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Časopis g r é c k o k a to l íckej cirkvi 
N a  n  cbovz.íi tá
Mária, ty si tá božia pieseň
k Nemu domov navrátená,
do krajiny odvekého prisľúbenia,
keď bozk smrti len sa dotkol tvojich perí,
už ťa Tvoj Syn do anjelských rúk zveril.

Nič nie sú nebies úbelbvé stĺpy, 
čo vlnia sa ja k  na siatinách jar, 
keď more anjelov sa rozostúpi 
a ukáže sa všetkým tvoja tvár.

Čím je  hold všetkých rodov v oslávení 
pred tvojou slávou, ktorá ako spiež 
vyzváňa medzi zbormi neba, kde si v zrení, 
kde jak organ medzi chórmi znieš.

Niet veru ľudskej cesty a niet lásky, 
čo do náruče božej nevplynie, 
a nieto slzy, úsmevu a vrásky, 
neobsiahnutých v Božej Tvári jedinej.

■ I  ária, dnes je deň Tvojej nevý-
/ I  / I  s'ovnei slávy. Deň, keď pred

V  V. zrakmi apoštolov opúšťaš svet 
a zbory anjelov nesú Ťa s dušou i telom do 
neba.

Aké je to víťazné rozlúčenie s tými, ktorí 
s úctou bozkávali Tvoje presväté ruky. 
Všetky miesta na nebi, kde si bola, všetky si
tuácie, v ktorých si žila, vydávajú svedectvo
o tvojej svätosti, o tvojom nepoškvrnenom 
srdci.

Ty jediná, podobne ako Tvoj Syn, môžeš 
zvolať: Kto z vás ma môže viniť z hriechu? 
A svätý Peter, keď sa s Tebou so slzami lú
čil, nazval Ťa najčistejšou, Pannou a náde
jou nášho života. A žasol nad tým, aká slad
kosť nebeskej blaženosti sa rozhostila na 
tvojej tvári.

Svätá Cirkev, vedená Duchom Svätým, 
po stáročia mnohorakým spôsobom preja
vovala svoju vieru v Tvoje Nanebovzatie, 
Mária. Otcovia a učitelia Cirkvi, svätí mužo
via hlbokej viery, nikdy nezapochybovali
o tvojom tajomstve usnutia a nanebovzatia.

Aká nevýslovná radosť a úcta rozľahlí sa 
v nebi, kde Tvoje oslávené telo, Mária, nies

li v nádhernom  sprievode. Nebeské moc
nosti, kniežatá a panstvá v jedinom  súzvuku 
volali: O tvárajte brány, prichádza naša 
Kráľovná, M atka Večného Slova, Vládkyňa 
neba i zeme.

A takou nevýslovnou radosťou jasala celá 
Cirkev v pamätný deň 1. november 1950, 
keď pápež Pius XII. vyhlásil dogmu o tvojom 
Nanebovzatí:

„V mene Pána nášho Ježiša Krista, bla
hoslavených apoštolov Petra a Pavla a me
nom naším vyhlasujeme, oznamujeme a vy
medzujeme, že je Bohom zjavená dogma, že 
Nepoškvrnená Bohorodička, vždy Panna, bo
la po skončení pozemského života s telom 
i dušou vzatá do nebeskej slávy. A keby niek
to sa opovážil dobrovoľne popierať alebo do

pochybností uvádzať to, čo sme vyhlásili, 
nech vie, že sa celkom odcudzil Božej a ka
tolíckej viere.“

Prečistá Panna, Vládkyňa naša, dnes si 
slávnejšia nad cherubínov, a svojou vzneše
nosťou prevyšuješ všetko tvorstvo vesmíru.

Preto jak  sprievod panien kráčame za te
bou s jasotom  a spevom a všetci oslavujeme 
tvoje usnutie, lebo i ním si dokázala, že si 
Matkou Života.

A všetci spoločne prijímame tvoje pozva
nie, že sme povolaní pre budúcnosť, ktorá 
bude trvalá a že všetci môžeme byť vzatí do 
Božieho kráľovstva s telom i dušou. Preto 
všetko, čo vo svojom živote robíme, má vý
znam  pre večnosť.

B.KRASNOVSKÝ
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Sme svedkami toho, že na našich farnostiach sa v súčasnom období vybudovali nové gréckokatolícke 
chrámy. Je to prirodzená túžba veriacich, hlavne v mestách, kde vznikli nové farnosti, m a t vlastný 
Boží stánok. Ani Košice - metropola východného Slovenska nechce zaostať. V poradí druhý chrám sa 
rozhodli vybudovať Košičania vo farnosti Terasa a KVP. Náš záber je  zo slávnostného posvätenia po
zemku na výstavbu Chrámu sv. Petra a Pavla, ktoré vykonal prešovský sídelný biskup Mons. Ján 
Hirka. (Píšeme o tom na 13. strane.) Snímka Anton MINČÍK

Sv. Bažil Veľký O NEPOLEPŠITEĽNÝCH
rostlivosťou. Potom  však, keď sa nepolepší, 
treba s ním  naložiť ako s nepolepšiteľným  
hriešnikom . Lebo kto nekoná dobré skut
ky, ten je  odsúdený s diablom  a jeh o  sluha
mi.

Čo robiť s tým, ktorý nechce pracovať 
ani učiť sa žalmy?

- V  podobenstve o neúrodnom  íígovní- 
ku hovorí Pán: „Vytni ho! N ačo  ešte aj zem  
vyčerpáva?“ Treba ho liečiť so všetkou sta-

Sv. Bažil Veľký O TOM, KTO A KEDY BUDE ODSÚDENÝ  
PRE UKRYTIE TALENTU

Kto a kedy zasluhuje odsúdenie pre skrytie talentu?
- Ten, kto Boží dar vyhradzuje pre vlastný osoh a neužíva ho v prospech iných, zasluhuje odsú

denie pre ukrytie talentu.

Sv. Bažil Veľký O TÝCH, KTORÍ SÚ NESPOKOJNÍ A REPTAJÚ
Kto a kedy zasluhuje si odsúdenie tých, 

ktorí reptali proti posledným? (M t 20,1- 
16)

- K aždý za svoj vlastný hriech bude od
súdený. Preto  aj tí, ktorí reptajú , budú  od
súdení za rep tan ie . Sú však rôzne dôvody

rep tan ia . N iek torí rep tajú  pre  nedosta tok  
pokrm ov, lebo sú takí nem iern i v jeden í, 
že žalúdok  je  ich bohom . Iní reptajú , lebo 
ich rovnako s osta tným i odm enili. Tým  
prezrádzajú  svoju závisť, tú  spo ločn íčku  
v rážd, a iní rep ta jú  pre rôzne  iné dôvody.

Sv. Bažil Veľký O TOM, ČO PREKÁŽA PRAVDE
Čo znamená „neprávosťou prekážajú 

pravde?“ (Rim 1,18)
- To znam ená, keď niekto Božie dary 

zneužíva pre vlastný zisk. A poštol to od- 
sudzje slovami: „Nie sme ako m nohí, čo fal

šujú Božie Slovo“ (2 K or 17) a na inom 
mieste: „Nikdy sme sa, ako viete, nezalieča- 
li rečam i, ani nás nehnalo lakomstvo, Boh 
je  svedok, ani sme nehľadali slávu u ľudí, 
ani u vás ani u iných“ (1 Sol 2,5-6).

Sv. Bažil Veľký O NESPRÁVNEJ HORLIVOSTI
Čo je to nesprávna horlivosť a čo je predbie

hanie?
- Nesprávna horlivosť je vtedy, keď sa vo

ľakto snaží robiť niečo, aby ho nepokladali za 
horšieho od iných. A predbiehanie je vtedy, 
keď s namyslenosťou a chvastavosťou povzbud
zuje a popudzuje iných k nasledovaniu. Lebo aj 
Apoštol, hovoriac o predbiehaní, pripojuje k 
nemu slovo o márnej ctibažnosti: „Nerobte nič

z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v poko
re pokladajte jeden druhého za vyššieho“ (Flp 
2,3). Inokedy znovu,najskôr spomína márnu 
ctibažnosť a dodáva iné slovo, aby vyjadril to, 
čo pomenoval predbiehaním: „Nepachtime po 
márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezá- 
viďte jeden druhému“ (Gal 5,26).

Pripravili baziliáni 
(Pokračovanie)

Starostlivosť Cirkvi 
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Boh jestvuje, stretol som Ho
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Pánovu zvesť
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Dar lásky Bohu a bratom
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VNÚTORNÁ SILA BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA
S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme, či spí, alebo bdie, v noci i vo dne, semeno 

klíči a rastie a on ani nevie ako. A keď úroda dozrie, ruka sa hneď chytí kosáka, lebo nastala žatva.
(Mk 4, 26, 27, 29)

Končiaca žatva na našich poliach
i končiaci liturgický rok v našej parti- 
kulárnej cirkvi nám ponúkajú príleži
tosť zamyslieť sa hlbšie nad Božím 
kráľovstvom, o príchod ktorého sa 
všetci denne modlievame v Pánovej 
modlitbe Otče náš.

Udalosti, ktoré sa dejú vo svete o- 
kolo nás a ich neblahý vplyv na rast 
Božieho kráľovstva, nás akoby čím ďa
lej, tým viac presviedčajú,že svet sa rú
ti skôr do nešťastia ako do šťastia, skôr 
do pádu ako do vzrastu nahor, skôr do 
globálnej katastrofy ako do vrcholné
ho blaha, po ktorom všetci nakoniec 
túžime. Ak by náš svet bol naozaj iba 
produktom akejsi kozmickej náhody, 
tak by sa mohol zasa nejakou náhodou 
dostať do tohoto tragického zániku. 
Lenže je tu niekto, kto nedal takýto 
zmysel svetu. Je tu Boh a jeho Božská 
ustanovizeň - Cirkev, ktorá tvorí nad
prirodzený prvok v ľudskej spoločnos
ti, ktorý rastie ticho, skryto a nezávis
le na ľudských silách vládcov tohoto 
sveta, nezávisle na politických systé
moch, nezávisle na vzostupe, alebo ú- 
padku kultúry, nezávisle na prosperi
te, alebo krachu ekonomiky, nezávisle 
na obdobiach pre Cirkev pokojných, a- 
lebo ťažkých. Tak existuje vo svete

skrytá, činná vnútorná sila s vlastnou 
nezávislou a nezničiteľnou dynami
kou, sila nezávislá na denných udalos
tiach a ničivých silách. Ľudia a uda
losti majú síce druhotný záporný, ale
bo kladný vplyv na vonkajšie prejavy 
Božieho kráľovstva, ale rozhodujúci

P R í H 0 U 0 R
vplyv je vo vnútornej, neviditeľnej sile 
Božej milosti a nikdy nie na moci sve
ta. A tento poznatok už toľkokrát ove
rený v dejinách ľudstva nás chráni 
pred strachom z budúcnosti a dáva 
nám  pocit absolútnej prevahy sily 
Božej ruky v dejinách sveta. Roľník 
predsa nemá strach, že nočným spán
kom niečo zanedbal. Vie, že vnútorná 
plodnosť jeho sejby je prirodzene čin
ná aj v noci a teší sa na bohatú budú
cu úrodu, keď príde čas žatvy.

A v našom duchovnom živote sme 
každý jeden z nás pôdou pre sejbu se
mena Božieho slova, ktorému ak pri
pravíme vhodné podmienky, vzklíči, 
bude ticho nebadane v nás rásť a pri
nesie bohatú úrodu. Ak je však pôda 
nášho srdca tvrdá, neskyprená, alebo 
zamrznutá, môže toto zrno pretrvať

nevzklíčené aj celý život, kým nepríde 
okamžik milosti, aby vzklíčilo. Ale 
môže zostať aj nevzklíčené, ak ho člo
vek zanovito odmieta, čím si sám pod
pisuje hrozný rozsudok neúčasti na 
Božom kráľovstve.

Archeológovia v egyptských pyra
mídach. našli pri múmiách faraónov 
aj odložené zrno, ktoré tam  ležalo bez 
pôdy päťtisíc rokov , a keď ho zasiali 
do pôdy, vzklíčilo a prinieslo klasy so 
zrnom. Keď zrno pre pozemský chli
eb nestratilo svoju klíčivosť za päťtisíc 
rokov, ako by mohlo stratiť klíčivosť 
zrno Božieho slova, ktorému dať mož
nosť vyklíčiť a priniesť bohatú úrodu 
vo veľkej miere závisí aj od nás.

Božie kráľovstvo, ak máme oň ú- 
primný záujem, rastie vnútornou silou 
samo aj vtedy, keď si to neuvedomuje
me. Týmto podobenstvom nám Ježiš 
doplňuje obraz zdôrazňovaním bož
ského prvku sejby tým, že človek síce 
musí urobiť hodný kus práce sám na 
sebe, ale vie, že rozhodujúci prvok ú- 
rody závisí na vnútornej plodnosti zr
na. Kresťan musí teda vedieť o správ
nom vzťahu medzi Božou milosťou 
a ľudskou snahou. Rozhodujúcu časť 
spásy robí vždy Boh a človek je iba je
ho spolupracovníkom. Mária tým, že 
prijala Božie slovo najprv vierou do 
srdca a potom aj do lona a nechala ho 
vzklíčiť, priniesla úrodu nepredstavite
ľnej ceny nielen pre seba, ale pre celý 
svet. Boh ju  za to božsky odmenil, že 
si ju  vzal ku sebe s telom i dušou.

Tento model prijatia zrna Božieho 
slova sa nám ponúka aj dnes, keď si 
myslíme, že je vo svete viac zla ako 
dobra, aby ono v nás klíčilo a prináša
lo bohatú duchovnú úrodu, potrebnú 
pre spásu sveta.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY NA MESIAC AUGUST
1. Aby sa vrátili do Cirkvi všetci, ktorí sa od nej vzdialili.
2. Aby si celá Cirkev uvedomila naliehavú potrebu ohlaso

vať Krista a jeho posolstvo nespočetným obyvateľom Ázie.
3. Aby v nás podľa modlitby Svätého Otca v Bratislave 

Panna M ária oživovala nádej na oblažujúce stretnutie 
s Bohom v nebi, v oslávenej Cirkvi.

4. Srdce Ježišovo, vzbudzuj stále nové apoštolské duše, 
aby boli evanjeliovým kvasom medzi národmi.

Ilustračná snímka Dionýz DUGAS
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Z, dejín gréckokatolíkov na Slovensku

V ýc h o d n ý obrad v
Kresťanstvo počas dlhého obdobia svojich 

dejín bolo poznačené častými politicko-mocen- 
skými bojmi, ktoré ovplyvňovali život Cirkvi. 
Svetská vrchnosť, panovníci, narúšali rôznym 
spôsobom cirkevný život. Toto bolo často prí
činou roztržiek, nepokojov, územných a kultúr
nych zmien, ktoré sa bytostne dotýkali dovtedy 
jednotnej Cirkvi. V roku 1054 vyvrcholili ne
zhody schizmou. V cirkevných aj všeobecných 
dejinách to znamená veľký cirkevný rozkol. Za 
carihradského patriarchu Cerularia a rímskeho 
pápeža Leva IX. došlo po vzájomnej exkomu
nikácii k rozdeleniu všeobecnej Cirkvi na zá
padnú - katolícku a východnú - pravoslávnu. 
Východní kresťania, žijúci na našom území, 
praktizovali naďalej svoj východný obrad. Stará 
náboženská literatúra ich nazýva „staroverca- 
mi“. O nich a ich potomkoch, teda starých 
Slovanoch, existuje dostatok hodnoverných his
torických materiálov potvrdzujúcich ich ne
zmenené zachovávanie svojich obradov a pro- 
rímskej orientácie.

