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Sídelný b iskup Mons. Ján Hirka na toh toročne j odpustovej slávnosti v 
Klokočové. (Čítajte na 12. strane)

uďte dokonalí, povedal Kristus. A za príklad nám 
dáva svojho Otca nebeského. To je naše poludnie. A 
poludnie je bez závoja. Tu niet skrytosti.

Sú svätí. A svätí sú z nás.
Učme sa trpieť, odpúšťať, milovať. Je v tom dokonalosť. 
Máme príklad v utečených do Egypta, i v neutečených. 
A máme ho v tých na kríži, i v tých nízko k zemi.
V malomocných.
A vyhnanstvo je prítomnosť Božia.
Nám nechýba dom Boží. V nedeľu sa nám povedalo: 
poďte za mnou.
A spevavé priestory poslúchli. Idú.
Nie je málo, čo vie Boh dať. Až kráľovstvo dáva.

Domysleli ste si to dakedy?
Trón svoj dáva. Všetkých objíma.
Nestratí sa ani z našich nikto.
Naplnil Boh svoj hárok. Prežehnal nás. Vlastnoručne. 
Nemá miesta na papieri, ktoré by nepodpísal. 
Otvoríme tvár Božiu. Tam sme.
A zatvoríme svet, ktorý nás bolel. Tak ideme 
k výšinám.
Pre rany sa narodí človek už hore.
Vtáčik na okne.
Tak je Otec nebeský v nebi doma.
Tak je v ľudstve.
Aj u nás.



Mária je  všade tam, kde sa začí- f
na, kde sa trpí, kde sa umiera. S po- ** %  f  1 ^  ^  *
slaním byť SPOLUVYKUPITEĽKOU \  » ¡ V /
dostala m ilosť pom áhať všetkým a m r í x  
vo všetkom. Ona poslúchala Boha 
na zemi v s lužobnej oddanosti, Boh
ju  za to odmieňa v nebi orodujúcou  yÉ /  X  HL
všem ohúcnosťou. Po nespočíta- 
teľných dôkazoch o je j pom oci dala 
je j Cirkev vznešený titu l POMOCNI- 
CA KRESŤANOV.

Pri svojom byzantskom obraze, 
ktorý v roku 1499 preniesli do Ríma 
z Kréty, predstavila sa vo sne sama 
ako Matka ustavičnej pom oci a do
teraz to stále dokazuje svojou mate- T tí L-  ̂
rinskou pomocou. IP' *

Kde je  ľudská a prírodná sila na Ä
konci, tam dokáže ešte víťaziť '11 ■ĵ  ^
Pomocnica kresťanov, ak ju  v dôve- í  ■ í  I •
re vzývame! I ľ c i I

O koľko viac, o koľko rýchlejšie, 
silnejšie, istejšie by nám pomohla, keby sme ju  začali úprimne p ros iť o to, čo 
chce pre nás i Boh. Je to naše posvätenie. Skúsme to hneď, dnes... Zajtra is- 
to-iste budeme trochu lepší.

Sv. Bažil Veľký O TOM, AKÝ JE ROZDIEL MEDZI NEČISTOTOU 
A NEHANEBNOSŤOU

Čo je nečistota a čo je nehanebnosť?
- Z ákon  (L v 15,3) vysvetľuje, čo  je  ne 

čistota, a keď tým  slovom  o značu je  to , čo  sa 
stáva bez súh lasu  vôle ako n u tnosť p riro d 
zen o sti. N a  n e h a n e b n o sť  m yslí m ú d ry  
Šalam ún, keď hovorí, že „zm yselný a bez

s ta ro s tn ý  č lovek  b u d e  trp ieť  b ie d u “. 
N eh an eb n o sťo u  ted a  b o lo  by  ro zp o ložen ie  
duše, k to rá  by nevedela  m u žn e  prežiť bôľ, 
p o d o b n e  ako nezdržan livosťou  je  tá  duša, 
k to rá  je  slabá p rem áh ať  h n u tia  rozkoše, k to 
ré  povstávajú.
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Sv. Bažil Veľký O TOM, AKÉ VLASTNOSTI MÁ HNEV, AKÉ SPRAVODLIVÉ 
ROZHORČENIE A O TOM, ŽE Z ROZHORČENIA ĽAHKO PADNEME HNEVU

Aké vlastnosti má hnev, aké spravodlivé 
rozhorčenie a ako často začíname rozhorče
ním a dostávame sa do náruživosti hnevu?

-R ozhnevaná duša  sa  snaží zapríčin iť  zlo 
tom u , kto ju  rozhneval a  ro zu m n é  ro zh o rče 
nie m á cieľ polepšiť h riešn ika. P o ch ád za  z 
nespokojnosti so zlým  skutkom . A le  n ie  je  
to  divné, že duša zač ína  dobrým i p o c itm i a 
dostáva  sa do zlého. M ám e veľa takých  prí-

Sv. Bažil Veľký O LENIVOSTI
Ako postupovať s tým, čo toľko je ako iní, 

má silne vyvinuté telo, nemá nijaké príznaky 
choroby a bedáka, že nemôže pracovať?

- To, čo  sa podobá  lenivosti, pod o b á  sa

Sv. Bažil Veľký O CHUDOBE

Ako trestať toho, kto nešetrí odev alebo o- 
buv, a keď ho napomenú, podozrieva predstave
ného zo skúposti. A čo robiť, keď po druhom a 
treťom napomenutí sa nepolepší?

- A poštol odsudzuje každé zneužívanie: 
„Tí, čo užívajú ten to  svet, akoby ho neužívali, 
lebo tvárnosť toho to  sveta sa pom íňa“ (1 Kor

k ladov . P re to  tre b a  p a m ä ta ť  n a  slová 
Svätého  písm a: „...k ladú m i pasce  na  c es tu “ 
(Ž  140,6) a n a  in o m  m ieste: „A  k to  závodí, 
n e d o stan e  veniec, ak  nezávodí podľa pravi
d ie l“ (2  T im  2 ,5). V šade sa  treb a  chrániť 
vše tkého , čo  je  p rem ršten é , n ie  v svojom  ča
se a n ie  podľa p o riadku . Je d n o  z tých  tro ch  
vždy je  p ríč in o u , že n a  zlé sa m en í to , čo  sa 
zd á  byť dobré.

h riechu. L ebo načim  prejavovať horlivosť a 
trpezlivosť až do sm rti. Ž e lenivosť je  spoje
n á  s podlosťou - h riechom , vyplýva zo slov 
Pánových: „zlý a  lenivý s luha“ (M t 25,26).

