoty pravdy a solidarity. Svätý
Otec poukázal aj na to, aká dôležitá je kres
ťanská tradícia. Vieme, že sám veľmi propagu
je našu cyrilometodskú tradíciu. A práve u nás
na Slovensku mohol dobre zdôrazniť význam
cyrilometodskej myšlienky: Toto dedičstvo tre
ba zachovať, zveľadiť a odovzdať ďalším gene
ráciám. Veď úcta svätých solúnskych bratov
zapustila hlboké korene v našich nábožen
ských a kultúrnych dejinách.
Ako dobre nám padlo opätovné povzbude
nie Svätého Otca, aby sme sa nebáli, že práve
„v čase budovania slobodného, sam ostatné
ho a demokratického Slovenska treba dôve
rovať v Božiu p o m o c “. Ako dobre bolo p o č u ť
jeho zdôraznenie, „aby všetci m ali prístup k
dobrám, ktoré sú potrebné pre čestný a čin
ný život“. Pripomínal, že „každém u treba za
bezpečiť m ožnosť trvalej práce, podporovať
formy sociálnej solidarity voči najviac postih
nutým vrstvám a chrániť základné dem okra
tické práva všetkých občanov“. Pápežovi
vždy leží na srdci mladšia a mladá generácia,
ktorú otcovsky varoval „p re d ziskom z nečest
ných podujatí, p re d konzumizmom a hedo
nizmom“. Súčasný pápež sa vyznačuje staro
stlivosťou o človeka - o každého človeka bez
rozdielu, lebo každý je stvorený na Boží obraz
a je vykúpený Kristom. Svedectvom tejto sta
rostlivosti sú aj jeho početné pastorálne ná
vštevy mnohých krajín sveta. Pápež ohlasuje
radostnú zvesť vykúpenia všetkým vrstvám, no
osobitnú lásku prejavuje k chorým a k mládeži.
Na nezabudnuteľnom stretnutí so sloven
skou mládežou v staroslávnej cyrilometodskej
Nitre ju nazval „novou úrodou na Božom po 
li“ a vyzval mladých, aby boli dôstojnými po
kračovateľmi svätých solúnskych bratov a aby
sa zasvätili dielu novej evanjelizácie. Svätý
Otec im priam úzkostlivo pripomínal, že dar
viery, ktorý dostali od Boha, majú prijať v zod
povednej slobode, usilovne ho zveľaďovať a
necúvať pred „ra d iká ln ym i požiadavkam i
evanjelia“.
„Pohotovo a veľkodušne odpovedajte na
Kristovo volanie“ , adresoval výzvu Svätý Otec

mladým. Radi túto výzvu prijímame všetci, mi
lovaní bratia a sestry. Vieme, že ju radi prijme
te, lebo to nie je len pápežov hlas, ale hlas
Ducha Svätého, ktorý chce zároveň každému
z vás osobitne pomáhať na ceste k Bohu.
Svätý Otec nám veľmi zdôrazňoval vernosť
Cirkvi, jednotu s duchovnými pastiermi a kládol
nám na srdce, že „opravdivé poznanie Ježiša
je m ožné iba v spoločenstve s nástupcam i apoštolov, zjednoteným i v tej istej viere s
Petrovým nástupcom “.
Vieme, ako pápež miluje Slovensko a
Slovákov, a vie to aj on, že Slováci milujú pá
peža. Presvedčili ste ho znova pred rokom,
keď ste šli za ním, v horúčavách, aby ste ho
počúvali, aby ste sa s ním stretli, aby ste v ňom
stretli Krista.
Vám, milovaní bratia v oltárnej službe, pá
pež zanechal odkaz, aby ste si „so zrakom upretým na Ježiša K rista“ prehĺbili „vedom ie
svojej kňazskej identity: ste pre Cirkev a v
Cirkvi sviatostným i reprezentantm i jediného
a večného Kňaza“ . Ste „Kristovi kňazi nave
ky!“ Svätý Otec vám pripomenul pastoračnú
lásku a vám, drahí rehoľníci a rehoľníčky, ra
dostné bratstvo a všetkých vás zaviazal náde
jou vytrvať „radostne a pokojne v ú silí o osobné posvätenie a apoštolskú horlivosť“.
Ako nezdôrazniť, bratia a sestry, že Ján
Pavol II. je mariánskym pápežom. „Totus tu u s“
- celý tvoj, Mária. Aj naše Slovensko patrí
Márii. Sedembolestná je naša patrónka. A
Svätý Otec s osobitnou úctou a láskou smero
val do dvoch našich významných mariánskych
miest - do Šaštína a do Levoče. Je dobre, keď
má človek niekoho, s kým sa môže podeliť o
radosti a žiale. „Je dobre, k e ď máte vo svojej
veľkej slovenskej rodine Matku, ktorej mož
no dôverovať a zveriť je j všetky bolesti a ná
d e je “, povedal Svätý Otec v Šaštíne. A dálej
hovoril, že „m ariánske svätyne sú m iestam i
duchovnej premeny, m iestam i obrátenia" a
ako pastier celej Cirkvi sa v Šaštíne osobitne
poďakoval Sedembolestnej Panne Márii za
„tú to prem enu ľudských s ŕd c “ a prosil ju, aby
„b d e la na d celým du cho vným životom
S lovenska“ . Vyzdvihol
hlboký význam
Šaštínskej svätyne a Sedembolestnej patrónky
pre celý slovenský národ. Odporúčal jej ho
ako „nazávislý národ", ktorý „nedávno prek
ro čil prah sam ostatnosti“, po ktorej sme tak
dlho túžili.
Aký krásny hold Panne Márií vzdal Svätý
Otec modlitbou svätého ruženca v kostole ses
tier uršulínok v Bratislave a akatistu v Prešove.
jeho prosby k Sedembolestnej Panne, aby
nám pomohla „ osvojiť si zmýšľanie Ježiša
Krista" a prosby o „p o ko j trvácny a osožný,
zdroj pokroku pre celú slovenskú spo lo č
n o sť“ , vysiela Vatikánsky rozhlas z Bratislavy
do celého sveta.
Na stretnutí so slovenskými gréckokatolík
mi v Prešove Svätý Otec povedal, mysliac na
náboženský život a tradície tohto kraja, že je tu
model, čo spája Východ so Západom, teda
„rozd ielno sť tradícií s požiadavkou jednoty,