V roku 1060 sa do Podkarpatia, ktoré bolo 
súčasťou Uhorska, dostáva z Kyjevskej Rusi s 
kňažnou Anastáziou veľa veriacich východného 
obradu. Predpokladáme, že pri Mukačeve na 
Čemečej hore sa usadili aj rehoľníci baziliáni a 
kláštor zasvätili sv. Mikulášovi. Títo tu organi
zovali náboženský život, dokonca sa dá predpo
kladať, že tu malo sídlo jedno z biskupstiev 
Veľkej Moravy. Arpádovci vytvárali priaznivé 
podmienky pre vznik kláštorov. Ich dobrý vzťah 
k Byzancii sa prejavil zvlášť za panovníkov sv. 
Štefana a jeho nástupcov, najmä Kolomana 
(1095 - 1116). Niektoré kláštory jestvovali už v 
časoch sv. Cyrila a Metoda. Historici sa domni
evajú, že na základe objaveného nálezu s cyril
ským nápisom na náhrobku kniežaťa Presiána 
pri michalovskej rotunde, možno predpokladať, 
že tam jestvoval kláštor východného obradu, za
svätený sv. Michalovi archanjelovi. Väčšina 
týchto kláštorov patrila v Uhorsku pod právo
moc latinského biskupa, iba dva z nich 
(Veszprém a Sriemská Mitrica) mali stauropigiu
- oslobodenie spod tejto právomoci. Rehoľníci 
nežili utiahnuto, ale venovali sa pastorácii ve
riacich. V podstate kláštory slúžili aj ako fary. 
Za Belu III. (1172 - 1196), ktorý aj keď bol vy
chovaný na Východe, mal prozápadnú orientá
ciu, sa tento priaznivý vývoj spomalil.

Keď pápež Inocent III. (1198 -1216) listom 
zo 16. 4. 1204 prejavil ochotu zriadiť v 
Uhorsku biskupstvo východného obradu, ktoré 
by bolo podriadené Svätej Stolici, zdalo sa, že 
predsa len sa situácia zlepší. Tento zámer sa 
však neuskutočnil pre silný odpor latinských 
biskupov. Naopak v roku 1205 ten istý pápež, 
zrejme aj pod vplyvom vzniku Východného la
tinského cisárstva, bol za zrušenie východného 
obradu. Situácia sa zmenila po XII. všeobec
nom koncile (IV. lateránsky 12. 11. 1215). Bolo 
dohodnuté, že východní kresťania môžu zacho
vávať svoje obradové zvyky. Na zmiešaných ú- 
zemiach mal byť vikár východného obradu pod
riadený západnému - latinskému biskupovi.

Okolo roku 1230, po príchode západných re
holí do Uhorska, postupne zanikajú baziliánske 
kláštory. Mnohé zanikli aj počas tatárskeho pli
enenia (1241 - 1242), pričom svoju činnosť už 
neobnovili.

Veľký vplyv na ďalší vývoj katolíkov vý
chodného obradu malo postupné osídľovanie a 
sťahovanie národov. V prvej polovici 13. stor. 
prichádzajú na územie dnešného Slovenska 
Valasi zo Sedmohradska (1222), po roku 1242 
Rumuni a v druhej polovici 13. storočia Rusíni 
(1254), ktorí osídlili severovýchodnú časť 
Uhorska. Východné územia boli vyľudnené ta
társkymi nájazdmi, malé množstvo pôvodného 
obyvateľstva utieklo do hôr. Tento pohyb, tvo
rivé stretávanie sa a sťahovanie slovanského o- 
byvateľstva, súvisí s tzv. valaskou kolonizáciou. 
Táto vo svojom dôsledku pomohla pôvodnému 
obyvateľstvu zachovať si východný obrad. 
Migrácia, najmä 
Ruthénov, zname
nala oporu pre pre
žitie katolíkov toh
to obradu v slo
vanskom etniku.
Ruthéni sa nazýva
li Rusnáci - Rusíni 
a boli nositeľmi 
východného obra
du. Títo veriaci žili 
v 13 župách Uhor
ska - Marmaroš,
Ugoča, Sabolč,
Boršód, Bereh, Satmár, Uh, Zemplín, Šariš, 
Abauj, Spiš, Turňa, Gemer. Neskôr sa 
Abovská župa spojila s Turnianskou a 
Sabolčská sa rozdelila - vznikla Hajdužská žu
pa. Od 30-tych rokov 13. storočia nazývajú pá
pežské listiny veriacich východného obradu v 
Uhorsku schizmatikmi. Po IV. lateránskom 
koncile sa na západe rozšírila mienka, že „od
padlíkov“ treba obrátiť a priviesť k latinskému 
obradu. Po vymretí rodu Arpádovcov (1301) sa 
postavenie kresťanov východného obradu v 
Uhorsku pod tlakom politických, hospodár
skych a cirkevných náporov zo strany Západu 
ďalej zhoršovalo. Bratislavský cirkevný snem 
vydal v roku 1309 zákaz uzatvárať manželstvá 
katolíkov s východnými kresťanmi a zákaz vy
konávať pre nich cirkevné obrady. Postupným 
vytláčaním východného obradu na perifériu 
strácali veriaci náboženskú slobodu. Východní 
kresťania inklinujúci k Rímu museli platiť de
siatky latinským biskupom. Karol Róbert nepo
voľoval výstavbu chrámov v mestách, preto si 
ich stavali v blízkosti miest - Košičania v 
Zdobe, Michalovčania v Topoľanoch, Vra-, 
novčania v Čemernom, Prešovčania v Ruskej 
Novej Vsi, Sobrančania v Nižnej Rybnici. Silné 
polatinčovanie obyvateľstva spomalila práve va
laská kolonizácia. Pokus zriadiť katolícke bis
kupstvo východného obradu v Uhorsku stros
kotal na odpore uhorských biskupov. O zriade
nie východného katolíckeho biskupstva sa usi
loval aj pápež Gregor XI. (1370 - 1378).

U h o rs k u
Hodnoverné správy o existencii biskupstva vý
chodného obradu máme síce až z 15. storočia, 
sú však určité náznaky, že bolo zriadené oveľa 
skôr. História nám tu natíska otázku: Ako mo
hla východná Cirkev prežiť bez biskupov? 
Veriaci východného obradu síce boli dlhší čas 
pod právomocou biskupov iného obradu - la
tinského, avšak títo obmedzovali výkon svojej 
právomoci pre veľké vzdialenosti často iba na 
najnutnejšie úkony, napr. kňazské vysviacky a 
pod. Svoju úlohu tu zohrali putujúci biskupi, 
ktorí nemali stále sídlo. Podľa historika 
Joannikija Baziloviča a iných starších histori
kov, veľký význam pre Uhorsko a jeho vý
chodných kresťanov malo litovsko-podolské 
knieža Teodor Korjatovič. Po vyhnaní Tatárov 
z Kyjevskej Rusi, Haliča i Podolia sa stal legi
tímnym vládcom na Podolí. Na radu Ľudovíta
I. (1342 - 1370) vymenil Podolie za Mu
kačevské a Zborovské (Makovické) panstvo, 
kde pravdepodobne v prvej polovici 14. storo
čia priviedol so sebou asi 40 tisíc Rusínov, s 
ktorými prešiel cez Karpaty a ktorí sa usadili po 
celej južnej strane Karpátskeho oblúku v 
Berehovskej, Ugošskej a Marmarošskej župe. 
Títo novousadlíci založili asi 300 osád. Teodor 
Korjatovič bránil Rusínov pred nenásytnosťou 
uhorskej šľachty, ale aj pred vplyvom západ
ných rehoľných rádov. Darujúcou listinou z 8.
3. 1360 pomohol postaviť na Černečej hore pri 
Mukačeve grécko - slovanský monastier, ktorý 
sa stal duchovným centrom severovýchodného 
Uhorska. Jeho činnosť sa priaznivo prejavila aj 
v Šarišskej, Zemplínskej a Užskej župe. Počas 
rokov, keď tu bol županom, vrcholilo osídľova
nie Šariša. Na Zemplíne dal raziť drobné strie
borné mince s cyrilským písmom a pri kaplnke 
v Krásnom Brode dal vystavať drevenú cerkev
- chrám a kláštor. Osídlil okolie Humenného 
Rusínmi. Litovskí historici sa domnievajú, že v 
prípade Teodora Korjatoviča ide o dve rozdiel
ne osoby. Prvý Teodor vraj prišiel do Uhorska 
v roku 1339, druhý toho istého mena v roku 
1396. Rozdielne sú aj dátumy ich smrti. Jeden 
údajne zomrel v Podolí počas bitky s Litovcami 
v roku 1365, druhý mladší, v Mukačeve v roku 
1414 a bol pochovaný v kláštore na Černečej 
hore. Či už išlo o jednu, alebo dve osoby po 
smrti T. Korjatoviča sa situácia Rusínov a 
iných Slovanov opätovne zhoršila. Začali strá
cať nadobudnuté práva a slobody. Boli znovu 
silne latinizovaní.

Významným obdobím pre východných kres
ťanov na našom území bolo obdobie vlády krá
ľa Mateja Korvína (1458 - 1490). Prejavil svoju 
dobrú vôľu voči východným kresťanom aj v 
tom, že v roku 1481 ich oslobodil od povinné
ho platenia desiatkov. Ladislav II. - Pohrobok 
(1490 - 1516) toto nariadenie svojho predcho
dcu potvrdil. Počas jeho vlády pôsobil v muka
čevskom kláštore biskup, ktorý bol aj predsta
veným - igumenom. Toto oprávnenie dostal 
pravdepodobne od kyjevského gréckokatolícke
ho metropolitu Izidora, ktorý sa počas 

(Pokračovanie na 5. strane)
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STAROSTUVOST C IR K V I O ČLOVEKA
Dejinný pohľad na soc iá l

ne problémy v jedno tlivých  
obdobiach vývo ja  ľud ske j 
spoločnosti i p rítom ná skú 
senosť uprostred každoden
ného života p re tka né ho  e- 
konomickými vz táh m i, ve - 
decko-technickými a  eko lo 
gickými problém am i jasne  
ukazuje; čím by bo l č lo vek  
bez Boha. C irkev vždy s le 
dovala vývoj soc iá lnych  o tá 
zok, zaujímala k  nim  kon
krétne postoje, neu rob ila  to 
však preto, „aby získala na
späť privilégiá z m inu losti, a- 
lebo aby vnucova la iným 
svoje poňatie. Je j jed iným  c i
eľom bo la  s ta ro s tliv o s ť
o človeka, k to ré  je j zveril 
Kristus, o toho  č loveka , k to 
rý je, ako to zdôrazn il 2 . vati
kánsky koncil, jed iným  tvo
rom na zemi, k to réh o  Boh 
stvoril kvôli nem u sam é m u“ 
(Centesimus annus, str. 69 ). 
Pápež Ján Pavol II. v  závere 
uvedenej encyk liky  prízvuku
je, čo už vyjadril aj predtým  
v encyklike R e de m p to r ho
minis, že „ten to  č lo vek  je  a- 
koby prvou cestou  , k to rou  
musí Cirkev kráčať pri p lne 
ní svojej úlohy... ces to u , k to 
rú vytýčil sám K ristus a  k to 
rá ved ie ne m en ne  ta jo m 
stvom vtelenia a vykúp en ia .“ 

S končiacim  sa tis íc ročím  
naskytá sa m ožnosť, ab y  
človek, cítiaci sa v oh rozen í 
po celej p lanéte kon flik tam i 
(eko logickým i, vo jen ským i, 
teroristickými, b iedou  tre tie 
ho sveta a pod .), pre jav il

väčšiu  odvahu vyrovnať sa  
s  „v e č n ý m i p ro b lé m a m i 
s p ra v o d liv é h o  p o r ia d k u “ 
a p riľnu l s rd co m  i m údrosťou 
k p rinc ípom , k to ré  po sky tu 
je  s o c iá ln e  u č e n ie  C irkv i 
a  neda l sa  v iac  e k o n o m icky  
a p o lit ic k y  zneužívať.

S tav a  rozsah p rem ien  
po litic ko  - s p o lo č e n s k e j a  e- 
kon om icke j ob las ti v  9 0 . ro-

Ú U A H A
ko ch  ukazu je , ž e “ ob idva  e- 
ko n o m icko  - ku ltú rne  m od e 
ly, to tiž  kap ita lizm us i kom u
n izm us , sú  n e d o s ta to č n é  
a neadekvá tne  vzhľadom  k 
výzvam a očakávan iam , k to 
ré  d n e š n á  d o b a  p r in á š a “ 
(Zappala). N a báze rozp ra 
covaných  zásad in teg rá lne 
ho so c iá ln e h o  po riadku  je  
nevyhnutné  postaviť p ro c e s  
revo lúčnych  p rem ien  s p o lo 
č e n ských  a  eko n o m ických , 
vychá dza júc  z p rinc ípu  bu
dovan ia  je d n o ty  v m nohosti 
a  z  k u ltú ry  d u ch a  dávania. 
„R e vo lú c ie  sú m e lan ch o lic 
ké  o ka m ih y  de jín ... A le  sú aj 
o p o ro u  ľu d s k ý c h  n á d e jí , “ 
( D a h r e n d o r f )  a  v  našich  
p o d m ie n ka ch  po  novem bri 
1 9 8 9  um ožnili zm eny po li
t ic k o  - s p o lo č e n s k é h o  po 
riadku  a  v las tn íckych  vzťa
hov. Svätý O te c  Ján Pavol II. 
s ve ľkou  náde jou  ho dno til 
uda losti roku 1 9 8 9  vo vý
c h o d n e j E urópe : „sú  do k la 
dom  víťazstva vô le  k  je dn an iu  
a evan je liového  d u c h a  nad

p ro tivn íkom , k to rý  bo l o d 
ho d laný  nedať sa  ob m ed zo 
vať m ravným i norm am i. Sú 
va rovan ím  p re  v š e tk ý c h , 
k torí v  m ene p o litic ké h o  rea
lizm u c h c ú  z po litiky  vyhod iť 
p rávo a  m orá lku “ (C en tes i
m us annus). A  ako ukázal ži
vo t po  6 . p o revo lúčn ych  ro 
koch , nam iesto  po u če n ia  
a  vním ania varovného pápe
žovho  tó n u  nastal okam ih  
n a p ĺň a n ia  sa  obáv, k to ré  
Svätý O te c  ta k  isto vyjadril 
vo  svo je j e n cyk like : „S ta ré  
fo rm y  to ta lita rizm u  a au tori- 
tá rs tva  eš te  n ie  sú ce lkom  
po razené  a  hrozí ne be zpe 
čens tvo  ich  opä tovn éh o  oži
v e n ia .“ P osto jom  kresťanov 
u nás, p re  aký  platí evan je lio 
vé „Č o h o  sa bo jíte  vy, m alo
v e rn í...” nasta l p rie s to r p re  
tých , k torí v  m inu losti použí
vali zm en y  na to , že  sa  v  n ich  
dá  „ le p š ie  zabaliť m yš lienko
vý tovar, k to rý  už v  s tarom  
s ta linskom  ba lení je  nep re 
da jný“ (S viták I.) a kritikou  
p re d c h o d c o v  postaviť vlast
nú nedo tknu te ľnosť. Žiaľ, že 
aj v  novej p o lit ic ko  -  sp o lo 
č e n ske j s ituác ii sm e prija li 
t ie to  s ta ré  scen á re . Ž ivú vo
du z h lbo kých , výda tných 
p ra m e ň o v  s o c iá ln e j náuky  
s m e  n e s tih li d o s ta to č n e  
rých lo  po lož iť na s tô l zne is te 
ným , m alove rným  kresťa
nom  obáva júc im  sa o svoj 
ka žd od en ný  ch lie b , aj ke ď  
tu  bo li zám ery, sna hy  a  túžby 
C irkv i a  je j b iskup ov  pri vy
dávaní de s ia tky  kon k ré tnych

d ie l s  to u to  te m a tik o u . 
C h ce li n im i aspoň  č ia s to čne  
sp ln iť že lan ie  S vätého O tca, 
k to ré  vyslovil pri ju b ile u  en 
cyk liky  R e rum  novarum , aby 
to to  vý roč ie  „p o d n ie tilo  nové 
o d u š e v n e n ie  p re  š tú d iu m , 
šíren ie  a využívanie soc iá ln e 
ho u če n ia  C irkvi a  p rispe lo  
k  no ve j e v a n je liz á c ii S lo 
v e n s k a “ .