7, 31), lebo m ierou užívania je  nevyhnutná po
treba užívať. Užívanie, ktoré presahuje potre
bu, pochádza z lakomstva, rozkoše alebo m ár
nej slávy. K to zotrváva v chybách, ten  prez
rádza, že sa nepolepšil.

Pripravili baziliáni
(Pokračovanie)
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Skúsili ste byť niekedy už tak  sami 

s Ježišom a v tichom  vedomí jeho 
prítomnosti nič nehovoriť, len ml
čať? Nemali ste pocit, že by sa slova
mi mohlo všetko len umenšiť alebo 
pokaziť?

Je to nádherná skutočnosť, ktorá 
sa nedá v láske ničím nahradiť. Ktosi 
je so mnou a všetko o m ne vie. N ič 
mu nemusím dokazovať, nič hovoriť. 
Pozná i to najjemnejšie chvenie môj
ho srdca. Takto m ôžem  nájsť silu na 
riešenie svojich ťažkostí, veď Ježiš 
tu, v izbičke za zatvorenými dverami 
čaká, že prídem za ním  so všetkými 
svojimi chybami a slabosťami, ale aj 
so zlými postojmi a návykmi, jedno
ducho taký, aký som, aby m a zmenil. 
Človek posilnený takou to  tichou  
modlitbou vie ľahšie pochopiť aj in
ých, podať im pom ocnú ruku, pre
hovoriť k ich srdcu a usmerňovať ich 
k svetlu, ktoré nevedomky iba tušia.
V tejto komunikácii s Bohom  m ôže 
človek chváliť svojho Stvoriteľa s tvá
rou, ktorú m u on dal a nem usí sa 
pred ním schovávať, alebo utekať. 
Takáto modlitba je  aj prostriedkom  
na získanie stonásobných hodnôt v 
oblasti vyššej, duchovnej. Aby aj ten 
strom, ktorému už priložili sekeru na 
koreň, zarodil očakávané ovocie (po- 
rov.Mt 7,19). Tým to vpusten ím  
Boha do svojho srdca dokážem  zm a
turovať zo všetkých ťažkostí a nem u
sím si pripomínať len zbabelosť, le
nivosť alebo strach.

Modlitba, ktorú začnem  použitím  
vnútornej kľučky a kľúča na svojich 
dverách, je celkom novým dýchaním  
duše a mala by byť pre nás tak  pri

rodzená ako dýchanie. Veď aj Ježiš 
Kristus nám  hovorí: „Ale keď sa ty i- 
deš modliť, vojdi do svojej izby, za
tvor za sebou dvere a m odli sa k svoj
m u Otcovi, ktorý je  v skrytosti. A 
tvoj O tec ťa odm ení, lebo on vidí aj 
v skrytosti (M t 6,6).

M ali by sme si privykať na toto 
nové svetlo, až kým v ňom  neuvidí
me, aký je  náš svet krásny. A  v duši 
sa nám  nutne vytvorí odpor proti 
každém u kšeftáreniu s tým, čo by 
sme radi nazvali m odlitbou. Veď 
m nohokrát sa náš spôsob m odlitby 
dostáva kdesi do slepej uličky tým, 
že sme si osvojili názor, že byť kres
ťanom znam ená veľa recitovať a o- 
pakovať zbožné formulky. N o ten,

ÚVODNÍK
ktorý pozná aj tie najtajnejšie city a 
myšlienky, až pridobre pozná, koľko 
je  v tých slovách pravdy a koľko pod
vodu.

M ožno, že ty sa nevystavuješ 
m odlitbou ako pokrytci... Ale je  dosť 
m ožné, že ti chutí len preto, lebo si 
ovplyvnený spo ločnou  náladou , 
m nožstvom  ľudí, obradným  spevom, 
hudbou, kvetmi... M ožno sa m odlíš 
prinútený ohľadom, zvykom alebo 
pocitom  povinnosti, nie však svojou 
vlastnou najvnútornejšou potrebou.

Žijem e v dobe plnej napätia, ne
pokoja, neistoty a hľadania. Existujú 
v tvojom živote chvíle ticha? Kedy? 
Ťažšie ako chlebová núdza dolieha 
na nás duchovná núdza. N o  tam, 
kde zažiari pravda, tam  sú aj roz

hodnutia. Kto sa naďalej chce o svoj 
život starať sám a s vlastnými schop
nosťami mať istotu, bezpečnosť a 
zmysel, stratí všetko. Kresťania by v 
tejto situácii nem ali zlyhať. Z vnú
tornej m odlitby by mali čerpať do
statok radosti, aby ju  m ohli vnášať 
do každého prostredia. My predsa 
nem ám e čo stratiť. Naše víťazstvo je 
už vybojované a my sme na strane 
Víťaza. Ide o to, aby sme úlohu, kto
rou nás ten to  Víťaz poveril, slobodne 
splnili a výsledok nechali na neho. 
Keď budem e žiť životom modlitby, 
budem e schopní vnášať do každého 
prostredia pokoj a pravdu a tak  neu
tralizovať nevraživosť a nenávisť.

Istý starý m už povedal nedávno 
pri h robe svojho priateľa: „Môj dra
hý... človek nem ôže padnúť hlbšie, 
ako do Božích rúk .“ Tieto slová vy
chádzali z takej hlbokej viery, získa
nej m odlitbou, že všetci okolostoja
ci boli p reniknutí jasnou  predsta
vou. Aj dnes jestvuje tá to  m ožnosť 
vydobyť si silu viery, „keď v tichosti 
prijm em e zasiate slovo, ktoré m á 
m oc spasiť naše duše“ (porov. Jak 1, 
21).

Tí, ktorí dokážu načúvať do hĺb
ky - počujú  Boha. Jeho  hlas nepoču
jem e vtedy, keď nenačúvam e. M ali 
by sm e vedieť zachytiť Boží hlas, 
aby sm e však Boha začuli uprostred 
hluku, m usím e sa utiahnuť, m usím e 
byť napojení na  takú  dĺžku vín, kto
rá  patrí len jem u, ale k torou sa zjaví 
tým, ktorí ho  prosia a v m lčanlivos
ti m u načúvajú. U ž v tú to  chvíľu 
m ôžem e vstúpiť do školy Božích de
tí, do  tichej triedy, kde m ožno hĺb- 
šie preniknúť do tajom stva Božieho 
života. Tu budem e ako struny na hu
dobnom  nástroji, k toré pri novom 
dotyku so sam otným  D uchom  opäť 
vydajú čistý tón.