akú chce l Kristus pre svoju Cirkev". Svätý
Otec spomenul utrpenie biskupa Vasila Hopku
a mučeníctvo biskupa Pavla Gojdiča ako
„vzácny príspevok... do pokladnice Cirkvi a
najmä v prospech ekum enizm u“.
V
Košiciach pápež svätorečil košických
mučeníkov a pripomenul nám, že mučeníctvo
je „n a jp ln ší a najradikálnejší prejav" Božej
lásky a že práve „m učeníctvo nás spája so
všetkými veriacim i v Krista“.
A z Levoče nám Svätý Otec adresoval vý
zvu prijať pravdu o Bohu tak, ako ju prijala
Panna Mária pri zvestovaní, v ktorom je, ako
vraví Svätý Otec, „v istom zmysle obsiahnuté
celé evanjelium", lebo tu sa „začína nový
vzťah m edzi Bohom a ľuďm i", „Mária verí
slovám Božieho posla a dáva počiatok nové
m u bohatstvu viery". Pápež hovoril, že často
žijeme, ako keby Boh nejestvoval, že naňho
zabúdame. „P roti všetkým formám starého i
nového ateizm u stojí Kristus, ktorý vydáva
najvernejšie sved ectvo o Bohu ako o
Otcovi...,“ zdôraznil Svätý Otec. A vyzdvihil osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka a biskupa
Pavla G ojdiča za ich svedectvo viery.
Pripomenul nám, že základ našej identity a vy
trvalosti je vo viere, ktorá má u nás hlboké ko
rene, a vďaka nej sme tým, čím sme. A vás
všetkých, milovaní bratia a sestry, spolu s na
mi, vašimi biskupmi, celé naše drahé
Slovensko, zveril Svätý Otec Bohu.
Veď ateizmus je pre človeka naozaj nepri
jateľný, lebo ho odľudšťuje a oberá o zmysel ži
vota, o zmysel ľudských hodnôt. A bez zmyslu
sa nedá žiť. Kresťanstvo, naopak, povyšuje
všetky hodnoty a dáva im večný rozmer.
Dokonca povyšuje aj utrpenie a bolesť. V sú
vislostiach spásy má všetko nesmierny význam.
Milovaní bratia a sestry, Svätý Otec nám
pripomenul, že „prijatie evanjelia je cesta k
vybudovaniu spoločnosti, ktorá sa vyznačuje
opravdivou slobodou, rešpektovaním druhé
ho a solidaritou bez predsudkov" a že „treba
vedieť brá n iť pravú slobodu človeka a kaž
dodenne ju budovať v pravde". Prosil nás,
aby sme toto všetko uskutočňovali v opravdi
vom ľudskom a bratskom dialógu.
Pekne je spomínať, lenže spomínanie by
bolo prázdne, keby sme sa nevracali k myš
lienkam, ktoré tu vyslovil Svätý Otec. Lebo
myšlienky, ktoré žijú v ľudskom vedomí, v srdci
jednotlivca i národa, hýbu životom a dávajú mu
silu.
Pápež Ján Pavol II. objal láskou celý svet a
všade seje svetlo jednoty a pokoja. Sme šťast
ní, že ho sial aj u nás.
My, vaši biskupi, opakujeme spolu s rím
skym biskupom, Petrovým nástupcom, ná
mestníkom Kristovým: „N e ch vládne pokoj vo
vašich srdciach. Nech po koj nájde svoj po
čiatok a svoj základ vo vašom vnútri, vo va
šom duchu, rozhodnutom zachovať vernosť
Kristovi a je h o učeniu.“
Pre všetkých vyprosujú Božie požehnanie
vaši biskupi.
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diakonské o kňazské svätenia
„N e c h je zve le b e n ý Pán, B oh Izraela,
le b o navštívil a vykú p il svo j ľud...
P reukázal m ilo srd e n stvo n a šim o tc o m
a pa m ätá na svoju svätú zm lu vu ...“
Toto sú úvodné slová Zacháriašovho chválospevu o Mesiášovom predchodcovi a o
všetkých tých, ktorých volá a posiela Pán. I
Na túto cestu sa vydali aj novokňazi našej prešovskej eparchie. 22. - 23. júna prija
li v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove z rúk diecézneho biskupa Mons.
Jána Hirku diakonské svätenia. A o týždeň 29. - 30. júna kňazské svätenia, pri ktorých
za zasnúbili s oltárom, zložili vyznanie viery a sľub poslušnosti diecéznemu biskupovi a
jeho nástupcom.