V ývoj na  S lo ven sku  zatia ľ 
p re b ie h a  v  sn a h á ch  p o  na
p o je n í na  e u ró p s k u  in te g rá 
c iu . V  la ic k ý c h  k ru h o c h , 
k to ré  v  d o s ta to č n o m  p re d 
s tihu  žili so  soc iá ln ym  u č e 
ním  C irkv i, a leb o  ho aspoň  
pozna li, vzn ik li zák lad y  št
ruktúr, k to ré  sa  raz da jú  zla
d iť s  p o s tu p o m  c e s ty  v 
m e d z in á ro d n o m  m e ra d le  
„o d  k u ltú ry  v la s tn e n ia  ku 
ku ltú re  dá van ia “ (Zappalá). 
D o v te d y  z re jm e  p o d s ta tn á  
časť z  nás vša k  m usí v  seb e  
„n a sý tiť“ h lad p o  „v la s tn en í“ . 
Ž iaľ, ne raz  aj sp ô s o b o m , 
k to rý  p redvádza jú  vern í s lu
ž o b n íc i s ú č a s n e j m o c i. 
Verím  -  vša k , že  vä č š in a  
z nás nes tra tí v  kon tak te  
s  C irkvou  v  s e b e  e tic k o  -  so 
c iá ln e  sved om ie , a b y  sm e 
m oh li raz p re js ť ku  ku ltú re  
dávan ia , k to rá  je  v las tne  vr
c h o ln o u  fo rm o u  re a lizá c ie  
ind iv ídua  ako  s p o lo č e n s k é 
ho  bytia , a  na jv iac  z o d p o ve 
d á  o b ra zu  e va n je lio vé h o  
č lo v e k a , p o d o b n é h o  O t
cov i, v  k to rom  vyúsťu je  zm y
se l ná šh o  bytia .

B. KRASNOVSKÝ

Východný obrad v Uhorsku
(Pokračovanie zo 4. strany)
Florentského koncilu (1438 - 1439) oficiálne zjednotil s Rímom. 
Historický dokument z roku 1458 uvádza ako biskupa mukačevskej epar- 
chie Lukáša (historik Petrov tvrdí, že bol iba kňazom). Vysvetlením môže 
byť, že Ruténi pred florentským koncilom pociťovali, že latinské ducho
venstvo sa k nim správa ako ku schizmatikom. Taktiež aj biskupov mno
hí nepovažovali za biskupov, lebo podľa nich nemali jurisdikciu rímskeho 
pápeža a boli oddelení od Ríma. Preto sa napríklad Lukáš nevolá bisku
pom, ale iba kňazom a jeho eparchia iba farnosťou. Až pod vplyvom 
Florentského koncilu sa rehoľník Ján, ktorý bol predtým rehoľníkmi zvo
lený za igumena, podľa dokumentu z roku 1491 sa spomína ako prvý zjed
notený biskup východného obradu, i keď sú aj mienky ktoré spochybňujú 
toto zjednotenie.
(Z pripravovanej publikácie Gréckokatolíci na Slovensku) o. G.SZÉKELY

Ján IĽKO

K e ď  u s n u l a  P a n n a  M á r i a  
p o  n e ľ a h k o m  ž i v o t e ,  
n a d a le j  a k o  ľ a l i a  
ž i a r i l a  v o  s v ä t e j  č i s t o t e .

Z l l e t l i  z  n e b a  a n je l i  
a  n i k t o  n e u z r e l  I c h  z h o n ,
B o ž iu  M a t k u  š ť a s t n í ,  v e s e l í  
o d n i e s l i  v  s l á v e  p r e d  B o ž í  t r ó n
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Svedectvo konvertitu André Frossarda

Bote je s tv u je , s tre to l son» H o
Už dávnejšie pod týmto titulom vy

šla v parížskom  nakladateľstve  
„Fayard“ stosedem desiat stránková 
knižka, ktorá čoskoro sa stala best
sellerom katolíckeho knižného trhu a 
celkom oprávnene dostala francúz
sku katolícku literárnu cenu r. 1969 . 
Čítať opis obrátenia k Bohu je  vždy 
duchovný zážitok, najmä keď ho opi
suje sám omilostený. Čítať ho však v 
takom pútavom a nádhernom štýle, 
ako ho píše autor tejto knihy André

André sa na rod il vo východnom  
Francúzsku, neďaleko Belfortu r. 1915, 
ako syn Ľudovíta O skára Frossarda, ktorý 
medzi dvoma svetovými vojnam i hral vý
znam nú úlohu v po liticko m  živo te 
Francúzska: bol poslancom  a viacnásob
ným ministrom, ako i prvým generálnym  
tajomníkom Tretej in te rnacionály Fran
cúzska, ktorá sa vytvorila po rozchode so 
socialistami.

Celá rod ina bola p rakticky ate istická. 
„Boli sme dokonali ateisti, píše autor, takí, 
čo neskúmajú svoj ateizmus. Poslední 
protiklerikálni bojovníci, ktorí rečnili na ve
rejných zhrom aždeniach proti nábožen
stvu, sa nám z d a li... trocha  sm iešn i..., le
bo dokonalý ateista nie je  ten, čo  popiera 
jestvovanie Boha, ale ten, pre ktorého 
problém Božej existencie sa už nekla
d ie .“

A keď sa v dedinke Foussem agne, 
v ktorej Andrej ako dieťa bez krstu rástol 
a ktorú opisuje ako jed inú vo Francúzsku, 
kde „bo la synagóga, ale nie chrám “ , rod i
na nem ohla nevidieť, že sa slávia sviatky 
ako napr. V ianoce. Pre ňu to  boli dni bez 
náboženského obsahu. „O b liek li sm e si 
nedeľné šaty, ale nešli sme n ikam ,“ zatiaľ, 
čo  ostatní obyvatelia sa ponáhľali do  chrá
mu v susednej obci. Nedeľa bola deň 
Pána p re  iných, p re  rod inu  F ros- 
sardových deň veľkého čistenia a kúpa
nia.

Vzhľadom na politickú prácu otca, ro
dina sa presťahovala do Paríža. Keďže 
syn Andrej v základnej škole prejavoval 
schopnosti, o tec ho dal do  gymnázia. 
Tam však neprospieval. C hce júc uplatniť 
svoje kresliarske nadanie, prestúpil na 
Školu dekoratívneho umenia, ale zasa 
bez úspechu. Zúfalém u otcovi neostávalo 
nič iného, ako použiť svoj vplyv a um iest
niť toh to mľandravého syna do redakcie 
istých parížskych novín. A le aj to to  za
mestnanie menil, vlastne m usel zmeniť 
a uchytiť sa v inej redakcii.

Rodinná výchova bola prísna, založe-

Frossard, je  aj hodnotný estetický zá
žitok.

V slovenčine v preklade Mons. J. 
Vavroviča kniha vyšla už v roku 1973  
vo vydavateľstve Dobrá kniha, neskôr 
ju vydal aj Lúč. Príbeh André Fros
sarda uverejnil vo svojej knihe Hľadali 
úprimne i páter Štefan Senčík SJ a vy
šiel aj v knihe Boh oslovil politikov 
(Slovo, a. s. Košice, 1991). Z  pera  
konvertitu A. Frossarda vyšla aj kniha
- Portrét Jána Pavla II.

ná na občianske j sta točnosti a mravnosti. 
A u to r však neotáľa p ripom enúť svoje 
vývrtky m ladého veku, aby dokázal ako 
„nekráča l ku katolicizm u, ale ako sa od 
neho  ešte  vzďaľoval“ . P ä tnásťročný 
Parížan si kúpil lístok podzem nej dráhy 
sm erom  do  znám ej parížske j štvrti 
M ontparnasse nie s dobrým  úmyslom. 
Tam zbadal žobráka v handrách. Keď pre
chádzal popri ňom, hodil mu do čiapky 
bankovky, ktoré držal a ktoré chce l pre
márniť, a vrátil sa domov. „Žiaľ, vždy sa 
nenašiel chudobný, ktorý by ma bol za
stavil na zlej c e s te ,“ dodáva úprim ne.

S po ločná  práca v redakcii utúžila 
šťastlivé priateľstvo Andreja so spo lupra
covníkom  o päť - šesť rokov starším, ktorý 
sa volal W illem in, ktorý bol veriacim , prak
tickým  katolíkom , ale n ikdy Andrejovi ne- 
natískal svoje presvedčenie.

Úplný obrat
v ž ivo te  dvadsa ťročného  novinára 

Andreja nastal 8. jú la 1935 , keď  popo
ludní prechádzal na starom  aute so svojím 
priateľom  po Paríži. Tento zastal pred ka
plnkou sestier, k toré ustavičnou poklonou 
pred vyloženou O ltárnou sviatosťou dáva
li náhradu za prechm aty revolúcie 1848 . 
Andrej zosta l sedieť v aute a čakal na ná
vrat svojho priateľa, myslel medzitým  na 
schôdzku, ktorú mal mať veče r s  dievča
ťom nem ecke j národnosti, študentkou na 
Škole umenia. Na náboženské otázky ne
myslel. „K eby som  sa bol domnieval, že 
jestvu je ne jaká nadprirodzená pravda, 
kňazi by boli bývali poslední, ku ktorým by 
som  bol šie l pýtať si vysvetlenie, C irkev... 
posledné m iesto, kam by som  bol šie l ju 
hľadať.“

Keďže priateľ sa nevracal, Andrejovi 
sa zunovalo čakať. Šiel ho hľadať do  ka
plnky, v ktorej rehoľn ice  nahlas odriekali 
hodinky. Najviac ho upútal hlavný oltár, 
jasne osvetlený, bohato vyzdobený, na 
ktorom  vyčnieval veľký kovový kríž. „B o l 
som  už vo viacerých chrám och z lásky

k umeniu, ale ešte som nevidel monšt
ranciu s hostiou a nevedel som, že je to 
O ltárna sviatosť, ku ktorej stúpali dva rady 
horiacich sv iec .“ Od dverí, pri ktorých o- 
stál stáť a odkiaľ medzi kľačiacimi hľadal 
svojho priateľa, zahľadel sa, sám nevedi
ac prečo, na druhú sviečku na ľavo od krí
ža. A  vtedy „sa náhle rozpútal rad divov, 
ktorých neúprosné násilie v okamihu strh
ne tú nem ožnú bytosť, akou som bol a pri
vedie k  životu oslnené dieťa, aké som do
siaľ nebo l.“

Ťažko opísať slovami, čo prežíval. 
Najprv počuje - „sťa by boli vyrieknuté o- 
sobou pri mne sto jacou“ - slová: duchov
ný život.

A  potom  „nebo  sa otvára, náhle sa dví
ha ... z te jto  kaplnky, v ktorej bolo tajomne 
uzavreté... Bol to nezničiteľný kryštál, ne
konečnej priehľadnosti, tem er neznesite
ľnej žiarivosti... iný svet jasu a hutnosti. 
Bola to skutočnosť, bola to pravda, videl 
som  ju z pošm úrneho brehu, kde sa stá
le ešte zdržujem. Jestvuje poriadok vo 
vesmíre a na jeho vrcho lc i zrejmosť Boha, 
taká zrejmosť, že je  prítomná a že je oso
bou Toho, ktorého by som bol popieral o- 
kamih predtým  a ktorého kresťania oslo
vujú O tče ná š ...“ . V tú chvíľu zmenilo sa 
kam enné srdce Andrejovo a zaliala ho ra
dosť. On top iac i sa bol včas zachránený.

Táto radosť z úžasnej zmeny trvala ce
lý m esiac. „Každé ráno znova som na
chádzal to to  svetlo, ktoré robilo bledým 
deň, tú to  sladkosť, na ktorú nikdy neza
budnem . Rehoľník z kongregácie Ducha 
Svätého ho poučil o pravdách viery a pri
pravil na krst. S radosťou prijímal kresťan
skú náuku, jedno  ho však v nej prekvapi
lo - Eucharistia. „N ie, že by sa mi to zda
lo neuveriteľné, ale udivovalo ma, že 
Božia láska našla ten to  neslýchaný 
spôsob, aby sa nám dávala... a najmä, že 
použila ch lieb , ktorý je  pokrm om  chudob
ných a obľúbenou potravou deti. Zo všet
kých darov, k toré kresťanstvo rozprestre
lo predo mnou, tento je  najkrajší.“

„Nepísal som, končí autor, aby som 
rozprával o sebe, ale aby som vydal sve
dectvo ... Láska, vyjadriť Ťa, večnosť bu
de krá tka .“

K piatim  zväzkom „Konvertitov XX. sto
roč ia “ , ktoré vydal F. Lelotte, SJ, známy aj 
u nás z kníh a návštevy, pridružuje sa táto 
najčerstvejšia rozprava náhleho obrátenia 
Andreja Frossarda. Svojou neočakáva- 
nosťou, ale i svojou takm er fyzickou sku
točnosťou prítom nosti nadprirodzená, pri
pom ína Šavlovo obrátenie na ceste do 
Damašku. Je však živým svedectvom náš
ho storočia!

Dr. P. BEŇUŠKA



SLOW  15 /96 7

H l a s  z v o n o v  n a  p ú t i
Bolo krásne leto. Slnko sa pohrávalo so 

svojimi životodarnými lúčmi, s lístím stro
mov a pohládzalo zelenú trávu. N a lúke pás
li kravy detí z blízkej dediny. N araz sa rozo
zvučali zvony. O ndrík sa vychytil a bežal, 
bežal za hlasom zvonov. Bežal, až dobehol 
k procesii, ktorá v m odlitbách kráčala po 
ceste na púť k Panne M árii Klokočovskej.

C estovala som s priateľom vla
kom. Prisadli sme si k jednému 
chlapcovi. Chceli sme večerať 

a tak sme ponúkli aj jeho.Tým sa začala naša 
komunikácia.