Pokoj a ticho sú blahodarné. 
M ali by sm e sa stať schopným i pri
jať to, čo slúži nášm u vnútorném u 
vzťahu k Bohu. O n chce podniknúť 
začiatok. U m ňa. S o . m nou. Boh 
chce, aby som  sa so vzťahom k ne
m u podelil s inými. Preto m a pritu- 
ľuje do svojho ticha a pokoja. Chce, 
aby som  všetko chápal zvnútra, živo, 
osobne a s radostným  presvedče
ním, aby som  sa obnovoval a prehl
boval v osobnom  rozhovore s ním.

Je najvyšší čas, aby sme nášmu 
vzťahu k Bohu vrátili jeho  dôverný 
charakter, aby bola naša m odlitba 
predovšetkým  stretnutím  s Kristom  - 
hoci aj bez slov, ale skutočným, ú- 
prim ným  stretnutím .

M iriam PARIŠEVOVÁChrám v Ladomírovej
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O sv. Václavovi a sv. Ľudmile

Spájali duchovnosť Východu a Západu
Pri historickom hodnotení osudov cy- 

rilometodského dedičstva sa nezriedka 
môžeme stretnúť s dosť rozšíreným všeo
becným názorom, že smrťou sv. Metoda 
a vyhnaním jeho žiakov a zvlášť po prí
chode Maďarov a páde Veľkej Moravy to
to dedičstvo veľmi rýchlo zaniklo a vy
mizlo z kultúrno-spoločenskej scény. 
Všimnime si však niektoré znaky cyrilo- 
metodského dedičstva v susednej kraji
ne, ktorá bola v istom zmysle nástupníc
kym štátom Veľkej Moravy - v Pŕemys- 
lovských Čechách.

Najviac informácií nám na túto tému 
poskytuje tzv. Kristiánova legenda alebo 
Mnícha Kristiána Život a umučení sv. 
Václava a báby jeho sv. Ľudmily z po
sledných rokov 10. storočia. Sviatky o- 
boch si sv. Cirkev v západnom obrade 
pripomína tento mesiac.

Sv. Metod pokrstil na Svätoplukovom 
dvore české knieža Boŕivoja a jeho ďal
ších tridsiatich dvoranov. Pred návratom 
do Čiech mu dal ako duchovného sprie
vodcu kňaza Kaicha. Bofivoj ustanovil 
Kaicha za správcu chrámu, ktorý dal po
staviť na Levom Hradci a ktorý bol za
svätený sv. Klimentovi, patrónovi veľko
moravskej misie. Neskôr dal Bofivoj po
staviť baziliku Panny Márie na hrade v 
Prahe. Po Boŕivojovi prijala krst aj jeho 
manželka Ľudmila. Niektorí autori do
konca prisudzujú jej pokrstenie sv. 
Metodovi. Keď Bofivoj ako 36 ročný 
zomrel, vládu po ňom prevzal najprv je
ho najstarší syn Spytihnév a neskôr dru
horodený Vratislav. Tomu sa okolo roku 
907 narodil syn Václav.

Václav bol pravdepodobne pokrstený 
nejakým slovanským kňazom spomedzi 
Metodových učeníkov. Jeho prvým učite
ľom bol kňaz Pavol, žijúci na kniežacom 
dvore jeho starej matky Ľudmily. Václav 
bol totiž ako chlapec zverený do 
Ľudmilinej starostlivosti. Pri nej sa mu 
dostalo vzdelania aj v slovanskom písme. 
Neskôr pokračoval v štúdiách latinčiny 
pri chráme sv. Petra v Budči. Táto vzde
lanostná príprava, ktorá jasne prezrádza 
pokojné spolužitie cyrilometodskej a zá
padnej formy kresťanskej kultúry v 
Čechách v 10. storočí, bola súčasťou je
ho výchovy k budúcemu kniežaciemu 
poslaniu. Václavov otec Vratislav zomrel 
už ako 33 ročný a keďže Václav ešte ne
bol plnoletý, vláda v krajine bola zverená 
jeho matke Drahomíre.

Vláda Drahomíry nesie na sebe ťažkú 
škvrnu vraždy. Drahomíra, podporovaná 
pohanskou opozíciou, dala príkaz na za

vraždenie svojej svokry Ľudmily. Najprv 
ju vyhnala z Prahy na hrad Tetín a 16. 
septembra 921 ju na ňom zahrdúsili dva
ja z Drahomíriných poradcov a našeptá- 
vačov - Tunna a Gommon. Ľud si čosko
ro začal uctievať Ľudmilu ako svätú, 
zvlášť potom, čo nad jej hrobom sa udia
lo viacero zázrakov.

Osemnásťročného Václava, ktorý sa

R adostne plesajm e, veriaci, 
ospevujúc Spasiteľa jasnou du
šou pri dnešnej obdivuhodnej 
spom ienke Kristovho služobní
ka Václava.

Pripodobnil si sa Pánovým  
m ukám , ó, slávny, ako  nevinný  
baránok nespravodlivo si bol 
zabitý, preto sa te raz  Bohom  
blažený raduješ so zástupm i 
m učeníkov.

Prijm úc smrť, prostredníčku  
života, te raz  prebývaš v sláve 
Vládcu všehom íra, k iež by sm e  
do nej my prišli, to  vypros aj 
nám , ktorí oslavujem e tvoju ob
divuhodnú pam iatku.

Kto rozpovie, ó, slávny, tvoje  
nespočetné zázraky, ktoré tvo
ríš vo svete? Lebo ty ustavične  
dávaš všetkým  veriacim  hojné  
uzdravenie.

(Kánon sv. Václava 
z ruskýeh rukopisných Mineí 

z 11. storočia)

ujal vlády v roku 925, čakali mnohé úlo
hy. Jedným z jeho hlavných cieľov bolo 
presadzovanie kresťanských zásad v spo
ločenskom živote a celkové zušľachťova
nie mravov. Životopisci pripomínajú je
ho snahu o zavedenie spravodlivého súd
nictva, prepúšťanie a vykupovanie otro
kov, dobročinnosť, podporu cirkevných a 
charitatívnych ustanovizní. Nápadná 
zbožnosť mladého kniežaťa bola tŕňom v 
oku mnohým politickým odporcom, od
bojným šľachticom a prívržencom sta
rých pohanských poriadkov. Nespoko
jenci využili spojenectvo mocichtivého 
Václavovho brata Boleslava. Všetky tieto 
dôvody mali za následok prípravu úklad
nej vraždy mladého kniežaťa, ktorú zin
scenoval Boleslav počas Václavovej ná
vštevy na jeho majetku v Boleslave, kde 
ho pozval na hostinu 27. septembra 927. 
Ráno, keď sv. Václav - ako obyčajne - 
išiel do chrámu, prepadol ho Boleslav so 
zbraňou v ruke a keď sa Václavovi poda

rilo oslobodiť z prvého útoku, pri chrá
mových dverách ho dobehli najatí vraho
via, ktorí ho usmrtili kopijami a mečmi.