Dvestoročnica chrámu
V
nedeľu - 9. jú n a 1996 do našej farnosti - Z em plínske H radište zaví
tal náš sídelný biskup M ons. Ján Hirka. N apriek m nohým povinnostiam
si našiel čas a prijal pozvanie na oslavu dvestoročnice nášho chrám u, kto
rý je zasvätený N anebovstúpeniu Pána.
Oslavy sa zúčastnili okresný dekan o. D ušan Sem an, správca farnos
ti o. M ichal K učera a kňazi z okolitých farností.
Pred chrám om ho v nem e rady kurátorov privítal Ing. M iloš K uruc a
správca farnosti o. M ichal K učera. P red slávením liturgie o. biskup Ján
posvätil obnovený chrám , nový m isijný kríž a krížovú cestu. Potom otec
biskup odslúžil slávnostnú svätú liturgiu. V hom ílii nás povzbudil k hlb
šiem u prežívaniu osobného vzťahu človeka s Bohom . U bezpečil nás, že
bol a stále bude s nam i spojený v m odlitbách. Po sv. liturgii sa slávnost
ný sprievod odobral k novopostavenej farskej budove, ktorú o. biskup Ján
posvätil.
Svätá liturgia a posviacka sa konali na báze ekum enizm u, o čom sved
čí aj prítom nosť kazateľa Reformovanej kresťanskej cirkvi T ibora D em esa
so svojimi veriacimi.
M . P., Zemplínske Hradište

Diecézny odpust v Malej Polane

Obrad vysviacky sa takm er vždy koná pri slávení sv. liturgie. Tak tomu bolo aj pri
tohtoročných vysviackach. Zrno nových duchovných povolaní po roku 1989 vyklíčilo bo
hato, veď kňazskú vysviacku tohto roku prijalo, a ešte prijme, doteraz najvyšší počet bo
hoslovcov, absolventov GkBF v Prešove. Niekoľko ju príjme neskoršie po dovŕšení pred
písaného veku.
Pri sv. liturgii otec biskup povedal: “ Biskup vkladá ruky nie preto, aby udelil moc, ale
preto, aby im udelil silu
služby. Dnes svet chce
byť pokrokový. Všetko,
čo je staré, nie je pokro
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kové. Zostaňte so mnou - to nie je pokrokové. Zostať na mieste, často znamená spia
točníctvo. Znamená možno slabosť, lenivosť, strach. Zostaňte so mnou, to ale nezna
mená, že na svete už nemá byť nič nové. Znamená to, zostaňte pri tých rozhodnutiach,
slovách, ktoré ste dali priateľom, manželke, manželovi, Bohu pri vysviacke. Niekedy
nastanú situácie, kedy nevidíme dôvod, prečo by sme mali zastať. Verte to je nebezpe
čenstvo, to je to zlo. Pán hovorí, zostaňte. Svätenie je pre službu nesmrteľných duší.
Vzdialiť sa od Krista, to nie je pokrok, ale zrada, nebezpečenstvo tuzemského i večného
života. Kto prijíma diakonát a kňazstvo, rozhodol sa zostať s Kristom. Náš život stojí,
alebo padá s Kristom. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, vy ste cennejší ako je mnoho
vrabcov, ako celý svet. Zostaňte v Kristovej láske.“