Od problémov v práci sme cez moju školu
- teológiu - prišli až k viere. Bol to 
chlapec,vlastne už ženatý muž, ktorý bol ve
ľmi otvorený, priamy a hľadajúci pravdu. 
Zaujímali ho klasické otázky: Študujem geoló
giu či vlastne teológiu a nebudem mníška? Čo 
si myslím o východných náboženstvách? Ako 
môže Boh dopustiť toľko zla vo svete? Čo bu

M alý O ndrík  bol očarený pekným i pi
esňam i. N ajp rv  ostál stáť ako prikovaný, 
ale spev je  už počuť iba z diaľky, v ktorej sa 
m u strácali veriaci v  procesii. N ie, on  m usí 
ten  prekrásny spev počúvať stále, a už aj 
dal sa do behu, pridal sa k  sprievodu. Začal 
spievať svojím pekným  hlasom  a pridal sa 
vrúcne k m odlitbám .

Veriaci, keď počuli jeh o  pekný hlas, da
li ho  na  čelo sprievodu k sam ým  kňazom  
a O ndrík  spieval s vrúcnosťou srdca a m od
lil sa.

Púť, m odlitby a  spevy trvali celú noc 
a  O ndrík  vydržal s veriacim i. N ecítil ani 
h lad  ani únavu. V rúcne spieval a m odlil sa 
k Panne M árii Klokočovskej.

Prišlo ráno. N a  sv. liturgii sa O ndrík  
vrúcne m odlil a tu  prišiel k  poznaniu , bude 
kňazom . Á no, bude kňazom ! R odičia sú 
chudobní, ale P anna M ária m u iste po
m ôže. O ndrík  sa začal dobre učiť, zbožne 
navštevoval pú te  a  služby Božie.

Sen sa m u splnil. P anna M ária vzala 
chlapca pod  svoju ochranu  a prišiel deň,

de s nepokrstenými deťmi? Môže prísť do ne
ba aj človek nepatriaci do katolíckej cirkvi? 
Podľa čoho bude súdený neveriaci človek? 
Existuje očistec?

Skúsiš odpovedať?
Nekládol tieto otázky s iróniou, či s úmys

lom nás v niečom dostať, ale s úprimným zá
ujmom o pravdu. Pomedzi odpovede nám roz
prával svoj život a cestu hľadania. Pýtal sa na 
otázky viery už viacerých ľudí,ale poväčšinou

keď sa z m alého O ndríka s pekným  hlasom  
stal kňaz.

U ž oslávil svoje 60. výročie svojho veku 
v lone hôr a m edzi svojimi zbožnými oveč
kam i. Tam  v h o rách , v dedinke pod  
Vysokými Tatram i, v lone prekrásnej Božej 
prírody.

Tak ako voľakedy malý chlapec s pek
ným  hlasom  vedie veriacich k zbožnosti 
a navštevuje pútnické m iesta. D enne sa 
m odlí k  Panne M árii Klokočovskej, že mu 
ukázala cestu zbožnosti a do vienka dostal 
pekný hlas, aby nielen spevom nábožných 
piesní, ale aj slovom šíril Ježišovo učenie.

N ie vždy cesta zbožnosti bola vystlaná 
ružam i. Bolo na  nej aj m noho  skál a tŕnia, 
nepriateľstva a prenasledovania, ale kňaz 
O ndrej vydržal. N ič neotriaslo  jeho  pevnú 
vieru a presvedčenie. Jeho viera je  stále 
pevná a čistá, ako bo la  v deň, keď do jeho  
srdca sa vlialo m ore lásky k Panne Márii, 
keď m u v srdci vzklíčila láska k poslaniu 
hlásať Božie slovo.

Z chlapca s pekným  hlasom  sa stal 
kňaz, ktorý vedie dietky a veriacich k zbož
nosti tak, ako v časoch ťažkých, aj teraz, 
keď nad  gréckokatolíckou cirkvou zasvieti
lo slnko lásky a je  pod  ochranou Panny 
M árie a svätej Trojice.

Erika MATONOKOVÁ

nedostal uspokojivú odpoveď . Sťažoval sa 
hlavne na nevedomosť katolíkov. Na konci 
nášho rozhovoru nám poďakoval a spýtal sa, či 
nechceme byť misionármi. Aj pre mňa bol ten
to rozhovor krásny, pretože vždy som mala 
problém hovoriť neznámym ľuďom o Ježišovi 
a o viere. Vtedy som túto odvahu dostala aj 
vdáka tomu, že som tam nebola sama. Spolu 
s priateľom sme si pripadali ako apoštoli, kto
rých Ježiš posielal po dvoch do sveta.

A čo ty, ktorý toto teraz čítaš, vedel by si 
odpovedať na vyššie položené otázky?

Emília T EN C ER O V Á

Ilustračná snímka

Ako byť dobrou kresťankou
Pochádzam z maličkej dedinky, kde sa 

viera a náboženstvo dedí z pokolenia na po
kolenie. Tak tomu bolo i v našej rodine. 
Chodievali sme v nedeľu a prikázaný svia
tok do chrámu, niekedy aj cez týždeň. 
Doma sme sa v sobotu modlievali sv. ruže
nec. A ja som si myslela, že je  všetko v po
riadku, že som vzorná kresťanka. Veď som 
bola oveľa lepšia ako iné dievčatá, ktoré 
chodievali po zábavách a potom prichádza
li neskoro v noci domov.

Keď som po skončení strednej školy za
čala študovať na vysokej škole, moje vedo
mie „dobrej kresťanky" ešte vzrástlo. Začala

som chodievať do chrámu každý deň, pri
stupovať ku sviatostiam, stretávala som sa 
s kňazmi a rehoľnicami. No napriek tomu 
všetkému som kdesi vo vnútri pociťovala 
prázdnotu. Prázdnotu, ktorú som žiadnym 
svojim snažením nemohla odstrániť, aj keď  
som sa o to usilovala zo všetkých síl. Nešlo 
to až dovtedy, kým do môjho života naozaj 
nevstúpil Ježiš. Ježiš, ktorý túto prázdnotu 
vyplnil. Živý Ježiš Kristus, akého som dovte
dy nezažila. Prišiel až vtedy, keď  som mu 
dovolila vstúpiť do môjho života, do môjho 
srdca. Ja som ho volala a On prišiel. Prišiel 
so svojím pokojom, odpustením. Bolo to

niečo, čo som dovtedy nepoznala, aj keď  
som bola „dobrou kresťankou“. Jeho prí
chod znamenal veľkú revolúciu v mojom ži
vote. Večer som od radosti a tak trochu z o- 
bavy nemohla zaspať. Mala som strach, aby 
to, čo som zažila, nepominulo. Ale moje o- 
bavy boli zbytočné. Pán Ježiš zobral moje 
slová vážne a začal konať v mojom živote. 
To, čo som prv robievala iba z povinnosti, 
stalo sa m i teraz niečim radostným. Už som 
sa nemusela nútiť do modlitby, alebo do čí
tania Svätého písma.

Ježiš vložil do môjho srdca veľkú túžbu 
stretávať sa s ním v modlitbe, v Božom slo
ve, v Eucharistii. Ježiš ma uzdravil z mojej 
duchovnej slepoty, ba čo viac, daroval mi 
nový život. Marta PRIPUTENOVÁ
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Novokňaz o. Peter Komanický slúžil svoju prvú sv. liturgiu pre tých, 
ktorí to najviac potrebujú.

Privítal a predstavil nás o. Ladislav Vrábel, ktorý je duchovným ot
com pre Ústav na výkon väzby v Prešove.

Na sv. liturgii bolo prítomných asi 20 väzňov a ostatní boli s nami 
spojení cez vnútorný rozhlas vo svojich celách.

„Choďte a hlásajte to, čo som vám ja prišiel ohlásiť.“
Vieru, nádej a lásku ohlasoval otec novokňaz. Povzbudil ich v duchu 

tým, že nielen oni sú vo väzení, ale všetci, ktorí majú zamknutého du
cha. Ktorí sa boja a sú 
skúšaní. V homílii za
znelo, že neexistuje 
lepší obhájca, či proku
rátor, ktorý by ich vyslobodil z väzenia, ako Ježiš Kristus. Lebo on pri
šiel na svet, aby nás vykúpil.

Na záver nás o. Vrábel poprosil, aby sme zaspievali modlitbu Otče 
náš v staroslovienskom jazyku, pretože to bolo práve na sviatok 
svätých Cyrila a Metoda. Pripomenuli sme si odkaz našich vierozvest- 
cov.

„Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Veru, hovorím vám: čokoľ
vek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste 
urobili.“ (Mt 25, 3 6 -4 0 )

Toto stretnutie v nás zanechalo príjemné pocity. Dúfame, že nebo
lo posledné. Slávka M.

Čo čakáme od života?
Som  na svete j a , ty, a j on, každ ý  m á svo j ž ivo t 

už v p rvých  o ka m ih o ch  vo svo jich  ru ká ch  a len  
na ňom  záleží, ako ho  p rijm e  a č o  s n ím  urobí. 
Každý je d e n  z  nás čaká  n iečo , n ie č o  ne vše d n é  a 
ve ľm i zaujím avé. M ys lím e si, že  ná š  ž ivo t b u d e  
p lný  radosti, š ťastia  a lásky. A le  v to m to  svete  s i 
každý to to š ťastie  a lá sku  m u s í zaslúžiť, č i  vybo
jovať.

Ž ivot nám  ne m ôže  p o n ú k a ť  len  všetko  krásne, 
od  života nem ôže m e  č a k a ť všetko  dobré . Príde  
čas, deň, č i ho d ina  a naše šťastie  sa  rozb ije  na  
m árne kúsky a n e po m ôže  a n i to  na jle pš ie  le p id 
lo, aby šťastie  spo jilo . A le  p re dsa  je  tu  n iek to , k to  
pom ôže: „ Boh". V našom  ž ivo te  m ôže  d ô js ť  k  p la 
ču a bo lesti, a le vtedy sa m u s í o zva ť naše  s rd ce  
a sm útok vyviesť z  nášho  tela. V te j chv íli s i m usí
m e sam i vy tvoriť oza js tné  šťastie , ra d o s ť a lásku. 
Naším heslom  v ž ivo te  je  b o jo v a ť až do  sĺz, le bo  
po  tých na jbo les tne jš ích  s lzách  p rich á d za  oza js t
né šťastie, vybo jované šťastie, be z  akých ko ľve k  
prekážok a zábran. N o ne m ôžm e  v ž ivo te  len  d o 
stávať, ale a j dávať, dá va ť ž ivo tu  to, čo  je  m ne  na 
jd rahšie  a na jm ilš ie , n e m ôže m e  s i to  n e c h á v a ť  
pre seba, ale m usím e to rozd áva ť ľuďom , k to r í sú  
vôkol nás  -  našim  blížnym . Tým na jce ne jš ím  da
rom  je  láska, láska rod inná, kresťanská, láska, a- 
kou ž ijem e teraz. A to bu de  tým  na jväčším  da
rom, čo  chcem e Bohu darovať.

J a n a  PAVÚKOVA Ilustračná snímka

ňko som našla Boha
Často počúvam, ako niektorí ľudia hovoria o dni, keď 

Boh vstúpil do ich života.
Ja si na deň, v ktorý by práve Boh vstúpil do môjho 

života, deň kedy by som Ho mala nájsť, nepamätám. 
Možno si naň nepamätám, pretože Boh do môjho živo
ta nevstúpil za jeden deň, v jednom okamihu.

Boh je veľmi trpezlivý a milostivý.
Nemôžem povedať, že v ten a ten deň som našla 

Boha, alebo že po príhode, ktorú som prežila, vstúpil 
Boh do môjho života. Boha som nachádzala postupne. 
Nie, žeby som v neho neverila, to nie.

Vyrastala som v kresťanskej rodine a tak som už od 
detstva bola vedená k Bohu.

Avšak jeho existenciu, jeho „bytie" tu medzi ľuďmi a 
jeho blízkosť pri mne, som si uvedomila až neskôr. 
Verila som v Boha, ale stále som bola len akýmsi kres
ťanom - katolíkom na papieri. Jeho prítomnosť som si u- 
vedomila pstupne. Trvalo to dosť dlho. Sám Boh mi 
často dával vedieť, že On existuje. Keď som už neve
dela čo robiť, keď  som si už nevedela rady, požiadala 
som Ho o pomoc. Vo veciach, v ktorých by mi asi nikto 
nevedel pomôcť, m i stále pomohol On. Nikdy mi neo
doprel to, o čo som ho požiadala. A tak prostredníc
tvom jeho skutkov, pre mňa niekedy až zázrakov, som si 
uvedomila, že je  medzi nami, že žije spolu s nami a po
máha nám.

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

A. ANDERTOVÁ, III VS, ZCŠ v Prešove
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„Bol som vo väzení a prišli ste za mnou.“ Aj nám, mládežníckemu 

zboru Panny Márie Ochrankyne pri chráme sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove, sa naskytla táto ponuka pomoci zaspievať a v duchu po
vzbudiť tých, ktorí sú vo väzení.

Predstavujeme
Naša obec leží v dekanáte Prešov, v ú- 

dolí medzi Lipanami a Červenicou. Spolu s fi
liálkou Lipany patríme do farnosti Ďačov, kto
rej terajším správcom je o. Vladímír Tomko.

Uprostred obce stojí chrám sv. Petra 
a Pavla, ktorý bol postavený v roku 1909.

Náš zbor vznikol pred ôsmymi rokmi - 29. 
júna, presne na sviatok patrónov nášho chrá
mu apoštolov Petra a Pavla a s menšími ob
menami trvá dodnes. V súčasnosti je v zbore

Zbor sv. Petra a
13 mladých ľudí, prevažne dievčat, čo by 
chceli zmeniť a získať pre zbor viac chlapcov.

Nedávno vznikol pri našom chráme ešte 
jeden zbor - detský. Tak ako v každom väč
šom spoločenstve a pri rôznych povahách 
vyskytnú sa rôzne problémy ako dochádzky 
na skúšky a pod., ale snažíme sa problémy 
prekonať a riešiť ich s úsmevom, aby sme 
mohli radostne oslavovať Boha vo svojich 
piesňach.

Pavla z Milpoša
Vo svojej činnosti sa aktívne zapájame 

do spevu na rôznych slávnostiach, odpus- 
toch, pripravujeme akadémie.

Náš zbor sa prvýkrát predstavil na 
Festivale g réckoka to líckych mládežníc
kych zborov v Sečovciach minulého roku. 
Účasť, ako aj úspech z festivalu nám je vý
bornou vzpruhou v našej ďalšej činnosti. 
Chcem e ako doteraz spievať na chválu 
a slávu Boha.
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To aj nám pripomína apoštol Peter.
Ten, ktorý mal s láskou práve takúto skú

senosť.
Zaprel Krista. A  potom  po vzkriesení sa 

stretli.
A Ježiš pri stretnutí o tom , čo vykonal 

taktne mlčal.
Mlčal, lebo ho miloval. Mlčal, lebo ho 

nechcel raniť.
Peter si vydýchol. Prijal Kristovu lásku a 

sám potom aj podobne miloval. A  hlása 
pravdu 0 láske, ktorá zakrýva hriechy.

Podobnú skúsenosť mal aj m árnotratný 
syn. Vrátil sa k Otcovi, ktorého sklamal a 
ktorému ublížil. A  otec vystrojí hostinu. 
Nečaká od syna, aby hovoril o svojej minu
losti. Ani zmienka o jeho minulosti nepadne. 
Prečo? Pretože otec syna miloval, nechcel ho 
raniť. Svojou láskou otec zakrýva všetko.