Boleslav sa potom ujal moci v 
Prahe. Štátny prevrat, ktorý takto 
vlastne uskutočnil, mu však nevyniesol 
sympatie verejnosti. Práve naopak, aj 
tí, ktorí predtým nesúhlasili s Václavo
vou politikou, vzdávali úctu jeho hr
dinskému svedectvu krvi. Po piatich 
rokoch bolo Václavovo telo prenesené 
do Prahy a uložené v chráme sv. Víta. 
Zázraky, ktoré sa udiali pri prenášaní 
ostatkov, ešte viac posilnili silnejúcu ú- 
ctu k Václavovi. Už koncom 10. storo
čia je sv. Václav uctievaný ako svätý a 
to doma i za hranicami.

Zvláštnu pozornosť si zasluhuje 
svätováclavská úcta v Rusku. Už kon
com 10. storočia vznikla v Čechách 
staroslovienska Legenda o sv. Václa
vovi. Najstarší rukopis ruskej bohoslu
žobnej Mineje spred 900 rokov obsa
huje aj liturgický oslavný Kánon sv. 
Vjačeslavu. Minejný liturgický text k 
sv. Václavovi obsahuje sedalny, kon- 
dák, stichiry, 9 piesní a svitilen. Aj ne
skoršie liturgické texty, ktoré sa na 
Rusi rozšírili, obsahujú spomienku na 
sv. Václava a sv. Ľudmilu.

V najstarších životopisoch prvých 
ruských mučeníkov Borisa a Gleba sa 
spomína, že Boris pred svojou smrťou 
premýšľal o mukách sv. Václava. Aj 
keď v tomto prípade ide skôr o ne
skoršiu vsuvku, môžeme ju pokladať 
za doklad rozšírenej úcty k sv. Václa
vovi v 12. storočí.

Styky medzi Čechami a Kyjevskou 
Rusou, založené na spoločnom cyrilo- 
metodskom duchovnom dedičstve, po
kračovali aj v 11. storočí a to v oboch 
smeroch. Tak do Sázavského kláštora, 
ktorý bol posledným pilierom cyrilo
metodskej tradície a východného obra
du v Čechách, boli roku 1095 - teda v 
čase vzniku Kánonu sv. Václava - pre
nesené pozostatky kyjevských mučení
kov Borisa a Gleba. V 11. a 12. storočí 
až šesť ruských kniežat malo meno 
Václav - Vjačeslav - a toto meno je v 
Rusku rozšírené dodnes. Kult sv. 
Václava a sv. Ľudmily je dodnes v 
Rusku veľmi živý. Aj úcta týchto svät
cov, odchovancov Metodových žiakov, 
sa tak môže stať ďalším ohnivkom, kto
ré bude pevnejšie spájať duchovnosť a 
kultúru Východu a Západu.

o. ThDr. Cyril VASIĽ
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K£Ď SA STRHNÚ DVAJA, 
PRÍVLÁDNB SILNEJŠIA OSOBNOSŤ

Roku 1922 v je d n e j a m e ric k e j 
bani nastal výbuch a d e v ä ť ban í
kov ostalo zasypaných h lb o ko  p o d  
zemou. Jeden z ban íkov  b o l ka to lí
kom, osem o s ta tných  b o lo  neve
riacich. V iacerí z n eve rco v  c h c e li 
spáchať samovraždu. Veriac i k res 
ťan začal dávať n á d e j os ta tným , že  
Boh na nich nezabudo l. Po ô sm ich  
dňoch hrozných ú trap  a neisto ty, 
keď už očakáva li sm ď, z a č u li s la 
bé búchan ie  na s tenu . B o li to  
krompáče os lobod ite ľov. B o li za
chránení! K e ď  zá ch ran á ri p re ra z ili 
stenu, objavil sa p re d  ich  o č a m i 
dojímavý obraz: o sem  n e ve rco v  
kľačalo p red  veriac im  k re s ťa n o m  a 
spolu s ním  o d rie ka li O tče  náš. 
Čierna noc v s tu d e n e j b a n i o tvorila  
duchovný zrak ô sm im  n eve rco m  a 
ukázala im  ce s tu  k  Bohu.

Keby to n ed okazova li fakty, a n i 
by sme neverili, a ký  vp lyv m á p ria 
teľstvo na našu osobnosť. S ta č í sa  
s ľuďmi p ravide lne  s tre tá v a ť a le bo  
stále v ich  b lízkos ti p racovať, aby  
sme pocítili u rč itý  tla k  ich  slov, 
zmýšľania a sp rávan ia . P la tí to  
pravda o o bo ch  sm eroch . A j m y  
pôsobíme na n ich. A k  sa troch a  
hlbšie pozoru jem e, zbadám e, ako  
si osvojíme vyjadrovanie, zm ýš ľa 
nie a spôsoby iných. Č ím  je  naše  
priateľstvo väčšie, tým  vä čšm i na  
seba vplývame. V eď  už v roko ch  
mladosti nám  p rip o m ín a li znám e  
príslovie: „P o v e d z  m i, s 
kým sa priatelíš, s týkaš a ja  
ti poviem, kto  s i.“  No m ys
lieť si, že táto p rip o m ie n ka  
je určená iba m ladým , je  o- 
myl. Nezáleží na tom, k o ľk o  
rokov n iekto  má, vzťahu je  
sa to na každého. H orš ie  
však je, že sp o lu  s d o b ro m  
vymieňame a j z lo : chyby, o- 
myl. Ak m áš teda pria teľov, 
ktorí sú m orá lne  nabúraní, 
v krátkom čase zistíš, že  s i 
sa nestal lepším , a le  h o r
ším. Keď sa b u d e š  s tre tá 
vať s ľuďm i p rchkým i, v k to 
romkoľvek ča se  sa  p re 
svedčíš, že s i p rc h k ý  a j 
sám. Keď sa b u d e š  s tre tá 
vať s lenivcam i, z len iv ieš.
Keď sa budeš s tre tá va ť s 
povrchnými, s taneš sa p o 
vrchným. Len k to  m á o so b 
nosť vychovanú, m ôže  m a ť  
istotu, že odo lá  cu d z ie m u  
tlaku. Prevládne ten, k to  
bude m ať s ilne jš iu  o sob 
nosť. B yť c h a ra k te rn ý m

človekom , to  je  je d in á  o b ran a  n e 
b y ť  v y s ta v e n ý  n e b e z p e č e n s tv u  
m y s lie ť  hlavou iného. Preto Duch  
Svätý varuje: „N e p ria te ľ sa s p rch 
kým človekom , aby s i s i nenavykol na 
je h o  s p ô s o b y “ (Prísl. 22 ,24). 
S p o ločnosť je  teda n iekedy vzácna a 
inokedy nebezpečná. Je isté, že ťa 
nenechá  takého, akého ťa našla. 
Urobí ťa a lebo lepším  a lebo horším. 
M áš teda na výber.