Odhalili pamätné tabule
Pri príležitosti 1. výročia návštevy Svätého Otca Jána Pavla I!. sa dňa 2.
júla 1996 uskutočnilo v Prešove slávnostné odhalenie pamätných tabúľ in
štalovaných na miestach, kde bol prítomný Svätý Otec. Na jednotlivých
miestach - pri športovej hale, evanjelickom kolégiu a v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa, odzneli príhovory o. diecézneho biskupa Mons. Jána Hirku, bis
kupa Jána Midriaka a primátora mesta Prešov Juraja Kopčáka. Súčasťou
programu bol aj časť Akatistu k Presvätej Bohorodičke a modlitba
Otčenáš. Program pekným spevom duchovných piesní skrášlila p.
Monika Kandráčová.
V
poradí štvrtá tohtoročná diecézna púť sa konala dňa 16. júna v Malej
Poľane. Táto rusínska dedinka sa nachádza na rozhraní dvoch okresov
Svidník, Humenné, ako posledná v svidníckom dekanáte. K úcte
Božského Srdca Ježišovho sa tu každoročne v mesiaci jún koná odpusto
vá slávnosť. Tak tomu bolo aj tohoto roku. Malá Poľana je filiálnou obcou
farnosti Miková. Pôvodný starý drevený chrám, ktorý Poľančania navštevo
vali niekoľko storočí, sa od 30-tych rokoch 19. stor. nachádza v Českej re
publike v Hradci Králové. Vtedy si tunajší veriaci postavili nový chrám, v kto
rom sa modlia dodnes. Sv. liturgiu pri príležitosti diecéznej odpustovej sláv
nosti tu slúžil J.E. diecézny biskup Mons. Ján Hirka. Koncelebrovali okr.
dekan o. Andrej Dujčák, o. Miroslav Janočko, dälej boli prítomní kňazi o.
Ján Karas, o. Pavol Litavec, o. Štefan Danko, o. Štefan Hupcej. Otec bis
kup vo svojom príhovore hovoril o veľkej láske Božského Spasiteľa k nám
ľuďom, pričom položil otázku, prečo evanjelium nevchádza do našich sŕdc
v plnosti, prečo táto láska nevchádza do našich rodín. Čo máme robiť, aby
sme dokázali ľúbiť, milovať Boha, a aby sme sa navzájom milovali, aby bo
la jednota v rodinách v národoch ? Odpoveďou je Božské srdce Ježišovo
- Milujme sa navzájom. Boh chce, aby sme neživorili. V dome môjho Otca
je mnoho príbytkov. Zostaňte v mojej „ľubovi - v mojej láske“, hovorí Pán.
Musíme milovať svojho brata a sestru. Milovať je jediná cesta. Ak nemiluje
me, žijeme v nebezpečenstve, že sami seba zničíme.
-rs-
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Pozdisovcania vítali biskupa chlebom a soľou

Tohtoročná odpustová slávnosť chrámového sviatku Božského
Srdca v Pozdišovciach, ktorá sa uskutočnila v nedeľu, 16, júna t. r.,
mala o niečo bohatší program než v predchádzajúcich rokoch. Bola to
tiž spojená s posviackou obnoveného chrámu, ktorý tu naši veriaci za
čali stavať pred 70 rokmi.

Pri tejto príležitosti medzi Pozdišovčanov zavítal pomocný prešov
ský biskup Mons. Milan Chautur, CSsR. V mene kurátorov i veriacich
privítal o. biskupa Juraj Leššo, za obec starostka Mária Dobrovolská a
za farnosť o. Mgr. Jozef Ivan, správca fary v Trhovišti, ktorý v súčas
nosti pozdišovským veriacim vysluhuje.
Po privítaní o. biskup posvätil chrám zvonku i zvnútra. Veriaci s je
ho obnovou začali
__________________
po jeho navrátení
roku 1993, keď po
stupne zrekonštru
ovali strechu, fasádu, okolie, vrátane oplotenia, i interiér chrámu.
Po posviacke odslúžil Mons. M. Chautur slávnostnú arcipastiersku
liturgiu. Koncelebrovali o. kanonik Michal Moskaľ, okresný dekan, o.
Mgr. Jozef Ivan a ďalší prítomní kňazi, spoluúčinkoval mládežnícky
chrámový zbor z neďalekých Šamudoviec. V tematicky zameranej homilii poukázal o. biskup na milosti, ktoré nám Božské Srdce ponúka i
na neochotu súčasného sveta prijímať ich. Po skončení sv. liturgie od
slúžili prítomní duchovní M oleben k Božskému Srdcu s myrovaním a
slávnosť ukončili mnoholitstviem.
Ján POPRIK
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í). Tú

PRIM ÍCIE V DAVIDOVE
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Pomocný biskup Milan Chautur slúži v pozdišovskom chráme arcipastiersku sv. liturgiu, vľavo o. kanonik Michal Moskaľ z Iňačoviec, vpravo o. Mgr.
Jozef Ivan z Trhovišť.

Gréckokatolícka farnosť Dávidov v dekanáte Vranov nad Topľou prežívala
v nedeľu, 16. júna svoj významný deň. Novokňaz Juraj Bujňák ml. ako prvý v
histórii obce slúžil tu svoju primičnú sv. liturgiu, keď týždeň predtým dňa 9.

Zomrel o. Mikuláš Sem an

júna prijal z rúk J.E. Slavomíra Miklovša, diecézneho biskupa križevackého,

Dňa 16. júna povolal k sebe Pán života a smrti svojho slu
žobníka o. Mikuláša Semana, ktorý žil na odpočinku v Prešove.
0.
Mikuláš Seman zomrel v 26. roku svojho kňazstva a 74.
roku svojho života. Dlhé roky pôsobil v prešovskom katedrál
nom chráme ako vynikajúci kantor a bol aj jedným zo zaklada
teľov a prvých členov katedrálneho spevokolu.
Pohrebné obrady za zosnulým o. Mikulášom Semanom vy
konal dňa 20. júna v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v
Prešove o. biskup Mons. Ján Hirka za prítomnosti o. pomocné
ho biskupa Mons. Milana Chautura, CSsR, o. Eugena Kočiša,
generálneho vikára českého exarchátu, a mnohých kňazov a
veriacich.
Blažený pokoj a večná pamiatka!
-Kraj-