Modlitby miništrantov
PRED SV. LITURGIOU

Chvála a sláva najsvätejšiemu Telu a pre
drahej Krvi nášho Spasiteľa v najsvätejšej 
Eucharistii.

Klaniame sa ti, Pane Ježišu Kriste, tu a vo 
všetkých tvojich chrámoch, ktoré sú na celom 
svete a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom 
svet vykúpil.

Môj Bože, som šťastný, že si ma vyvolil z 
počtu mnohých ku vznešenej službe oltára. 
Ďakujem ti, že mi dovoľuješ pohybovať sa v blíz
kosti najsvätejšieho miesta, na ktoré každoden
ne zostupuje tvoj Jednorodený Syn, aby sa za 
nás pri svätej Liturgii obetoval.

Sľubujem ti, že za to veľké vyznamenanie

Taká je  Božia láska k nám.
Prijmime ju.
A  dôkazom , že sme ju  prijali bude, ak aj 

my budem e takou istou láskou milovať. 
Láskou, ktorá vie taktne mlčať.

A  vedzme, že tak ako platí, akým súdom 
súdime, takým súdom budem e aj súdení - 
platí, že ako taktne vieme pomlčať o chy
bách a hriechoch druhých my, pom lčí o na
šich hriechoch aj náš Boh.

Spasiť nás m ôže len láska. Ak ju  prijm e
me a ak ju  denne vo svojich vzťahoch uplat
ňujeme.

Mikuláš PAVLÍK

budem prichádzať k oltáru s čistým srdcom a 
tam sa správať s tou najväčšou úctou a nábož
nosťou. Amen

PO SV. LITURGII
Pane Ježišu, ďakujem ti, že som mohol slú

žiť pri sv. Liturgii. Tvoju lásku chcem ukazovať ľu
ďom. Nech radosť zo služby Tebe pri boku kňa
za, slúži ako príklad a posila mojim priateľom.

Požehnaj našu miništranskú rodinu.
Pane, Ježišu Kriste, po tejto sv. Liturgii ťa 

prosíme, dovoľ, aby sa aspoň jeden z nás stal 
kňazom. Veď Ty si povedal:“Žatva je veľká, ale 
robotníkov málo!“ Povolaj koho chceš. Chceme 
byť vždy vernými spolupracovníkmi vo vinici 
Tvojej Cirkvi

Amen.

Z VAŠICH
BOLA SOM OTROKOM VEGETARIÁNSTVA

V sedemnástich rokoch som sa stala vege
tariánkou. Môj prechod z mäsitej na bezmäsitú 
stravu bol radikálny, a po čase som si to po
chvaľovala, ako mi to prospieva. Cítila som sa 
vo výbornej kondícii a bola som úplne pokojná. 
Mäso mi vôbec nechýbalo, a keď mamka pri
pravovala nejaké jedlo z mäsa ja som nemohla 
obstáť v kuchyni.

Kŕmila som sa rôznymi vločkami, klíčkami, 
ryžou natural, sójovým mäsom, zeleninou a bo
la som rada, že ja nepatrím k tým, ktorí ubližujú 
bezbranným, nemým tvorom - zvieratám.

Stretávala som sa s ľuďmi, tiež vegetariánmi, 
a postupne som sa prostredníctvom nich a rôz
nych kníh dozvedela, že vegetariánstvo nie je 
len bezmäsitá strava, ale je to nový spôsob ži
vota - pestovanie „nového životného štýlu“ . 
Nemá vplyv len na telo, ale veľmi ovplyvňuje aj 
dušu. Dozvedela som sa, že príjemným spôso
bom relaxácie a obnovenia síl je cvičenie jogy a 
zahĺbenie sa do seba. Mnohí vegetariáni sa ve
nujú jóge.

Po dlhšom období asi dvoch rokoch mi Pán 
otvoril oči.Dozvedela som sa, že vegetariánstvo

sa môže stať službou akejsi mamone, pretože v 
tom, aby bol Boh u mňa na prvom mieste mi 
bránil môj „nový životný štýl“ . Sprvu som bola 
pobúrená, ako mi niekto môže niečo také roz
právať - také hlúposti.

Trvalo dlho, kým moje tvrdé srdce a zaťatosť 
povolili (ale Pánovi nič neodolá) a ja som zača
la rozmýšľať nad týmito dvoma rokmi. Najprv 
som si uvedomila, že svojím stravovaním ob
medzujem svojich blízkych a som výnimkou v 
každej spoločnosti. KdekolVek som šla, všade 
mi museli pripravovať jedlo osobitne, alebo som 
sa kŕmila tým, čo som si priniesla z domu.

Potom som začala rozmýšľať nad svojím du
chovným životom. Uvedomila som si, ako hroz
ne stagnujem, ba až upadám vo viere. Sväté 
písmo som čítala ako ten, ktorý síce číta, ale 
nerozumie. Na liturgii som stála ako ten, ktorý 
počúva, ale nepočuje. A moje modlitby? Vôbec 
som sa nedokázala modliť, rozprávať sa a rado
vať s Bohom. Bol pre mňa niekým hrozne vzia- 
leným.

A dnes? Dnes som šťastná, pretože som 
slobodná. Viem, že Pán od nás nechce, aby 
sme sa niečím zväzovali, niečím čo nám On ne
dáva. Chce, aby sme mali dušu oslobodenú od 
všetkých otroctiev, lebo len slobodný duch 
môže slúžiť Pánovi. Aj vo Svätom písme je napí
sané, že Boh nám dáva za pokrm nielen rastli
ny a poľnú trávu, ale aj všetko čo sa hýbe, aj 
zvieratá,a potrebná je striedmosť.

Júlia KISEĽÁKOVÁ

K VÍZ
pre deti a mládež

1. Koľko rokov malo dievča (Jairova dcé
ra), ktorej Ježiš povedal: „Talitha kum“?

(Mk 5, 21 -43 )
a) 10 rokov
b) 12 rokov
c) nie je povedané

2. Koľko deti mala matka (vdova 
v Naime), ktorej Ježiš vzkriesil syna?

(Lk 7, 11 - 17)
a) dve
b) len jeho samého
c) nie je napísané
3. Kde vyhnal Pán Ježiš z posadnutého 

pluk zlých duchov? (Mk 5, 1 - 20)
a) v Kafarnaume
b) v Geraze
c) v Tyre

4. O akú oslavu sa jednalo, pri ktorej sťa
li hlavu Jána Krstiteľa? (Mk 6, 14 - 29)

a) Veľká Noc
b) Herodesove narodeniny
c) Narodeniny Salome

5. Čo povedal Pán Ježiš hriešnici, ktorá 
mu slzami zmáčala nohy (Lk 7, 36 - 50)

a) Neplač
b) Choď a už nehreš
c) Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji.

6. Kde zbelel Ježišovi odev ako svetlo?
(Mt 17, 1 - 13)

a) pri vstupe do Jeruzalema
b) na hore Tábor pri premenení
c) v Getsemanskej záhrade
7. Ktorí evanjelisti píšu o Ježišovom detstve?
a) Marek a Ján
b) Matúš a Lukáš
c) všetci štyria

8. Kedy sa Ježiš rozprával s Nikodémom?
(Jn 3, 1 - 3)

a) napoludnie
b) v podvečer
c) v noci

Skontroluj si správne odpovede:
1b, 2b, 3b, 4b, 5c, 6b, 7 b, 8 c,

Myšlienky 
na uvažovanie

„Čím lepší sme my, tým lepší sú ľudia 
okolo nás“ (ROTHE)

„Dávať, dávať, stále len dávať, to je 
môj život.“ (Nápis na jednej studni 
v Nemecku)

„Ak plačeš, že si stratil Slnko, slzy Ti 
zabránia vidieť hviezdy.“ (TAGORE)

„Šťastie je radosť, ktorú sme pripra
vili iným.“ (HERMAUT)

„Kto chce odlúčiť utrpenie od lásky 
a lásku od utrpenia, ten nepochopí ani 
utrpenie, ani lásku.“ (BLIEKAST)

Pripravila M . URBANOVÁ
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DAR L Á S K Y  B O H U  A  BRATOM
Je to dar od Pána, že sa môžeme 

aj tohto roku stretnúť pred takou ú- 
chvatnou panorámou a v tom to svie
žom a pohostinnom prostredí, plnom 
jasu a pokoja - tým ito slovami začal 
Svätý Otec svoj príhovor pred m od
litbou Anjel Pána v nedeľu v Lo- 
renzago di Cadore, kde trávi zaslú
žené dni odpočinku.

Úvodom pozdravil všetkých oby
vateľov tohto požehnaného kraja 
a poďakoval sa im za milé prijatie, 
ako a j za starostlivosť a rôzne aktivity 
uskutočňované v tomto období.

Myslím na ch lapcov z Katolíckej 
akcie, pokračoval, ktorí sa podieľajú 
na školeniach v letných táboroch, na 
skautov, na seminaristov, i na ch lap

cov z Černobyľu, ktoých prijali tunaj
šie rodiny, na te lesne postihnutých 
účastníkov Týždňa priateľstva a so
ciálnej integrácie. Myslím napokon 
aj na predstaviteľov laických združe
ní, ktoré pôsob ia  v rozm anitých 
oblastiach evanjelizácie a všestran
ného ľudského rozvoja. Každému 
z vás patrí moja najsrdečnejšia vdä-

ka za to, že sta tu, v tejto chvíli mod
litby, a za vaše úsilie, aby leto bob 
obdobím  užitočného odpočinku, te
lesného aj duchovného osvieženia. 
Je  to  p rozre te ľnostná  možnosť, 
zdôraznil Svätý O tec, stráviť istý čas 
na týchto  m iestach, ktoré, prirodze
ne, vedú ducha k tomu, aby sa obra
cal k Bohu. Veď radostný pocit, kto
rý vzbudzuje  úchvatná panoráma 
pred našimi očam i, vedie k myšlien
ke na Boha, na stvorenie a na jeho 
zaľúbenie nad dielom svojich rúk: „A 
videl, že je  to dob ré .“

Pred majestátnosťou hôr nás to 
núti, aby sme nadviazali oveľa úcti
vejší vzťah k prírode, a zároveň si 
väčšmi uvedomili hodnotu vesmíru.

Zatiaľ čo  povznášame svoje myš
lienky k Pánovi a däkujeme mu za 
príležitosť, že sa môžeme tešiť zo 
sviežosti hôr, nesm ieme zabúdať na 
tých, a nie je  ich málo, ktorým sú let
né m esiace azda chvíľami väčšieho 
utrpenia a samoty. Nech nechýba 
v našich m odlitbách myšlienka na 
chorých, osam elých, na telesne či 
duševne trp iacich. Nech je  našim 
príkladom Matka Božia, s ktorou sa 
i tu stretám e a cítime je j ochranu. 
Vzývajme ju často, napodobňujme 
ju veľkodušne tým, že zo svojho ži
vota urobíme dar lásky Bohu a bra
tom.

Po s p o lo čn e j m od litbe  Anjel 
Pána udelil Svätý O tec všetkým 
svoje apoštolské požehnanie.

V súčasnom Maďarsku sú kresťania men
šinou so všetkými dôsledkami. Zdôraznil to 
hovorca Maďarskej biskupskej konferencie 
Lázsló Lukacs pred delegáciou katolíckych 
žurnalistov zo šiestich krajín strednej a vý
chodnej Európy. V ťažkom politickom a eko
nomickom postavení krajiny sú pozitíva vývo
ja sotva badateľné. Aj keď sa náboženská si
tuácia pohybuje v európskom priemere, 
predsa je dôvod pre obavy, veď podľa po
sledných štatistických prieskumov sa 15 per
cent maďarského obyvateľstva deklarovalo 
ako „vedome ateistické".

Po politickom prelome nastal náboženský 
rozmach. Ľudia sa vôbec „nehrnú“ do kosto
lov. Na nepovinnej náboženskej výchove na 
dedinách sa zúčastňuje podľa Lukacsa okolo 
50 - 70 percent detí. Vo veľkomestách a na 
vysokých školách náboženská výchova prak
ticky neexistuje. Lukacs doslova povedal: 
„Stali sme sa misijnou krajinou a menšinovou 
Cirkvou so všetkými dôsledkami.“ Bolo by 
chybou domnievať sa, že Maďarsko je kres
ťanská krajina.

Lukacs upozornil aj na činnosť siekt v 
Madársku. Oficiálne je zaregistrovaných oko
lo 62 náboženských spoločenstiev. Roz
mach siekt nadobúda znepokojujúce rozme
ry, a skutočnosť, že už sto ľudí sa môže zare
gistrovať ako „cirkev“ , vedie k skutočnému 
chaosu.

□  □  □

Pre skupinu hostesiek a stewardov letec
kej spoločnosti Al-ltalia sa stala modlitba a e- 
vanjelium súčasťou ich každodennej práce. 
Schádzajú sa každý prvý piatok v mesiaci, 
aby sa spolu modlili a zamýšľali nad slovami 
evanjelia. Tieto stretnutia sú súčasťou prípravy 
na ich každodennú prácu. Prostredníctvom 
nich sú schopní nájsť v ťažkých situáciách, do 
ktorých sa denne dostávajú, slová útechy pre 
pasažierov, i pre svojich kolegov.

□  □ □

Podľa vysielania Vatikánskeho rozhlasu 
19. - 22. septembra navštívi pápež Ján Pavol
II. Francúzsko. Bude to v poradí už jeho pia
ta apoštolská cesta do tejto krajiny.

Uskutoční sa pri príležitostí 1500. výročia po
krstenia kráľa Chlodovika. V pastierskom liste 
adresovanom veriacim v rámci prípravy na je
ho návštevu biskupi pripomenuli, že hoci bol 
vtedy pokrstený kráľ Chlodovik, a nie celý ná
rod, jeho krst mal požehnané účinky na vše
stranný rozvoj národ, a na evanjelizáciu tej 
časti Európy, ktorá je dnes Francúzskom.

□  □ □

Slovenskí gréckokatolíci v Kanade si vo 
februári t. r. pripomenuli 15. výročie inštalá
cie Mons. Michala Rusnáka, CSsR, za prvé
ho sídelného biskupa Eparchie sv. Cyrila a 
Metoda v Toronte. Na tento rok pripadajú aj 
dálšie výročia. Pred desiatimi rokmi -10. au
gusta 1986 - sa po prvýkrát rozozvučali tri 
mohutné zvony Katedrály Premenenia Pána v 
Unionville, z ktorých 16,7 tonový zvon sv. 
Štefana je najväčším na americkom kontinen
te. V tomto roku uplynie 45 rokov od ustano
venia farnosti Narodenia Panny Márie v 
Toronte a 20 rokov od predčasnej smrti vzác
neho kňaza o. Antona Zouzala. (pk)
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Pri príležitosti prvého výročia návštevy pápeža Jána Pavla II. 
v Prešove, sa dňa 2. jú la na m iestach jeho  zastavenia, konalo sláv
nostné odhalenie pam ätných tabúľ. Program podujatia sa začal pred 
mestkou halou úvodnou piesňou speváčky M oniky Kandráčovej 

„Mati Boža...“ . Po privítaní sa k prítom ným  prihovoril sídelný
biskup prešovskej epar- 
chie M ons. Ján  Hirka.