Ľudia sa desia smrti, nechcú  o 
n e j an i počuť, usilu jú  sa ju  úplne vy
lú č iť  zo svojich m yšlienok, no ne
chcú  vy lúč iť je j pravú príčinu. Bránia 
sa p re d  ňou a z druhe j strany je j idú

ÚVAHA
v ústrety svojím  hriešnym  životom. 
„S m rť  p riš la  na ten to  sve t skrze  
hriech a nie prič inením  Boha. Boh 
nem á radosť z toho, že ž iv í m usia  
umrieť. Č lovek sa svojím  hriechom  
stavia p ro ti Bohu, to je  p ro ti životu a 
tak sa ho zbavuje, a tým s i vlastným i 
rukam i pripravuje smď. Nevedom ky  
sám si zaviňuje skazu.

H riech je  nebožiec, vyh lbuje  v 
n ás  p rá z d n o  a to p rá z d n o  je  s m ď  a 
n ie  život. Je h o  e xh a lá tm i sú  výč itky  
svedom ia , sm ú tok , nuda, úzkosť, 
p o d rá ž d e n o s ť  a p o p u d y  k  n ás il
n o s ti v o č i se b e  i  k  d ruhým . M o rá l

n y  ro z k la d  sa s k ô r  - n e s k ô r s tane  a j 
ro z k la d o m  fyz ickým , le b o  duša  a 
te lo  sa vn ú to rn e  p re n ika jú  a vzá
jo m n e  ovp lyvňu jú . H riech  je  s m ď  a 
p rivo lá va  sm ď . N o v n a še j seku la ri- 
zo va n e j s p o lo č n o s t i h rie ch  je  s lo 
vo, k to ré  s tra tilo  význam  a vo sve
d o m í d n e š n é h o  č love ka  nem á  už  
n ija k ý  ohlas, k to  d n e s  rozpráva  o 
h riechu , vyvoláva len  s ú trp n ý  ú- 
smev.

Is tý  k a z a te ľ h o vo ril v e ľm i p rísne  
o h riech u . Je d e n  z  p o s lu c h á č o v  
m u  p o ve d a l: N ep ra jem e  si, aby  ste  
n ám  ta k  p ria m o  h o vo rili o h riechu . 
M lá d e ž  sa naľaká. H ovorte  ra d še j 
o  ch ybá ch , o m y lo c h  a n e d o ko n a 
los tia ch . K a z a te ľ o d b e h o l do  leká r
ne, k ú p il fľa šku  trychn inu . Potom  
sa vrá til a p o ve d a l: Viem, čo  c h c e 
te. C hce te , aby  so m  na  v ign e tu  te j
to  fľaše  n a p ísa l n a m ie s to  je d u  n ie 
čo  iné, napr. cu k rík y  a le bo  vetrové  
cukríky. A le  pozor, č ím  p ru d š í jed , 
tým  väčš ie  n e b e zp e č ie . Na výraze  
ta k  v e ľm i nezá leží. Len  s i vš im n ite  
m ládež, k to rá  ž ije  b ez  m ravných  
noriem , m lá d e ž  p re d č a s n e  ostar- 
nutá , k to rá  sa v láč i p o  u lic iach , 
a le b o  vychádza  z  n o č n ý c h  lo ká lo v  
so  s tra ten ým  p o h ľa d o m . Pýtate sa, 
k to  vy rob il tie to  m ŕtvo ly?  Je  tu  len  
je d n a  odpoveď . H riech . A k  sa p o 
zrie te  d o  väzníc, n á jd e te  tam  d ne s  
ve ľa  m la d ý c h , p r í l iš  m la d ý c h . 
M n o h í z  n ic h  sú  re c id iv is ti a j n ie 

k o ľk o n á s o b n í a d o te ra z  sa  
vô b e c  n ep o lep š ili. A  ak sa  
ď a le j pý ta te , k to  vyp rodu 
kova l tých to  zaživa  p o c h o 
vaných  a č o  ich  p riv ie d lo  k  
o b č ia n s k e j sm rti, m n o h í  
vám  o d p o v e d ia : s p o lo č 
nosť.

A ko  c h c e m e  m a ť  m lá 
d e ž  vyrovnanú  a č is tú , k e ď  
sa k a z í film am i, p o rn o g ra fi
o u  a tlačou . A ko  ch ce m e  
m a ť  m lá d e ž  silnú , k e ď  p ro 
p a g u je m e  h e d o n izm u s?

Svä tý  O tec  Ján  Pavol
II.vyzýva  m lá d e ž  c e lé h o  
sve ta  k  c iv i l iz á c ii lásky. 
Vyzýva ju  k  m o d litb e  a lás
ke, k  p re m e n e  ž ivo ta . 
M lá d e ž  m á  svo jim  obnove 
n ým  ž iv o to m  p re n ie s ť  e- 
va n je lizác iu  do  ď a lš ieho  ti
s íc roč ia .

S lúžm e  ce lé m u  svetu  
svo jím  d ob rým  p rík ladom , 
le b o  o d  nás zá v is í lepš ia  
b u d ú c n o s ť  za jtra jška.

o. A ug u stín  L E U K Á N IČIlustračná snímka
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Cirkev - jedno srdce a jedna duša

PO ST 6V ÍS  S |f  NH STRANU DOBRU
Piaty ročník celodiecézneho stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Bystrej

Tohtoročné stretnutie gréckokatolíckej 
mládeže sa uskutočnilo v rekreačnom za
riadení Rekrea Chemes s.r.o. v humen- 
skom dekanáte.

Mládež bola rozdelená na dva turnusy. 
Prvý turnus od 12. do 16. augusta a dru
hý od 19. do 23. augusta.

Prvý deň - pondelok

12. august. Z každého dekanátu 
nášho biskupstva sa schádzajú mladí ľu
dia, aby vytvorili prekrásny ob
raz m ladej g réckoka to lícke j 
Cirkvi. 6 4 0  chlapcov a dievčat 
bolo rozdelených do 51 skupín, 
ktoré viedli rehoľné sestry bazi- 
liánky a služobnice NPM, boho
slovci a študenti teológie. Pred 
ofic iá lnym  otvorením  A. 
Mesároš z Prešova niekoľkými 
piesňami a sprievodným slovom 
predstavil mladým novú hudob
nú kresťanskú nahrávku Kto ve
rí.