Nanebovstúpenia Pána za účasti početných hostí a kňazov z Talianska,

po štúdiách v Bratislave a Ríme sviatosť kňazstva. V preplnenom chráme
Rakúska, Švajčiarska, Belgicka a Juhoslávie prežívali veriaci farnosti radosť
z nového kňazského povolania svojho rodáka otca Juraja a spoločne prosili
pre neho o dar nespočetných Božích milostí, aby viedol k spáse tých, ktorí mu
budú zverení. Počas Služby Božej odznela časť jekténii v jazyku nemeckom a
talianskom. Primičnú sv. liturgiu doprevádzal svojím spevom prešovský ka
tedrálny spevokol. Kazateľom bol o. ThDr. Ladislav Ostrák.
Po skončení sv. liturgie poďakoval novokňaz o. Juraj Bohu a všetkým, kto
rí mu najmä svojimi modlitbami pomohli na jeho ceste ku kňazstvu. Osobitne
vyslovil poďakovanie svojmu otcovi ThDr. Jurajovi Bujňákovi za duchovnú vý
chovu, príkladný vzor kňazského života a vernosti Cirkvi.

Dr. Peter KRAJŇÁK

Malcovské zvony zvestovali radostnú novinu
Hlas zvona pôsobí od nepamäti ako zve
stovateľ. Vždy bol a je súčasťou nášho života.
Zvoláva veriacich k modlitbe, k bohoslužbám,
zvony umierajúcim i v čase živelných pohrôm.
V
rámci Duchovnej obnovy Slovenska 28.
mája t.r. veriaci z Malcova, so svojím duchov
ným otcom Štefanom Pacákom, za spevu a
hlaholu zvonov, privítali putujúci obraz Klokočovskej Panny Márie od veriacich zo Snakova.
Po privítaní obrazu všetci veriaci prišli do chrá
mu na sv. liturgiu, ktorú svojím spevom skráš
lil miestny spevácky zbor Simeonka. Po sv. li
turgii bol Moleben k Panne Márii. Vo večer
ných hodinách sa veriaci a mládež zišli na
modlitbu sv. ruženca a adorácie pokračovali
celú noc.
No slávnosť netrvala iba jeden deň. Obraz
klokočovskej ikony ostal medzi veriacimi celý
týždeň. Každý deň sa v chráme konali modlitby
sv. ruženca, sv. liturgie, molebeny, akatist,
spievali sa náboženské piesne. Mnoho veria
cich prijalo sviatosť zmierenia.
Peknými piesňami počas sv. liturgie, ale aj
v nočných adoráciách, modlitbou sv. ruženca,

akatistu prispel k bohatým duchovným zážit
kom aj spevácky zbor Simeonka.
Aby slávnosť duchovnej obnovy priniesla čo
najväčší duchovný zážitok, sv. liturgie spolu s
duchovným otcom Štefanom Pacákom slúžili