V  úvode v krátkosti 
priblížil život Svätého 

otca Jána Pavla I I . , pričom  vyzdvihol črty Jeho osobnosti. Ďalej po
vedal: Svätý otec, keď nás navštívil v roku 1995, bol dojatý zbož
nosťou gréckokatolíckych veriacich. S veľkou úctou a láskou si na 
Neho spomíname. Povzbudil nás vo viere, ukázal nám  cestu, dal 
nám životné usmernenia. Vyjadrujeme vďačnosť tom uto veľkému 
mužovi, pápežovi a synovi Cirkvi, ktorý nás túži previesť z druhého 
do tretieho tisícročia.

Sme hrdí a považujeme za poctu to, že mesto Prešov navštívil 
najvyšší pastier Cirkvi, povedal vo svojom príhovore prim átor m esta 
Prešov Ing. Juraj Kopčák. Zdôraznil že to bola historická návšteva, 
ktorá priniesla pre nás všetkých veľké povzbudenie vo viere. Aby tá-

ZO ŽIUOTA EPARCHIE

Spomienka na p rvé  v ý ro č ie  h is to ricke j návštevy p á p e ža  J á n a  P avla  II. v  P rešove

Ú d N a f e n ie  p a m ä t n ý c h  t a b ú l«

to  spom ienka zostala stále živá, mestské zastupiteístvo v Prešove 
rozhodlo o vyhotovení pam ätných tabúľ, ktoré budú prešovčanom
i návštevníkom tohto  m esta vždy pripom ínať tie krásne chvíle na pá
peža, ktorý svojou prítom nosťou posvätil naše drahé Slovensko.

Pri evanjelickom kolégiu biskup Ján M idriak s úctou a obdivom 
vyjadril pochvalu a vďačnosť prvém u mužovi - pápežovi katolíckej 
Cirkvi za jeho  úprim ný a ekumenický prístup a za jeho pozornosť. 
Vo svojom príhovore zdôraznil potrebu tolerancie, zmierenia a od
pustenia, ku ktorým nás vyzval Ján  Pavol II, keď bol tu na 
Slovensku.

K rásna spom ienka na 1. výročie návštevy Svätého otca Jána 
Pavla II., vyvrcholila slávnostným  odhalen ím  dvoch tabúľ 
v K atedrále sv. Jána Krstiteľa pred kaplnkou sv. Petra a Pavla, ktorú 
vykonal otec biskup M ons. Ján  Hirka. Tu na mieste, kde sa pred ro
kom modlil Svätý otec pri sarkofágu biskupa m učeníka P. P. Gojdiča, 
ktorý sa obetoval za K rista a Cirkev, povedal otec biskup Hirka, že 
život pápeža Jána Pavla II., dnes už nie je  len služba, ale je to  obeta.

Pam ätné tabule um iestnené pri mestkej hale a pri evanjelickom 
kolégiu zhotovil akademický sochár Jozef Bodnár, pam ätné tabule 
um iestnené v katedrálnom  chrám e vyhotovil Mgr. Ľ. Purdeš. Na 
miestach odhalenia a po ich posvätení zaspieval Gréckokatolícky 
zbor pôsobiaci pri Katedrále sv. J. krstiteľa v Prešove modlitbu 
A katist a O tčenáš. -rs-

Hudobné schody
V y  s t e  n á d e j o u  C i r k v i  a  s v e t a ,  

v y  s t e  m o j o u  n á d e j o u .  Ján Pavol n.

V podvečer dňa 30. júna sa pri Dóme sv. 
Alžbety v Košiciach, uskutočnilo jedno z ne
tradičných podujatí - koncert, ktorí mladí 
Kristovi nadšenci nazvali Hudobné schody. 
Týmto hudobnoslovným pásmom si grécko
katolícka a rímskokatolícka mládež pripome
nula návštevu Svätého Otca v tomto meste u- 
skutočnenú pred rokom dňa 2. júla 1995.

Pozvanie na toto podujatie prijal aj otec 
arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, za gréckokato
lícku cirkev bol prítomní otec dekan Cyril 
Jančišin. Okrem pekných piesní v podaní 
gréckokatolíckeho ml. zboru pôsobiaceho 
pri chráme Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach, spoločenstva BA-

fíf»dV*a'

SA, bratov Jezuitov z Poľska a zboru Ahojte 
pri Jezuitoch v Košiciach, zazneli tu svedec
tvá o živote a viere, vyznania. V závere stret
nutia, sa k mladým a prítomným veriacim pri
hovoril otec arcibiskup, ktorý hovoril o veľkej 
starostlivosti a veľkej láske Svätého Otca 
k mládeži tohoto sveta. -rs-
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Promočná slávnosť novokňazov a katechétov
Vo veľkej sále Divadla Jonáša Záhorského 

v Prešove, sa dňa 11. júla 1996 uskutočnilo sláv
nostne odovzdanie vysokoškolských diplomov 
pre absolventov Gréckokatolíckej bohosloveckej 
fakulty v Prešove. Za gréckokatolícku cirkev boli 
na slávnostnom akte pritomní: diecézny biskup 
Mons. Ján Hirka, Mons. Ján Gajdoš, dekan fa
kulty doc. ThDr. o. František Janhuba, prodeka
ni o. Juraj Danko a o. Pazourek predseda aka
demického senátu o. Peter Rusnák, profesorský 
zbor. Prítomný bol prorektor UPJŠ Dr. Miroslav 
Mydlík a ďalší vzácni hostia. Titul Magister všeo
becnej katolíckej teológie obdržalo z rúk promo
tora o.Mgr. Jozefa Zorvana 70 absolventov z to
ho 40 laikov.

Po slávnostnej prísahe a odovzdaní absol
ventských diplomov sa k prítomným prihovoril de
kan GkBF o. F. Janhuba. Okrem iného povedal: 
Blahoželám Vám k dokončeniu štúdia a pra
jem veľa zdravia a Božie požehnanie, ochranu 
Matky Božej. O nie celých 1300 dní prekročí
me prah tretieho tisícročia. Pýtame sa, aké bu
de? Posledné storočie druhého tisícročia, kto
ré sa zvykne nazývať aj storočím techniky, bo
lo svedkom dvoch svetových vojen, boli tu re
volúcie a pod. Pre našu Gréckokatolícku 
Cirkev to bolo storočie skúšky viery. Obstáli 
sme v nej na výbornú. Dnes 70 absolventov u- 
končilo svoje štúdia. Je to prejav Božej lásky.

OSLAVY SVIATKU SV.
Akadémia v Prešove

Katolícka jednota Slovenska - pobočka v Prešove 
bola organizátorom Slávnostnej akadémie k sviatku sv. 
Cyrila a Metoda, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 30. júna 
v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Cieľom po
dujatia bolo pripomenúť si obdobie účinkovania svätých 
vierozvestcov na Veľkej Morave a povzbudiť sa ich du
chovným a kultúrnym odkazom. V programe účinkoval aj 
prešovský katedrálny starosloviensky zbor, ktorý dirigo
val p. František Šesták.

V závere podujatia zaznela hymnická pieseň Budy 
imja Hospodne. Slávnostný príhovor mal o. Bartolomej 
Salanci, kaplán prešovskej rímskokatolíckej farnosti.

Slávnosť v Martine 
a Terchovej

Ekumenická oslava slovanských apoštolov sv. 
Cyrila a Metoda v Martine - Severe, najmä z iniciatívy 
hlavného organizátora podujatia p. Jána Tajboša, sa u- 
skutočnila dňa 5. júla t.r. v rímskokatolíckom chráme 
Sedembolestnej Panny Márie za veľkej účasti veriacich

Milí absolventi máte povinnosť šíriť Kristovu 
pravdu, prinášať tomuto svetu Kristovu lásku.

Otec biskup Mons. J.Hirka hovoril o proce
se dozrievania ľudského života, ľudskej osob
nosti. Zablahoželal promociantom k dokončeniu 
štúdia, pričom poznamenal, že síce je to veľmi 
dôležité, ale pre život to úplne nestačí. 
„Kresťanský život nie je len hlásanie, oznamo-

ZO ŽlUOTA EPARCHIE
vanie radostnej zvesti, ale je  to mučeníctvo. 
Mučeníctvo v tom zmysle, že je to svedectvo, 
vyznavačstvo. Pred každým kresťanom stojí 
denné martýrium ducha, nevyžaduje sa naša 
krv, ale predsa ide o život, vyzval prítomných, 
aby každý deň všedný i slávnostný naplno pre
žívali svoje kresťanstvo. Ďalej pokračoval: 
Kresťania sú zodpovední za to, aby zo sveta 
navymrela skutočná radosť. Má aj povinnosť, 
túto radosť prinavrátiť, tým ktorí sú znechute
ní, v beznádejí a bez cieľaNa súde dostaneme 
úplne všednú otázku..na kŕmili ste ma..?. Ide 
o to, aby sme celý život chápali ako službu 
a ako službu ju aj prežívali, veľmi ľahko sa 
môžeme zmýliť, že vyznávame Krista, ale srd
ce myslí iba na seba. “

- r s -

CYRILA A M ETO D A
obidvoch obradov a to nielen z Martina, ale aj zo širo
kého okolia. Počas služby Božej, ktorú slúžil o. Juraj 
Danko, spieval Prešovský katedrálny zbor a k sviatoč
nej atmosfére, prispela svojím spevom aj speváčka ľu
dových piesní p. Anna Servická, folklórny súbor chlap
cov a dievčat zo Šumiaca. Ekumenický charakter sv. li
turgie bol zvýraznený aj prítomnosťou zástupcov evan
jelickej cirkvi a židovskej náboženskej obce. Zástupca 
pravoslávnej cirkvi svoju neprítomnosť ospravedlnil.
V popoludňajších hodinách sa spevokol z Prešova zú
častnil VII. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej, 
kde v chráme sv. Cyrila a Metoda spieval pri polnočnej 
sv. liturgii, ktorú slúžil Mons. Milan Chautur, CSsR, po
mocný prešovský biskup. V homílii, otec biskup okrem 
iného poukázal na korene viery našich slovanských 
predkov, ktoré vyrastali a rozvíjali sa z jastarších a naj- 
pôvodnejších tradícií cyrilometodskej misie, ktorej chce
me ostať verní. Vyslovil zároveň uznanie rázovitej obci 
Techová, ktorá si odkaz sv. Cyrila a Metoda pripomína 
osobitným podujatím a už tradične sv. liturgiou v staro
slovenčine.

D r. P e te r K R A J Ň Á K

Kronika 
sídelného  

biskupa  

Mons. Ján a  Hirku
16. 6. Slúžil archijerejskú sv. liturgiu na 

diecéznom odpuste v Malej Poľane
19. 6. Zúčastnil sa pracovného jedna

nia o rekonštrukcii farskej budovy 
v Bratislave

21. 6. V Prešovskom katedrálnom 
chráme vykonal subdiakonskú vysviacku
23 bohoslovcov

22 . 6. V Prešovskom katedrálnom 
chráme vysvätil 11 diakonov

23 . 6. V Prešovskom katedrálnom 
chráme vysvätil 12 diakonov

24. 6. V kaplnke Gréckokatolíckeho 
gymnázia Š. B. Romana vTrebišove slúžil 
sv. liturgiu na záver školského roka

24. 6. Posvätil obovený chrám a oltár 
vo Fulianke

25. 6. Predsedal zasadaniu Diecéznej 
kňazskej rady

26. - 27. 6. Predsedal Komisii pre prijí
macie pohovory kandidátov do Kňazského 
seminára a GkBF.

29. 6. V Prešovskej katedrále vysvätil 
10 novokňazov

30 . 6. V Prešovskej katedrále vysvätil
10 novokňazov

2. 7. Predsedal rade Konzultorov die
cézy

2. 7. Viedol spomienkovú slávnosť pri 
príležitosti 1. výročia návštevy Svätého 
Otca v Prešove

4. 7. Slúžil sv. liturgiu v gréckokatolíckej 
kaplnke na mariánskej hore v Levoči, pre 
pracovníkov biskupstva a ostatných pútni
kov

5. 7. Účasť na liturgických slávnostiach 
sv. Cyrila a Metoda v Nitre

7. 7. Posvätil interiér obnoveného chrá
mu v Banskom

11. 7. Zúčastnil sa promócii na GkBF 
v Prešove

Jubileá kňazov
o. A lfo n z Bocko, správca farnosti Beloveža, 

55. narodeniny (4. 8.1941)
T h D r . o . J u r a j  B u jň a k , na odpočinku 

v Košiciach, 55. výročie ordinácie (10. 8.1941) 
o . M ichal Čintala, na odpočinku v Micha

lovciach, 55. výročie ordinácie (10. 8. 1941) 
o . Já n  Dunda, na odpočinku v Bystrom, 70. 

narodeniny, (10. 8.1926)
o. M ikuláš G ladyš, kaplán v Prešove, 50. výro

čie ordinácie (15. 8. 1946)
o. Sergej Kovč, správca farnosti Ihľany, 85. na

rodeniny, (29.8.1911)
o . A ug u stín  Le u k a n ič , na odpočinku 

v Košiciach, 85. narodeniny, (28. 8.1911) 
PaedD r. o. Jú liu s  M ati, na odpočinku v Koši

ciach, 25. výročie ordinácie (24. 8. 1971) 
o. Vladim ír P elraško, na odpočinku v Koši

ciach, 60. rokov ordinácie (16. 8. 1936) 
o. M etod Szé ke ly, na odpočinku v Košiciach, 

50. výročie ordinácie (25. 8. 1946)
o. Já n  Zube r, na odočinku v Košiciach, 5 0 . vý

ročie ordinácie ( 2 5 .8 .1 9 4 6 )
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Pred tromi rokmi boli v Košiciach vytvore
né tri nové gréckokatolícke farnosti. Jedna z 
nich -sv. Petra a Pavla - má svoje centrum na 
košickej Terase. Jej duchovným správcom je 
o. Michal Hospodár, ml.

V nedeľu, 14. jú la t. r. zavítal medzi to
to farské spoločenstvo síde lný b iskup 
Mons. Ján Hirka, aby posvätil pozemok 
pre farský chrám i farskú budovu. Základný 
kameň budúceho chrámu posvätil Svätý

O tec Ján Pavol II. počas vlaňajšej návštevy 
Košíc.

Sídelný biskup po posviacke pozemku 
odslúžil na ňom koncelebrovanú sv. liturgiu a 
povzbudil prítomných. Počas sv. liturgie pod 
holým nebom spieval Zbor sv. Cyrila a

ZO ŽlUOTA EPARCHIE

Metoda z Košíc pod vedením Šimona 
Marinčáka.

Plán výstavby chrámu i fary vypracoval 
Ing. arch. Michal Baník a výstavbu pod vede
ním stavbyvedúceho Jozefa Kizáka a majstra 
Michala Lacha realizuje Atypstav Košice.

Dokončenie výstavby tohto chrámu i far
skej budovy závisí od štedrých darcov, medzi 
ktorých sa môže zaradiť každý z nás.