Účastníkov stretnutia potom 
už privítal o. Milan Mojžiš, pred
seda pastoračnej komisie pri 
našom biskupstve. V homílii vo 
sv. liturgii rozviedol myšlienku 
stretnutia: Cirkev - jedno srdce 
a jedna duša... Po večeri bolo 
predstavovanie jednotlivých de
kanátov. Prvý deň sa ukončil ve
černým zamyslením, príbehom 
zo Starého zákona o Jakubo- 
vých synoch. Celé stretnutie  
bolo popretkávané spevom mlá
dežníckych piesní. Pastoračná 
komisia pri tejto príležitosti vydala spev
níček duchovných piesní.

Druhý deň - utorok

Po rannej hygiene a rozcvičke nasle
dovala spoločná modlitba pred oltárom v 
prírode. Po raňajkách bola prednáška na 
tému: Boží ľud v Starom zákone, ktorú 
predniesol o. Milan Mojžiš. Vychádzal z 
knihy Exodus, hl.19, kde sa píše o uzav
retí a vyhlásení zákonov pre vyvolený ná
rod na Sinaji. Nasledovala práca v skupi
nách. Dopoludnia sme slávili sv. liturgiu a 
popoludní bolo zhrnutie tém y dňa. 
Podvečer bohoslovec Miroslav Iľko uvád
zal náboženský kvíz. Po ňom nasledovali 
ozveny na prežitý deň. Z úst mladých od
zneli krásne svedectvá. Poslucháč teoló
gie Viktor rozprával, ako Boh zázračne 
zasiahol do jeho života. Janka z Drieňová 
hovorila o najkrajšom dní svojho života, 
sestra Cyrila o tom, ako Pán ju uzdravuje 
zázračným spôsobom  skrze modlitbu 
malomocného „Pane, ak chceš, môžeš 
ma uzdraviť...“

Tretí deň - streda

Téma dňa: Boží ľud v Novom zákone. 
Do tejto témy nás uviedol o. Peter Sabol 
rozdaním dotazníka, na ktorý odpovedala 
každá skupina: Ktoré oblasti života ty vidíš 
ohrozené? Kde ty vo svojom živote vidíš 
prejavy vzbury zlého ducha?. Čo si ty ce
níš na terajšom pápežovi Jánovi Pavlovi
II.?

Popoludní bolo zhrnutie témy a odpo
vede na dotazník. Nasledovala veľká ve-

čiereň pred sviatkom Zosnutía Presvätej 
Bohorodičky. Večer sme privítali pomoc
ného biskupa Mons. Milana Chautura. 
Mladým ľudom sa prihovoril témou: Čo 
narušuje dnešnú štruktúru Cirkvi - duch 
zla, individualizmu, liberalizmu a prehnaný 
materializmus. Nasledoval dvojhodinový 
program našich bohoslovcov skupiny 
Anastasis, ktorí svojím evanjelizačným 
programom strhli všetkých k spontánnej 
radosti.

Vo štvrtok

bol sviatok Zosnutia Presvätej Bohoro
dičky. Ráno bola utiereň. Prednášku na 
tému Cirkev a moje miesto v nej predni
esol o. Ľubomír Petrík. Opäť boli rozda
né dotazníky s otázkami: Má dnes Cirkev 
ešte význam? Prečo sú v Cirkvi rôzne o- 
brady? Veriť v Krista znamená prijať 
Cirkev! Čo ty na to? Kedy ty neprijímaš 
Cirkev?

Pred svätou liturgiou sme potom pri
vítali vzácneho hosťa sídelného biskupa 
J.E. Mons. Jána Hirku. Spolu s kňazmi

slávil sv. liturgiu. V homílii nám položil o- 
tázku: Aké sme kvety? Živé alebo ume
lé? Prúdi v nás Boží život? Je v nás nie
čo, čo zanechal sv. krst, myropomazanie 
a ostatné sviatosti? Alebo je všetko zasy
pané ako na smetisku. Nanebovzatie 
Panny Márie nám ukazuje a dáva odpo
veď.

Poobede sme sa zhromaždili na be
sede s otcom biskupom. Okrem iného 
povedal: „Postaviť sa na stranu dobra, 
vtedy skončí kus zlého sveta a zrodí sa v 

našom vnútri a v našej duši svet 
vykúpený. Vzniká dobrý svet a 
naše osobné nebo. Nikdy ne
dosiahne nebo ten, kto naozaj 
nezačal stavať svoje nebo tu na 
zemi. Nezažije lásku nebeskú 
ten, kto nemá lásku k blížnemu. 
Uznajme, čo je v ľuďoch dobré 
aj v ich snahách. Nechcime ni
koho ovládať, ale slúžme iným. 
To, čo sa nám tak často ne
chce. Potešiť a pomáhať iným. 
Nechajme ľudí, nech sa obrátia 
pomocou milostí a nech sa ob
rátia sami. My len robme dob
ro .“

Stretnutie pokračovalo zhr
nutím témy dňa. Štvrtkový večer 
bol zároveň posledným veče
rom stretnutia staršej gréckoka
tolíckej mládeže v Bystrej. 
Zábavný program uvádzali bo
hoslovec Miroslav Iľko a poslu
cháč teológie Viktor. Skutočne 
dobrým humorom ukázali, ako 
sa mladí ľudia môžu zabaviť. A 
už sú tu ozveny na prežitý deň. 

Táňa zo Šamudoviec rozprávala, ako pre
žívala toto stretnutie ako jedno srdce a 
jednu dušu. Peter zo Sečovskej Polianky 
o jednote a láske v Duchu Božom tu na 
tomto stretnutí. Gabika zo Svidníka, ako 
zažila so svojimi spolužiakmi mocne prí
tomnosť Božiu v modlitbe. Janko zo 
Svidníka rozprával o krížovej ceste v ich 
rodine. Prosil všetkých o modlitbu. 
Bohoslovec Damián zo Sniny rozpove
dal, kto je pre neho Boh a ako ho spo
znal. Fero z Nižného Hrabovca, bohoslo
vec - skúsenosť z tohto týždňa: Treba sa 
otvárať ľuďom, potom sa oni otvoria tebe. 
Karolína z Košíc rozprávala o svojej cho
robe a problémoch. Tu na tomto stretnu
tí zažila pravú radosť, ktorú jej Boh ponú
kol prostredníctvom týchto mladých ľudí. 
Teší sa na dálšie stretnutie. Lucia z 
Kamennej Poruby hovorila o perfektnej 
atmosfére, že sa tu stretla s ľuďmi, ktorí 
veria v Ježišovu lásku. Andrea z Rakovca 
n ./O nd. rozprávala, ako Boh zasiahol do 
jej života tu na tomto stretnutí prostred
níctvom duchovných otcov.