vždy iní kňazi. Mnoho povzbudivých slov, dob
rých podnetov, krásnych myšlienok a rozjímaní
o našej nebeskej Matke odovzdali veriacim títo
duchovní otcovia: o. Juraj Kuchtanin, správca
farnosti Šarišské Jastrabie, o. Igor Bibko, správ
ca farnosti Chmeľová, o. Jozef Gduľa, správca
farnosti Nižný Tvarožec - rodák z Maľcova, ako
aj o. Anton Semen, rímskokatolícky kňaz správca farnosti Lenártov, ktorý prišiel s proce
siou so svojimi veriacimi z Lenártova a Maľcova.
Duchovným zážitkom pre veriacich bolo aj
vystúpenie speváckeho zboru Marianka z
Kružlova.
V
pondelok večer sa veriaci s milostivým
obrazom Klokočovskej ikony rozlúčili molebenom k Panne Márii. Hoci obraz odišiel, srdce
Panny Márie ostalo s veriacimi, ktorí sú vdäční
nebeskej Matke za duchovnú obnovu, za pek
né, nezabudnuteľné zážitky i za duševné po
vzbudenie.
Obraz Klokočovskej Panny Márie z farnosti
Maľcov veriaci s duchovným otcom Štefanom
Pacákom odovzdali do farnosti Čirč.
Oľga JUROVÁ
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K O N C E R T C H U A L U KOŠ I CI ACH
Po úspešnom a vďačnom podujatí „Koncert chvál“ uskutočnenom na
začiatku mesiaca máj v prešovskej katedrále, stretli sa 31. mája mladí in
terpreti duchovných piesní aj v Košiciach. Pôvodne avizovaný Koncert
chvál v interiéri chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky sa nakoniec uskutočnil na farskom nádvorí. Za príjemne teplého večera (počasie aj at
mosféra) potešili prítomných svojím spevom skupina bohoslovcov
Anastasis, sr. Antónia,
Cyril Jančišin ml., Slavomír Štempák, detský
spevácky zbor Dominik
a hosť Stanley z Bratislavy. Poďakovanie za príjemne strávený posledný
večer najkrajšieho mesiaca zasväteného našej nebeskej matke Panne
Márii, patrí okr. dekanovi o. Cyrilovi Jančišinoví, ktorí umožnil zrealizovať
takéto podujatie v Košickej farnosti. Nie je jednoduché pozbierať na také
to podujatie všetkých zainteresovaných. Veríme však, že Koncert chvál v
Košiciach nebol posledný a že sa s mladými nadšencami kresťanskej hud
by budete mať možnosť stretnúť aj v ostatných dekanátoch, resp. na pút
nických miestach v našej prešovskej diecéze.
„rs_
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Z ČINNOSTI DIECÉZNEJ CHARITY
ZO SVIDNÍKA DO LITMANOVEJ
Gréckokatolícka diecézna charita, charitatívno - sociálne centrum vo
Svidníku - zorganizovala dňa 21. mája t.r. púť na horu Zvir do Litmanovej.
Púte sa zúčastnili obyvatelia Domova dôchodcov, veriaci zo Svidníka, cho
rí, alebo tí, ktorí v Litmanovej ešte neboli.
Ani ranný dážď neodradil pútnikov, ktorí sa zišli pri autobuse a posilnertí
kňazským požehnaním o. Ľubomíra Petríka, správcu farnosti Svidník, sa vy
brali na cestu. Cestou do Litmanovej sme sa modlili ruženec a spievali mari
ánske piesne.
Pod horou Zvir sa pútnici rozdelili. Tí zdatnejší išli náročnejšou cestou, za
spoločnej modlitby krížovej cesty.
Na hore Zvir sme sa všetci stretli a za účasti o. Petra Tkáča sme všetci
zotrvali v spoločných modlitbách Akatistu a Molebenu k Presvätej
Bohorodičke.
Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok a všetci si určite odnášali veľké du
chovné povzbudenie do dálšieho každodenného života.
Touto cestou by sme sa chceli podäkovať všetkým, ktorí sa pričinili o pre
žitie krásneho dňa: o. Petrovi Tkáčovi, Michalovi Pichovi NsP Svidník, zdra
votnej sestre Ivane Vasilenkovej a hlavne našim veriacim.
Už sa tešíme na dälšie spoločné stretnutia.
Pracovníčky charity vo Svidníku
POMOC UKRAJINE
Gréckokatolícka diecézna charita v Prešove vyslovuje úprimné podäkovanie aj v mene slovenských rodín, žijúcich na Ukrajine v Zakarpatskej oblasti,
za poskytnutie humanitárnej pomoci dňa vo forme finančnej a materiálnej
zbierky potravín, šatstva, hygienických a cirkevných potrieb týmto subjektom:
GK farnosť Svidník, GK farnosť Stropkov, RK farnosť V. Hrušov, RK farnosť
Rovné, RK farnosť R. Sobota, RK farnosť Solivar, Sestry IBMW, Tatraflóra
Prešov, firma SAB Prešov, p. Doláková, p. Hric.
Za darované finančné prostriedky boli zakúpené dälšie potraviny, lieky,
spacie podložky na duchovné cvičenia pre mládež a hradená doprava.
Pán Boh zaplať aj za všetky vaše modlitby obetované na tento úmysel.
SLUŽBA AKO DAR
Marieta, neviem, ako sa volá priezviskom. To nie je dôležité. Iba to, že obe
tavo pracuje v charite. Je zdravotnou sestrou. Zatiaľ nemá miesto, a preto vy
pomáha, kde sa dá. Pridelili jej opatrovať starenku Alžbetu. Dcéry pracujú a sta
renka potrebuje desiatu a iné služby.
Babka Alžbeta netrpezlivo počúva rádio. V rádiu počuje časové znamenie desať hodín. Klop, klop a už prichádza mladosť a s ňou usmiata a milá sestrič
ka Marieta. Dá starenke jedlo, porozpráva jej, ako je vonku krásne, aj o svojej
službe pre chorých a osamelých. Pomasíruje starké uležaný chrbát a boľavú ochrnutú nohu. Zasmeje sa zvonivým smiechom, keď babka Alžbeta rozpráva
smiešky.
Tak sa stretáva mladosť a staroba. Rozumejú si. Babka sa teší na príchod
Mariety a dni jej ťažkého položenia jej rýchlejšie utekajú.
Babkina nevládnosť už trvá viac rokov. Ani sa neobráti. Ani nepohne bez
cudzej pomoci. Mala už veľa opatrovateliek, všetky boli dobré, ale vždy po pár
dňoch odišli. Nevydržali. Iba sestrička Marieta má trpezlivosť s babkou a neod
chádza. Vie, že ju babka potrebuje.
Babka Alžbeta ma prosila: „Napíš o Mariete a podákuj sa všetkým sestrič
kám z prešovskej charity za obetavú lásku k chorým. A ja sa za nich modlím,
nech ich Boh žehná.“