Pavol KUŠNÍR

M o d litb o v ý  d e ň
V nedeľu 30. júna t.r., pod vedením svojho duchovného otca Štefana Keruľ

- Kmeca si veriaci farnosti Porostov a Vyšné Nemecké vyvolili ako Modlitbový 
deň. Na piatich autobusoch sa v tento deň vybrali do Litmanovej, kde na hore 
Zvir odslúžili sv. liturgiu a po krátkom občerstvení Akatist k Presvätej 
Bohorodičke. Počasie nebolo veľmi žičlivé, pršalo takmer celý deň, ale modlit
by, ktoré prednášali na tejto hore k nebeskému Otcovi a Božej Matke, im dali 
zabudnúť na túto nepriazeň počasia.

Cestou späť sa zastavili vo farnosti Kružlov, kde navštívili drevený chrám 
sv. Lukáša vo filiálke Krivé. Tam ich privítal miestny duchovný o. František 
Dancák, ktorý ich najprv oboznámil s pamätihodnosťami tohto dreveného chrá
mu a potom odslúžil moleben k Presvätej Bohorodičke. Veriaci im s láskou po
núkli občerstvenie, ktoré vyčerpaným a mokrým pútnikom veľmi dobre padlo.

Pred večerom sa ešte zastavili v Bardejovských Kúpeľoch a potom po krás
ne prežitom dni v modlitbách a rozjímaní, sa šťastne vrátili domov.

o. František D A N C Á K

Stavebný pozemok posvätil sídelný biskup Mons. Ján Hirka

V KOŠICIACH BUDE CHRfiM SV. PETRfl fi PfiVLfi

Levočskú horu pred rokom navštívil najvyšší pastier Cirkvi, Svätý 
otec Ján Pavol II. Zišlo sa tu vtedy vyše polmilióna veriacich zo 
Slovenska i z okolitých štátov. Ani dnes po roku tento pútnik nechýbal 
v Levoči. Bol tu prítomný neobyčajným spôsobom v srdciach mnohých, 
ktorí prišli pozdraviť najsvätejšiu dievčinu, Pannu, menom Máriu. Ona 
ako prvá z ľudí zvestovala Krista tomuto svetu, vtedy keď pod srdcom 
nosila malého Ježiška pri návšteve u svojej príbuznej Alžbety.

V bohatom programe na mariánskej hore zaneli na oslavu 
Nebeského Otca a Prečistej Bohorodičky aj východné spevy. Sv. liturgiu 
spolu s pomocným biskupom Mons. Milanom Chauturom slúžili o- 
kresný dekan o. Milan Mojžiš, správca Farnosti Levoča o. Jaroslav 
Štefanko a ďalší kňazi.

Vo svojom príhovore otec biskup zdôraznil význam putovania člo
veka na tomto svete, jeho dôležité aspekty a význam. Povedal: Ľudia pu
tujú už od dávnych dôb. Celý život človeka je jedná veľká púť. Mária bo
la prvým človekom, ktorý priniesol tomuto svetu autentického Ježiša 
Krista. Každý človek môže byť nositeľom Boha, ak má čisté srdce a ú- 
primný vzťah k Bohu. Každý kresťan by mal byť takýmto pútnikom. 
Mária putovala najprv do Ain Karin ku Alžbete, neskôr do Nazareta. Jej 
púť vyvrcholila na Golgote. Mária je našim vzorom. Ona veľa nehovori
la. Jej rečou bol život v Bohu. Ten, čo má čisté srdce a ktorý je plný 
Boha, nemusí veľa hovoriť. Stačí jeho život, ktorý je naplnený Božou lás
kou. Otec biskup okrem iného položil prítomným otázku: Majú kresťa
nia čisté srdcia, alebo svoje úkony viery vykonávajú len zo zvyku z tra
dície? Kresťania mnohí zanechali Ježiša Krista, jeho učenie, alebo svo
je kresťanstvo prežívajú už len čiastočne. Prosme Máriu, aby sme si u- 
vedomili, že Kristus má už len naše nohy, „choďte do celého sveta a uč
te...“ povzbudil prítomných slovami Ježiša Krista.

Buďme nádejou pre tento svet. Putujme a roznášajme Krista. 
Slávnostnú sv. liturgiu potom otec biskup slúžil v Minoritskom chráme 
v Levoči. Obidve sv. liturgie doprevádzal svojim pekným spevom diev
čenský mládežnícky zbor sv. Gerarda z Humenného. -rs-

L e v o č s k á  p ú ť  1996

Prinášať Krista

KLOKOČOVSKÁ IKONA U KYJOVE
Príprava na príchod tretieho tisícročia v našej Cirkvi intenzívne pokračuje. Svätý 

Otec Ján Pavol II., pri minuloročnej návšteve Slovenska často pripomínal potrebu a 
dôležitosť tejto prípravy. V nej popredné miesto nesporne má putovný obraz Matky 
Božej Klokočovskej, ktorý už niekoľko rokov putuje po farnostiach našej diecézy.

17. jún bol dňom, keď tento obraz Klokočovskej Panny Márie zavítal aj do farnosti 
Kyjov v okrese Stará Ľubovňa.

Netrpezlivo, ale s radosťou v srdci sme očakávali jeho príchod zo starej Ľubovne 
aj preto, lebo privítania sa zúčastnil aj náš pomocný biskup Mons. Milan Chautur, 
CSsR. Vo svojom príhovore pri sv. liturgii, ktorou sa začínal pobyt putovného obrazu 
vo farnosti, zdôraznil úlohu Matky Božej ako spolutrpiteľky a všetkých nás povzbudil 
k úprimnej láske k Bohu cez Máriu.

Celý nasledujúci týždeň sa zmenil na týždeň duchovnej obnovy. Celý deň bolo po
čuť z nášho chrámu modlitby a spev, ktorý vždy večer vyvrcholil sv. liturgiou a mole- 
benom k Panne Márii. Kňazi, ktorí sem v tomto pre farnosť iste milostivom týždni pri
chádzali - o. Mašlej, o. Kuchtanin, o. Feckanič a o. Tomko, povzbudzovali mládež i do
spelých k pevnejšej a živšej viere. 0 tom, že sa tieto príhovory a modlitby neminuli 
účinku a že Panna Mária pomohla i tu, svedčí trojnásobný počet veriacich, ktorí pris
túpili v tomto čase k sviatostiam Zmierenia a Eucharistie.

V nedeľu 23. júna však prišiel čas rozlúčky, ktorý sprevádzal smútok i slzy. 
Slávnostný sprievod za spevu mariánskych piesnía modlitby sv. ruženca, odprevád
zal milostivý obraz do susednej farnosti Šarišského Jastrabia. V daždi, ale s planúci
mi srdcami, chlapci a dievčatá, požiarnici, ženy I muži, lúčili sa s Nebeskou Matkou. 
Ich lúčenie však nebolo lúčením v tom pravom slova zmysle. Všetci sme sa vracali 
domov s pevnou vierou v neustálu prítomnosť Matky Božej s nami a radosťou na 
opätovné stretnutie s Ňou v kráľovstve jej Syna. o. Leontín L IZÁ K
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■  NA SVIATOK SV. CYRILA A 
METODA boli všetky farské boho
služby v michalovskej cerkvi 
Narodenia Panny Márie za členov 
Spolku sv. Cyrila a Metoda. Na ve
černej sv. liturgii, ktorú slúžil de
kan Emil Zorvan s novokňazmi far
nosti, boli prítomní aj niekoľkí 
predstavitelia mesta a skupinka 
zahraničných Slovákov. Spieval 
mládežnícky zbor Amen pod vede
ním Terézie Pšakovej.

■  SPOLOK SV. CYRILA A 
METODA pripravuje odhalenie pa
mätnej tabule obetavému kultúr
nemu dejateľovi a priekopníkovi 
cyrilometodského hnutia sloven
ských gréckokatolíkov JUDr. 
Jozefovi Pichonskému (1909 - 
1971) v jeho rodnej ob c í-v  Nižnej 
Rybnici pri Sobranciach. Za preja
vy svojej viery bol prenasledovaný.

(Pk)

I V A S I  J U B I L A N T I
V auguste t. r. sa okrúhleho 

výročia dožívajú títo naši členo
via:

50 ROKOV - Ing. Anna 
Dobošová zo Sečoviec, Agáta 
Kukláková z Porastová, Ľud
mila Skokolová zo Sečoviec a 
Anna Samuelčíková z Mi
chaloviec.

60 ROKOV - Bartolomej 
Ďurík z Vranova nad Topľou, 
Mária Koščová z Michaloviec,

Ing. Pavol Kundrát z Košíc a 
Ernest Praščák z Petrikoviec.

70 ROKOV - Anna Ba
ranová z Kuzmíc, František 
Čornej z Kusína, Andrej 
Kalužský z Nacinej Vsi, Ján 
Michalčík zo Slivníka, Ján 
Pihulič z Vysokej nad Uhom, 
Anna Šimová zo Sečoviec, 
Helena Vasiľová zo Zdoby a 
Marta Zbojanová z Micha
loviec.

75 ROKOV - Mária 
Bačíková zo Zamutová, Anna 
Kakašová z Kysty, Michal 
Leško z Poše, Mons. Mikuláš 
Rusnák z Carltona (Kanada) a 
Mária Smetanová z Trnavy pri 
Laborci.

80 ROKOV - Vasil Kič z 
Kolbasova.

85 ROKOV - Zuzana 
Drabová z Ložína a o. Augustín 
Leukánič z Košíc.

Všetkým jubilantom vyprosu
jeme hojnosť Božích milostí na 
mnoho rokov, šťastných rokov.

Š T E D R É  
c b Q D C IA
Na podporu Spolku sv. Cyrila 

a Metoda prispeli:
Anna Bajzová, Kráľovský 

Chlmec 50 Sk, Anna Dudová, 
Tichý Potok 100 Sk, Michal

a Viktória Feckaničovci, Radvaň 
nad Laborcom 100 Sk, Helena 
Hubaľová, Rakovec nad Ondavou 
100 Sk, Alžbeta Kašajová st., 
Choňkovce 150 Sk, Mária 
Kovaľová, Rakovec nad Ondavou 
100 Sk, Mária Smetanová, Trna
va nad Laborcom 100 Sk, Spolok 
sv. Ruženca Úpor 500 Sk, Ing. 
Mária Sýkorová, Košice 100 Sk, 
Anna Šimková, Radvaň nad 
Laborcom 150 Sk, Ing. Michal

Vasiľ, Kucany - Oborín 100 Sk, 
Juraj Vasiľ, Baškovce 100 Sk, 
Mária Zlatnická, Hriadky 50 Sk.

Dary na Spolok sv. Cyrila a Me
toda posielajte poštovou poukáž
kou vzor „A“ na účet SLSP Micha
lovce, číslo účtu 124240 - 
559/0900 . Na poštovej poukážke 
v správe pre prijímateľa - na druhej 
strane - uveďte, že ide o dar. Mená 
darcov postupne uverejňujeme
v Slove. Za dary Pán Boh zaplať.

■©so tó iM ) a d w t a f ó )
Ak je pravda, že krásy sa možno dotýkať 

iba s čistým srdcom, platí toto poznanie aj na 
dotyk s veľkými osobnosťami našich dejín, so 
žiarivými hviezdami nášho gymnázia.

Tou ďalšou hviezdou, ktorú si toto staro
dávne gymnázium dnes radostne pripína na 
svoju hruď, je osobnosť profesora doktora 
Jána Murína, vzácneho človeka, obetavého 
kňaza, horlivého národovca a zakladateľa 
Jednoty sv. Cyrila a Metoda so sídlom v 
Michalovciach.

Pred dvomi rokmi sme boh svedkami, s a- 
kou láskou, vďakou a pietou odhaľovali býva
lí žiaci tejto školy pamätnú tabuľu profesoro
vi Hlaváčovi. Nám - slovenským gréckokatolí
kom - sa vtedy vynorili v mysli verše Ivana 
Krásku: Ó, chybí niekto v čiesi ramená a niet 
tam, niet tam troška miesta preň.

Vďaka členom výboru Spolku sv. Cyrila a 
Metoda sa toto miesto našlo a potvrdili sa aj 
slová autora Malého princa: „Ak máš rád jed
nu kvetinu, ktorá je na nejakej hviezde, je  ve
ľmi príjemné hľadieť v noci na nebo. Všetky 
hviezdy zakvitnú.“

Tak zakvitla i zažiarila hviezda profesora 
Jána Murína, ktorého si jeho drahý spolubrat 
doktor Štefan Hlaváč pripomína vo svojej kni
he Po priamych cestách slovami:

„Jediný zdravý, ktorého som navštívil po
čas svojej nútenej dovolenky, bol gréckokato
lícky kňaz Dr. Ján Murín. Pre svoju vernosť 
cirkvi musel opustiť Slovensko spolu s mno
hými gréckokatolíckymi duchovnými. Najprv 
pásol v Čechách kravy. Chceli ho takto uponí- 
žením zlomiť. Dobrého kňaza však nezlomí 
nijaká práca, ktorú musí konať pre vernosť 
Bohu. I Mojžiš istý čas vo vyhnanstve pásol

stádo a aj svojím utrpením prispel k vyslobo
deniu vyvoleného národa.

Všemohúci určite registruje aj útrapy ver
ných gréckokatolíckych kňazov v prospech 
oslobodenia ich cirkvi od prenasledovania. 
Táto pevná viera a nádej posilňuje.“

Ako odpoveď na tieto hojivé a žičlivé slo
vá nech nám poslúži príhovor Svätého otca 
ku gréckokatolíckym veriacim v Prešove:

„Od južných svahov Tatier až po zemplín
sku rovinu žijú popri bratoch a sestrách latin
ského obradu spoločenstvá východného obra
du. Aj ony sú ako malé jazierka - plesá - po
volané predstavovať priezračnú a žiarivú 
Božiu dobrotu. Preto kdekoľvek žijú katolíci 
byzantského obradu medzi veriacimi iného o- 
bradu, je  povinnosť všetkých usilovať sa o to, 
aby sa ani jedno z týchto „plies” neumenšo
valo, alebo dokonca zmizlo.“

Práve o záchranu tohto priezračného a žia
riaceho plesa sa zaslúžil profesor Dr. Ján 
Murín.

Narodil sa 12. januára 1913 v Sečovciach. 
Po štúdiách na tunajšom gymnáziu, na teoló
gii v Užhorode a v Olomouci bol vysvätený za 
kňaza 21. novembra 1939 a hneď 1. decembra 
toho istého roku nastúpil ako profesor nábo
ženstva na gymnázium v Michalovciach. Ako 
pedagóg uplatňoval zásadu, že to, čo možno 
dosiahnuť dobrým slovom, netreba vymáhať 
násilím. Obetavo podnecoval nadaných žia
kov k umeleckej tvorivosti a všemožne ich 
podporoval.

Do dejín Michaloviec sa výrazne zapísal 
založením cyrilometodského spolku, ktorý 
mal 4. mája 1941 svoje prvé valné zhromaž
denie.
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Jednota sv. Cyrila a Metoda rozhýbala sto
jaté vody nášho regiónu a začala nevídanú o- 
brodu nábožensko - kultúrneho života sloven
ských gréckokatolíkov. I pre samotné Mi
chalovce znamenala kníhtlačiareň, kníhkupec
tvo i časopis veľký prínos a obohatenie.

Ďalším poslaním Jednoty sv. Cyrila a 
Metoda bolo osloviť početnú gréckokatolícku 
inteligenciu roztratenú po celom štáte.

Všetci dobre vieme, že táto sľubne sa roz
víjajúca činnosť Jednoty sa v povojnových ro
koch skončila nielen zastavením spolkovej 
činnosti, ale aj snahou o genocídu gréckoka
tolíkov.