(Pokračovanie na 7. str.)

Otec biskup Mons. Ján Hirka obkolesený nadšenými mladými, po
čas tohtoročného stretnutia v Bystrej
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Cirkev - jedno srdce a jedna duša

PO STfiV IS Sfi MU STRUNU DOBRU
Piaty ročník celodiecézneho stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Bystrej

Tohtoročné stretnutie gréckokatolíckej 
mládeže sa uskutočnilo v rekreačnom za
riadení Rekrea Chemes s.r.o. v humen- 
skom dekanáte.

Mládež bola rozdelená na dva turnusy. 
Prvý turnus od 12. do 16. augusta a dru
hý od 19. do 23. augusta.

Prvý deň - pondelok

12. august. Z každého dekanátu 
nášho biskupstva sa schádzajú mladí ľu
dia, aby vytvorili prekrásny ob
raz m ladej g réckoka to lícke j 
Cirkvi. 640  chlapcov a dievčat 
bolo rozdelených do 51 skupín, 
ktoré viedli rehoľné sestry bazi- 
liánky a služobnice NPM, boho
slovci a študenti teológie. Pred 
ofic iá lnym  otvorením  A. 
Mesároš z Prešova niekoľkými 
piesňami a sprievodným slovom 
predstavil mladým novú hudob
nú kresťanskú nahrávku Kto ve
rí.

Účastníkov stretnutia potom 
už privítal o. Milan Mojžiš, pred
seda pastoračnej komisie pri 
našom biskupstve. V homílii vo 
sv. liturgii rozviedol myšlienku 
stretnutia: Cirkev - jedno srdce 
a jedna duša... Po večeri bolo 
predstavovanie jednotlivých de
kanátov. Prvý deň sa ukončil ve
černým zamyslením, príbehom 
zo Starého zákona o Jakubo- 
vých synoch. Celé stretnutie  
bolo popretkávané spevom mlá
dežníckych piesní. Pastoračná 
komisia pri tejto príležitosti vydala spev
níček duchovných piesní.

Druhý deň - utorok

Po rannej hygiene a rozcvičke nasle
dovala spoločná modlitba pred oltárom v 
prírode. Po raňajkách bola prednáška na 
tému: Boží ľud v Starom zákone, ktorú 
predniesol o. Milan Mojžiš. Vychádzal z 
knihy Exodus, hl.19, kde sa píše o uzav
retí a vyhlásení zákonov pre vyvolený ná
rod na Sinaji. Nasledovala práca v skupi
nách. Dopoludnia sme slávili sv. liturgiu a 
popoludní bolo zhrnutie tém y dňa. 
Podvečer bohoslovec Miroslav Iľko uvád
zal náboženský kvíz. Po ňom nasledovali 
ozveny na prežitý deň. Z úst mladých od
zneli krásne svedectvá. Poslucháč teoló
gie Viktor rozprával, ako Boh zázračne 
zasiahol do jeho života. Janka z Drieňová 
hovorila o najkrajšom dni svojho života, 
sestra Cyrila o tom, ako Pán ju uzdravuje 
zázračným spôsobom  skrze modlitbu 
malomocného „Pane, ak chceš, môžeš 
ma uzdraviť...“

Tretí deň - streda

Téma dňa: Boží ľud v Novom zákone. 
Do tejto témy nás uviedol o. Peter Sabol 
rozdaním dotazníka, na ktorý odpovedala 
každá skupina: Ktoré oblasti života ty vidíš 
ohrozené? Kde ty vo svojom živote vidíš 
prejavy vzbury zlého ducha?. Čo si ty ce
níš na terajšom pápežovi Jánovi Pavlovi 
II.?

Popoludní bolo zhrnutie témy a odpo
vede na dotazník. Nasledovala veľká ve-

čiereň pred sviatkom Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky. Večer sme privítali pomoc
ného biskupa Mons. Milana Chautura. 
Mladým ľudom sa prihovoril témou: Čo 
narušuje dnešnú štruktúru Cirkvi - duch 
zla, individualizmu, liberalizmu a prehnaný 
materializmus. Nasledoval dvojhodinový 
program našich bohoslovcov skupiny 
Anastasis, ktorí svojím evanjelizačným 
programom strhli všetkých k spontánnej 
radosti.

Vo štvrtok

bol sviatok Zosnutia Presvätej Bohoro
dičky. Ráno bola utiereň. Prednášku na 
tému Cirkev a moje miesto v nej predni
esol o. Ľubomír Petrík. Opäť boli rozda
né dotazníky s otázkami: Má dnes Cirkev 
ešte význam? Prečo sú v Cirkvi rôzne o- 
brady? Veriť v Krista znamená prijať 
Cirkev! Čo ty na to? Kedy ty neprijímaš 
Cirkev?

Pred svätou liturgiou sme potom pri
vítali vzácneho hosťa sídelného biskupa 
J.E. Mons. Jána Hirku. Spolu s kňazmi

slávil sv. liturgiu. V homílii nám položil o- 
tázku: Aké sme kvety? Živé alebo ume
lé? Prúdi v nás Boží život? Je v nás nie
čo, čo zanechal sv. krst, myropomazanie 
a ostatné sviatostí? Alebo je všetko zasy
pané ako na smetisku. Nanebovzatie 
Panny Márie nám ukazuje a dáva odpo
veď.

Poobede sme sa zhromaždili na be
sede s otcom biskupom. Okrem iného 
povedal: „Postaviť sa na stranu dobra, 
vtedy skončí kus zlého sveta a zrodí sa v 

našom vnútri a v našej duši svet 
vykúpený. Vzniká dobrý svet a 
naše osobné nebo. Nikdy ne
dosiahne nebo ten, kto naozaj 
nezačal stavať svoje nebo tu na 
zemi. Nezažije lásku nebeskú 
ten, kto nemá lásku k blížnemu. 
Uznajme, čo je v ľuďoch dobré 
aj v ich snahách. Nechcime ni
koho ovládať, ale slúžme iným. 
To, čo sa nám tak často ne
chce. Potešiť a pomáhať iným. 
Nechajme ľudí, nech sa obrátia 
pomocou milosti a nech sa ob
rátia sami. My len robme dob
ro .“

Stretnutie pokračovalo zhr
nutím témy dňa. Štvrtkový večer 
bol zároveň posledným veče
rom stretnutia staršej gréckoka
tolíckej mládeže v Bystrej. 
Zábavný program uvádzali bo
hoslovec Miroslav Iľko a poslu
cháč teológie Viktor. Skutočne 
dobrým humorom ukázali, ako 
sa mladí ľudia môžu zabaviť. A 
už sú tu ozveny na prežitý deň. 