umanitná spoločnosť Humanita pre život so sídlom v Krompachoch
a Gréckokatolícky farský úrad v Prešove - Sekčove usporiadali dňa
31. mája v kaplnke Povýšenia sv. Kríža na Sídlisku Sekčov (Opál) v
prospech zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných detí koncert ma
riánskych piesní pod názvom Deti deťom. V úvode programu podujatia sa
predstavili detský spevácky zbor Svätej Anny pôsobiaci pri katedrálnom
chráme a do peknej duchovnej atmosféry prispel výberom z akatistu aj se
minárny zbor bohoslovcov sv. Romana Sladkopevca. S veľkým úspechom
sa stretlo vystúpenie všetký
mi najočakávanejších hostí
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vých piesní Moniky Kandráčovej a Anny Servickej, ktorých spev odmenila preplnená sála nadše
ným potleskom. Program koncertu moderoval JUDr. Jozef Janík, predse
da spoločnosti Humanita pre život, ktorý svoje vystúpenie spestril recitá
ciou vybraných básničiek z básnickej zbierky Milana Rúfusa - Modlitbičky.
Ako uviedol vo svojom príhovore, je v súčasnom živote nutné viac ako ino
kedy zamyslieť sa nad duchovným významom známeho výroku Miluj svoj
ho blížneho ako seba samého, zvlášť v prípade tých, ktorí to najviac po
trebujú a sú odkázaní na pomoc druhých, osobitne, ak ide o postihnuté
deti. Zdôraznil, že vnútorným kompasom pre každého z nás by malo byť
naše srdce a presvedčenie konať dobro. Správca farnosti Prešov Sekčov o. Vasil Kormaník poukázal na význam takýchto podujatí, ktoré sú
miestom nielen prejaveného súcitu ale aj predsavzatia konkrétne pomôcť
núdznym a cez lásku k blížnemu miestom nachádzania seba samého.
V
závere vydareného a milého podujatia zaspievali prítomní spoločne
s Monikou Kandráčovou a Annou Servickou pieseň Mnohaja lita, blahaja
lita ako výraz vdäky Bohu za pekné stretnutie a prosby o hojnosť Božích
milostí.
Dr. Peter KRAJŇÁK

H

LITURGICKY KALEN DAR
V roku 1996 sa v nedele a sviatky čítajú čítania podľa cyklu
Vo všedný deň sa číta druhé čítanie (s párnym číslom)
22. júl, Mária Magdaléna,
úctyhodná, záv. spomienka (biela)
Tropar: Úctyhodná M ária M agdalé
na. Sláva. Odel si. I teraz. Podľa predpi
su. Kol 2, 1 - 7, M t 12, 1 - 8. 1 K or 9, 2b
-12, Lk 8, 1 - 3.

23. júl, utorok, Trofim a Teofil,
mučeníci
Menl. časti o sv. Jánovi Krstiteľovi alebo o mučeníkoch (červená).
Kol 2, 8 - 15, M t 12, 9 - 14.

24. júl, streda, Boris a Gleb,
mučeníci
Menlivé časti o sv. kríži alebo o m u
čeníkoch (červená). Kol 23, 16 - 22, M t
12, 14-21.

C tihodní a Bohu oddaní. I teraz. Podľa
predpisu. Prokimeny: N ech svätí jasajú.
Pán vykúpil. 2 Tim 2, 1 - 10, Lk 21, 12 19. Spev na prij.: Vo večnej pamäti.

28. júl, Deviata nedeľa po ZSD,
Prochor, Nikanor, Timon, Parmen,
apošt. (biela)
Radový hlas je ôsmy, ev. n a utierni je
deviate. Antifóny: nedeľné. Tropar: Z
výšin nebies. Sláva, kondák. Keď si
vstal z mŕtvych. I teraz: podľa predpisu.
Prokim en: Pom odlite sa. Kol 1, 24 - 27,
Jn 7, 14 - 18.
Spev na prij.: Chváľte Pána.

Týždeň po Deviatej nedeli po ZSD
25. júl, štvrtok, Zosnutie sv. Anny,
záv. spomienka (biela)
Antifóny: Hlas plesania. Toto je brá
na alebo: každodenné. Tropar: Bohom
omilostená Anna. Sláva i teraz. Kondák: Oslavujme pam iatku. Prokim en:
Velebí duša moja. Gal 4, 22 - 24.26, Jn
14, 1-6.
Spev na prij.: Plesajte spravodliví.

26. júl, piatok, Hermolaj, mučeník
Menl. častí o sv. kríži alebo o m uče
níkoch (červená). Kol 3, 1 - 4 , M t 12,
22-30.

C“

kríža. Makabejskí mučeníci,
záv. spomienka (červená)
Antifóny: Veľké veci. Vtedy sa hovo
rilo alebo: každodenné. Tropare: Spas
ľud svoj. Prosím e ťa. Sláva kondák.
D obrovoľne. I teraz. M učeníci Boží.
Prokimen: Spas ľud svoj. 2 M ach 7, 1 2. 9 - 14, jn 19, 6. 1 2 - 2 0 .
D nes sa začína obdobie pokánia
pred Z osnutím presvätej Bohorodičky.