Profesor Dr. Ján Murín bol zaradený do 
tábora nútených prác v Ilave. Po podaní od
volania ho premiestnili do Hlohovca, neskôr 
do Podolínca a do českého pohraničia. V ro
ku 1961 sa mohol presťahovať s rodinou do 
Bratislavy, kde zakotvil ako knihovník v 
Univerzitnej knižnici.

V čase obnovy našej cirkvi bol tajomní
kom Gréckokatolíckeho ordinariátu v 
Košiciach. Ale za tzv. normalizácie mu opäť 
zakázali kňazskú činnosť.

Veľké srdcia profesora Jána Murína neza
mrzlo a nezatrpklo. Zabúdalo na seba, a pre
to si ho tak dobre pamätáme. Preto si ho dnes 
aj my - jeho žiaci, priatelia a ctitelia pripomí
name odhalením busty.

Nech nám i budúcim stále pripomína po
trebu chrániť a zveľaďovať drahé dedičstvo 
našich svätých apoštolov, tú priezračnú a žia
rivú Božiu dobrotu.

(Básnik Mikuláš Kasarda pri odhalení 
pamätníka ThDr. Jánovi Murínovi
4. mája 1996 v Michalovciach)



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 Desiatej nedeli po ZSD

5. august, pondelok, Príprava na 
sviatok Premenenia Pána, Eusignus, 

mučeník
Antifóny: Dobre je. Pán kraľuje. 

Tropár: S posvätnou úctou. Sláva i te
raz. Kondák: Kristovo premenenie. 
Prokimen: Pane, náš Vládca. Flp 2,1-4, 
Jn 15,9-11 Prij.: Na chválu Božiu.

6. august, utorok, Premenenie Pána, 
slávnosť /biela/

Antifóny: Nech sa ti klania.
Hora Sion. Na vchod: Pane, zoš
li svoje svetlo. Tropár: Premenil 
si sa na hore. Sláva i teraz.
Kondák: Premenil si sa na hore. 
Prokimen: Aké veľké sú tvoje di
ela. 2 Pet 1,16-19, Mt 17,1-5 
Namiesto Dôstojné je: Zvelebuj, 
moja duša, na Tábore. Prij.:
Pane vo svetle Myrovanie. Do 
13. augusta lit. rúcho je biele 
a na sv. lit. okrem piesne na 
vchod a čítani menlivé časti sa 
spievajú ako 6. augusta. Na 
vchod sa spieva: Poďme, pokloň
me sa... premenil si sa na hore.

7. august, streda, Domecius, úctyhodný
mučeník

Fil 3,20-21;4,l , Jn 17,1-5

8. august, štvrtok, Emilián, biskup a vy
znávač

Flp 3,12-14, Jn 17,24-26

9. august, piatok, Matej apoštol, 
záväzná spomienka

Antifóny: Nech sa ti klania. Hora 
Sion. Na vchod: Poďme... premenil si sa 
na hore. Tropár: Premenil si sa na hore.

Svätý apoštol Matej. Sláva Kondák: 
Premenil si sa na hore. 1 teraz. Kondák: 
Svätý apoštol Matej. Prokimen: Aké ve
ľké sú tvoje diela. 1 Pet 1,8-9, Lk 10,21

10. august, sobota, Vavrinec, mučeník
1 Pet 1,10-11.14-16 Jn 8,12-14

11. august, Jedenásta nedeľa 
po ZSD, Heuplas, mučeník /biela/
Radový hlas je druhý, ev. na utierni je

11. Antifóny: Nech sa ti klania. Hora 
Sion. Vchod: Poďme, pokloňme sa... 
premenil si sa na hore. Tropár: Keď si

zostúpil. Premenil si sa na hore. Sláva. 
Vstal si z hrobu. 1 teraz: Premenil si sa 
na hore. Prokimeny: Mojou silou. Aké 
veľké sú tvoje diela. Flp 2,1-4, Jn 15,9-11 
Namiesto Dôstojné je: Zvelebuj Spev na 
prij.: Chváľte Pána. Pane vo svetle.

12. august, pondelok, Focius a Anicet,
mučeníci

Dt 6,2-6, Mt 5,1-12

13. august, utorok, Zakončenie obdobia 
po sviatku Premenenia Pána, Maxim,

vyznávač

Všetky menlivé časti aj s čítaniami 
ako 6. augusta.

14. august, streda, Príprava na slávnosť 
Zosnutia presvätej Bohorodičky

Antifóny: každodenné Tropár: 
Plesajte ľudia. Sláva i teraz: K tvojej o- 
slave. Prokimen: Srdce mi plesá. Rim 
8,28-30, Lk 10,38-42 Spev na prij: 
Budem počúvať.

15. august, štvrtok, Zosnutie presv. 
Bohorodičky /biela al.modrá/

Antifóny: Dobroreč moja duša. 
Chváľ moja duša. alebo: Poďte, 
plesajme. Moje srdce. Tropár: 
Pri pôrode. Sláva i teraz. 
Kondák: Ani hrob, ani smrť. 
Prokimen: Velebí moja duša. 1 
Pet 2,2-5.9, Lk 1,46-49 
Namiesto Dôstojné je: Zvele
buj. Anjeli užasli. Spev na prij.: 
Vezmem kalich spásy. Myro
vanie. Do 23. augusta okrem čí
taní sú menlivé časti na sv. lit. 
ako 15. augusta.

16. august, piatok, Prenesenie 
obrazu nášho Pána Ježiša 

Krista
1 Kor 15,54-57, Lk 1,49-55

17. august, sobota, Mirón,
mučeník

1 Sol 2,2-4, Lk 11,27-28

18. august, Dvanásta nedeľa
po ZSD /biela/

Radový hlas je tretí, ev. na utierni je 
prvé. Antifóny: nedeľné Tropáre: 
Veseľte sa nebesá. Pri pôrode. Sláva. 
Kondák: Vstal si. 1 teraz. Ani hrob, ani 
smrť. Prokimeny: Spievajte Bohu. Velebí 
moja duša. Ef 5,15-20, Mk 4,26-29

Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

Liturgický slovník 
z byzantského obradu

Agape - po grécky znamená lásku. V kresťanskom ponímaní je názov 
hody lásky. Nasledovali po svätej liturgii v prvokresťanských spoločen
stvách. Pre ich dosť časté zneužívanie behom času zanikli. Nejaký pozos
tatok môžeme badať v tom, keď po skončení sv. liturgie prítomným sa 
rozdajú časti prosfór, ktoré sa zvýšili z tých, z ktorých sa vybrala patričná 
časť k eucharistickej obeti.

Aliturgický deň - je deň bez sv. liturgie eucharistie, slávnosti. Sú to tie 
dni počas liturgického roka, keď sa neslúži ani len sv. liturgia vopred po
svätených darov. Sú to tieto dni: streda a piatok v syropôstnom týždni, dni 
veľkého pôstu okrem stredy, piatku, soboty a nedele (počas súčasnej pra

xe sa slúži svätá liturgia Jána Zlatoústeho aj počas týždňa) a veľký piatok. 
Okrem týchto dní je to piatok pred Narodením a Zjavením Pána, ak tieto 
sviatky pripadnú na nedeľu a pondelok.

Aleluja - je to slovo hebrejského pôvodu a znamená: chváľme Pána. V 
liturgickom zmysle je to pieseň, ktorá sa spieva medzi apoštolom a evan
jeliom počas okiadzania.Je zložená z vybraných veršov žalmov a z opa
kovania Aleluja. Vo veľkom pôste na utierni namiesto „Boh je Pán“ sa spi
eva Aleluja.

Alelujový verš - sa volá spev verša zo žalmu, za ktorým sa spieva 
Aleluja. Vybrané verše zo žalmu sa viažu k čítanému evanjeliu. Spôsob 
uskutočnenia: Aleluja 3x, verš zo žalmu, Aleluja 3x, znova verš zo žalmu, 
Aleluja 3x. V praxi prešovského biskupstva, žalmové verše sa vynechajú.

Pripravil Mgr. otec Vojtech BOHÁČ



Celodiecézna púť (17. -18.8.) 
v Klokočové

Pom ôžm e Márii zachrániť svet!

PROGRAM
Sobota - 17. 8. 1996
16.30 - Privítanie pútnikov - Moleben

k Presvätej Bohorodičke
17.30 - Veľká večiereň s lítiou 
19.00- Radostný ruženec
20.00 - Svätá liturgia - beseda

s novokňazmi
23.00 - Akatist k Presvätej Bohorodičke

Nedeľa - 18. 8. 1996
00.00 - Svätá liturgia

1.00 - Krížová cesta - sprievod s krížom
a sviečkami

2.00 - Bolestný ruženec
3.00 - Eucharistická pobožnosť
4.00 - Mládežnícky program
6.30 - Slávnostná utiereň
7.30 - Slávnostná sv. liturgia

(staroslovienska)
9.00 - Slávnostný ruženec

10.00 - Slávnostná archijerejská svätá 
liturgia

Gréckokatolícke 
bohoslužby v Bratislave
Kedže sme farnosť v hlavnom meste 

Slovenskej republiky, do ktorého cez letné 
prázdniny prichádza veľa našich veriacich 
z východnej časti Slovenska, oznamujeme, 
že v uvedenom období sa budú nedeľné 
bohoslužby konať takto:

7.00 Utiereň (slovenská)
8.00 Svätá liturgia (slovenská)
9.00 Svätá liturgia (staroslovienska)

o. Jozef PAVLOVIČ
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Vyše dvojhodinový program mali 

možnosť dňa 28. júna, t.r. zhliadnúť 
mládež z celého okolia obce Chy- 
norany, na západnom Slovensku. 
Bohoslovecká hudobná skupina Anas- 
tasis sa tu predstavila so svojím evanje
lizačným koncertom. Slovom ich dopre- 
vádzal správca farnosti Ruská Nová Ves
o. Jozef Zorvan, ktorý jednoduchým 
spôsobom priblížil Božiu lásku všetkým 
prítomným.

Časopis
gréckokatolíckej cirkvi

08 0  81 PREŠOV 
Tel.: 0 9 1 /7 2 3  783

V O N A  LlľľA
Autorka známej knihy o liečivých rast

linách Zdravie z Božej lekárne v úvode 
začína citátom zo Starého zákona: 
„Najvyšší vytvoril zo zeme liečivé byliny 
a múdry muž nebude ich odmietať od se
ba“ (Sirach 38,4). Ďalej sympatickým 
spôsobom predkladá čitateľom skutoč
nosť, že v Božom pláne na každú chorobu 
vyrástla nejaká rastlinka.

Podobne aj rastliny našich polí a zá
hrad môžeme nazývať plody Božej zá
hrady. V peknom lete vnímame najmä ich 
farby a vône. V týchto dňoch kuchyne sta
rých mám voňajú petržlenom, uhorkami 
a kôprom. Trhoviská sú plné vône ruží, 
papriky a hrušiek.

Predstavme si, že by niekto v dobe ešte 
pred stvorením rastlín mal pripraviť projekt 
všetkých týchto vôní. Mal by ich jednak vy
myslieť a potom určiť program ich tvorby. 
Ten program,ktorý je teraz uložený v mole
kulách informačných a regulačných kyselín. 
Podľa jeho pokynov z tej istej pôdy vnikne

raz vôňa petržlenu, kôpru, zeleru, inokedy 
vôňa fialky, orgovánu, levandule...

Božia príroda poslúcha stanovený pro
gram a pripravuje pre nás navzájom ne- 
zastupiteľné produkty.

Človek je vrcholom stvorenia. Každý 
z nás má svoje miesto v Božom pláne. Od 
každého z nás sa očakáva, že vyplní svo
je poslanie. Každý nech sa rozvíja k pl
nosti s tým, čo bolo preň v Božej dobro
te a múdrosti pripravené. Nemáme sa šty
lizovať do úlohy, ktorá nie je pre nás.

Ak by mal napríklad petržlen vôňu or
govánu, alebo kôpor vôňu fialky, neboli 
by k ničomu.

Verným plnením Božej vôle vytvoríme 
zo svojho života zmysluplný, dôstojný 
a hodnotný celok, ktorý bude v súlade so 
stvorenstvom a bude smerovať k zjednote
niu so Stvoriteľom.

Duša, podobne ako záhrada v noci, za
rastá burinou, preto ju treba aj neustále 
plieť. M. STANISLAV

CiuTouR
Ciu Tour pútnická cestovná kancelá

ria, ktorá zorganizovala I. diecéznu 
gréckokatolícku púť do Svätej zeme, or
ganizuje dälšie púte do Svätej zeme 
v týchto termínoch:
1. Pre gréckokatolíckych veriacich 

v dňoch 13.10-20.10.1996
2. Pre rímskokatolíckych veriacich 

v dňoch 20.10.-27.10.1996
Cena púte je 19 990,-Sk. Vceneje 

zahrnuté:
1. letenka a letištné poplatky
2. hotelové ubytovanie 6 krát s polpen

ziou + 2 krát obed
3. autobusová doprava s klimatizáciou 

počas pobytu v Izraeli
4. vstupenky na niektoré pamätihodnos

ti a mešity
5. izraelské vízum
6. základné poistenie
7. lodný lístok na Genezaretské jazero + 

taxík na horu Tábor
8. obslužné (bakšiš), odborný a technic

ký sprievodca a kňaz.
Púť je zameraná na duchovné cviče

nia pre veriacich. Navštívime miesta: 
Jeruzalem, Nazaret, Betlehem, Kafar- 
naum, Jericho a ďalšie biblické miesta. 

Púť organizačne zabezpečuje:
CK Ciu Tour Košice, Južná trieda 

15, teľ, fax.: 0 9 5 / 765 363. 
Stránkové dni: 

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

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

„BIBLICKÝ EG YPT“ +  SINAJ,
letecky

Termín: 17.09.1996 - 12 dní 
Cena: 26500,- Sk + transfer na letisko 

(7x hot. ubytovanie, egypské a - 
izraelské víza, 10x polopenzia, 
poistenie, vstupenky, odb. sprievodca) 
Trasa: SINAJ, CAIRO, LUXOR,

HURGHADA, CAIRO, GIZA

■  Pozor! Prosíme, aby si účastníci 
„Bystrej“ zobrali so sebou preukaz poi
stenca. Kyvadlová doprava bude zabez
pečená z Humenného

DÔLEŽITÉ 
UPOZORNENIE

Redakcia časopisu Slovo prosí všet
kých odberateľov a rozširovateľov, aby ve
novali pozornosť údajom uvedeným na ich 
adresnej etikete pri zaslaní tohto čísla. 
Zároveň dlžníci obdržía poštovú poukáž
ku, aj keď sme im ju už poslali v minulom 
čísle. Ak ste už podlžnosti za rok 1995 
a 1996 (uvedené v mieste 3 a 4 na ad
resnej etikete) uhradili, považujete túto 
poukážku za bezpredmetnú.

Legenda etikety:
1. identifikačný kód (na použitie do vari

abilného 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. A ak 
by na adresnej etikete v mieste 3 bolo uve
dené 144.0, odberateľ za rok 1996 dlhuje 
čiastku 144,- Sk. A na mieste 4 by bolo u- 
vedené 0.0, odberateľ má rok 1995 zapla
tený.

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 
pomáhate v šírení nášho časopisu.

Redakcia Slovo

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