2.
august, piatok, prenesenie
ostatkov sv. Štefana, prvomučeníka,
záv. spomienka (červená)
Tropar: Pane, tvoj m učeník Štefan.
Sláva. K ondák. Prišiel si. I teraz: podľa
predpisu. Prokim en: Spravodliví sa teší.
1 Sol 2, 1 - 8, M t 13, 18 - 23.

29. júl, pondelok, Kalinik, mučeník
M enlivé časti o anjeloch (biela) ale
bo o m učeníkoch (červená) Kol 3, 18 21. 23 -2 4 , M t 12, 43 - 45.

30. júl, utorok, Silas, Siluán,
Kriscent, Epenet a Andronik, apoštoli
M enlivé časti o sv. Jánovi Krstiteľovi
(biela) alebo o apoštoloch (červená).
Kol 4, 2 - 8.18, M t 12, 46 - 50.

31. júl, streda, Príprava na
Vynášanie sv. kríža (červená)

27. júl, sobota, Pantelejmon,
veľkomučeník, Sedempočetníci,
záv. spom. (červená)

M enlivé časti o sv. kríži ako v piatok.
1 Sol 1, 1 - 5, M t 13, 1 - 9.

Tropare: N a púšti. Bože našich otcov,
kondáky: Vznešenými piesňami. Sláva:

1. august, štvrtok, Vynášanie sv.

3. august, sobota, Izák, Dalmat a
Faust, úctyhodní
Menlivé časti o všetkých svätých ale
bo o úctyhodných (biela).
1 Sol 2, 9 - 13, M t 14, 1 - 13a

4. august, Desiata nedeľa po ZSD,
efezskí mučeníci (biela)
Radový hlas je prvý, ev. na utierni je
desiate. A ntifóny: nedeľné. T ropar:
H oc aj Židia. Sláva, kondák: Slávne ako
Boh. I teraz. Podľa predpisu. Prokimen:
Tvoje m ilosrdenstvo. 1 K or 3, 16 - 23,
Lk 10, 30 - 37. Spev n a prij.: Chváľte
Pána.

Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

Slovenskýgréckokatolícky liturgikon • jedinečná príležitosť
S radosťou som prečítal správu o schválení slovenského textu Sv. li
turgie Jána Zlatoústeho v Slove č. 12/96.
Schválený text je prvým krokom k tomu, aby sme využili jedinečnú po
núkajúcu sa možnosť k uvedeniu jednotného nápevu v prešovskom bis
kupstve pri sv. liturgii. Jej absenciu pociťujeme najmä pri spoločných ak
ciách miestneho, ale aj celoeparchiálneho významu.
V
predstihu treba povedať niekoľko odporúčaní k účinnému prístupu,
ale aj k očakávanému výsledku. Jednotný nápev má byť jeden, ktorý budú
vedieť spievať všetky ťarské spoločenstvá. Na všetkých spoločných podu
jatiach by sa mal užívať tento nápev. Má ho vypracovať liturgická komisia a
schváliť autorita biskupa. Nápev treba vydať v notovanom zázname aj v
modlitebných knižkách. Treba využiť možnosť audiotechniky - nahrať na
magnetofónové pásky. Vedúcich spevov v chrámoch - kantorov - zhro
maždí na dlhšie školenie - či už v dekanáte, alebo ústredne - v Prešove
vo voľné dni. Majú byť ochotní prijať a naučiť sa správne a presne inter
pretovať nápevy a neprehliadnuť ani najmenšie nepresnosti - ani rytmické,
ani nápevu. Podobne aj duchovní správcovia sa pred uvedením môžu zú
častniť tzv. vzorovej liturgie. Veľkú pozornosť treba venovať aj katechéze o
sv. liturgii, o nových slovných zvratoch, ich náplni, ako aj o potrebe jed
notného nápevu.

V
konštitúcii o Posvätnej liturgii II. vatikánsky snem hovorí: „Nech sa
rozumne napomáha ľudový náboženský spev, aby mohli zaznievať hlasy
veriacich pri pobožnostiach, náboženských cvičeniach, ba i pri samých li
turgických úkonoch, podľa smerníc a predpisov rubrík“ (b. 118).
Cirkevný spev musí mať tri vlastnosti:
1. aby bol svätý nielen podľa obsahu, ale aj podľa spôsobu prednesenia
2. skutočne umelecký, teda pripravený, lebo ien tak dosiahne cieľ
3. všeobecný, aby bol akceptovateľný všetkými
Sú to kritériá pápeža sv. Pia X..............o cirkevnej hudbe.
K svätému, umeleckému a všeobecnému (jednotnému) spevu je po
trebná náležitá a kvalifikovaná príprava. Pred uvedením liturgikona do pra
xe nemali by sa podnikať „sólo“ akcie ani po stránke nápevov, alebo pred
biehať, príp. byť nedočkavým.
Uvedené požiadavky, samozrejme, bolo by vhodné uplatniť aj na iné
rečové varianty používané v prešovskom biskupstve (cirkevnoslovančina a
maďarčina).
Uvedenie slovenskej liturgie do praxe na základe uvedených skutoč
ností môže znamenať, že po dlhšom čase budeme sláviť Pána jedným srd
com a jednými ústami, jednotným nápevom.
o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