Táňa zo Šamudoviec rozprávala, ako pre
žívala toto stretnutie ako jedno srdce a 
jednu dušu. Peter zo Sečovskej Polianky 
o jednote a láske v Duchu Božom tu na 
tomto stretnutí. Gabika zo Svidníka, ako 
zažila so svojimi spolužiakmi mocne prí
tomnosť Božiu v modlitbe. Janko zo 
Svidníka rozprával o krížovej ceste v ich 
rodine. Prosil všetkých o modlitbu. 
Bohoslovec Damián zo Sniny rozpove
dal, kto je pre neho Boh a ako ho spo
znal. Fero z Nižného Hrabovca, bohoslo
vec - skúsenosť z tohto týždňa: Treba sa 
otvárať ľudóm, potom sa oni otvoria tebe. 
Karolína z Košíc rozprávala o svojej cho
robe a problémoch. Tu na tomto stretnu
tí zažila pravú radosť, ktorú jej Boh ponú
kol prostredníctvom týchto mladých ľudí. 
Teší sa na ďalšie stretnutie. Lucia z 
Kamennej Poruby hovorila o perfektnej 
atmosfére, že sa tu stretla s ľuďmi, ktorí 
veria v Ježišovu lásku. Andrea z Rakovca 
n./O nd. rozprávala, ako Boh zasiahol do 
jej života tu na tomto stretnutí prostred
níctvom duchovných otcov.

(Pokračovanie na 7. str.)

Otec biskup Mons. Ján Hirka obkolesený nadšenými mladými, po
čas tohtoročného stretnutia v Bystrej
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Po svätej liturgii bol záver. O tec 
Milan Mojžiš poďakoval Pánu Bohu za 
tieto prežité dni v prítomnos
ti Božej. Poďakoval sponzo
rom Re-novabies, Spolku sv.
Cyrila a Metoda, Cassovia- 
invest a.s. Poďakoval riadite
ľovi p. Ing. Jánovi Rajňakovi, 
vedúcej zariadenia p. Nataši 
Čo-rnaniovej, p. Hricenkovej 
a ďalším pracovníkom, ktorí 
nám umožnili stráviť nádher
né dni v tomto zariadení.
Poďakovanie patrí aj kňazom, ktorí sa 
zúčastnili na tomto stretnutí o. Milanovi 
Mojžišovi, o. Jánovi Kara-sovi, o. 
Ľubomírovi Petríkovi, o. Petrovi Sabolovi 
a o. Štefanovi Keruľovi - Kmecovi.

Pápežskou hymnou a m noho lit- 
stviem sa ukončil piaty ročník celodie-

Stretnutie mládeže do 15 rokov, kto
ré sa uskutočnilo o týždeň neskôr, a kto
rého sa zúčastnilo vyše tristo chlapcov a 

dievčat z prešovskej d iecé
zy, sa nieslo v príjemnej at
m osfére v duchu „Jedno  
srdce a jedna duša“ . Počas 
oboch stretnutí prišli jeho ú- 
častníkov pozdraviť mnohí 
duchovní otcovia. V stredu 
dopoludnia tu znovu zavítal 
síde lný o tec  b iskup J.E . 
Mons. Ján Hirka, ktorý spo
lu s prítomnými kňazmi slávil 

sv. liturgiu. Popoludní sa otec biskup so 
sprievodom stretol s mladými vo voľnom 
programe, v ktorom príjemne zabavil a 
zároveň poučil m ladých. Podvečer vy
stúpil detský spevácky zbor z Rakovca 
n. Ondavou pod vedením M. a M. 
Telekyovými. O duchovný program spo

^ c e  a \ e^

POSTAVIS SA  NA STRAN U  D O BRA

V dňoch od 5. - 21. júla t.r. v 
Porúbke (okr. Hum enné), nám Pán 
Ježiš pripravil duchovné cvičenia, kde 
sme každý deň prežívali jeden desiatok 
ruženca.

O tom, aký zážitok si z oázy odnáša
me, čo sme sa na nej naučili a aké zme
ny chceme urobiť vo svojom živote po 
návrate z Oázy, hovorí anketa, ktorú 
sme urobili medzi 40  účastníkmi.

(Prešov, 17 rokov): Na Vianoce, keď  
som kľačala pri oltári na adorácii, zda
lo sa mi, že som úplne blízko pri 
Ježišovi. Cítila som, že sú tam m udrci 
s darmi a uvedomila som si, že ne
môžem ísť ďalej k Ježišovi, pretože  
som veľmi hriešna. Začala som veľm i 
plakať... Chcela by som sa zmeniť,

zbaviť sa starého človeka. Začať ž iť  s 
Kristom každý deň.

(Plavnica, 16 rokov): Cez svoje 
problém y ma Pán naučil dôverovať 
mu. Chcem si pravidelne rob iť stánok 
stretnutia  (rozjímavá modlitba).

(Stropkov, 15 rokov): Stretla som sa 
s Ježišom a počas nočného bdenia 
zoslania Svätého Ducha som zažila 
najradostnejší večer v mojom  živote, 
pretože ma naplnil Svätý Duch, ktorý 
sa prejavil obrovským prívalom radosti 
a táto radosť je  ešte stále vo mne. 
Myslím, že Oáza m i dala veľa, ale to sa 
prejaví až doma. Chcem sa pozerať na 
Ježiša a v id ieť ho v iných. Nechcem  
rob iť kompromisy a chcem  byť len sa
ma sebou. Nechcem sa pretvarovať a

k e ď  budem  na to pripravená, tak 
chcem  svedčiť. Chcem sa viac m odliť 
a hodno tiť svoj život s evanjeliom.

(Prešov, 15 rokov): Stretol ma dnes 
Pán a novú radosť m i do srdca dal... 
Lepšie som spoznal Boha a ľudí, 
chcem  sa viac m od liť a rozvíjať dary 
Svätého Ducha, pom áhať iným.

(Prešov, 14 rokov): Odnášam si ve
ľa, viem, verím, že som Božie dieťa, na 
ktorom mu veľm i záleží. Chcem upev
n iť  svoju vieru a nehanbiť sa za to, že 
verím.

(Prešov, 15 rokov): Pán m i dal po
znať, ako veľm i ma miluje a najväčším  
zážitkom  bo lo  nesenie kríža a 
Vzkriesenie. Pocítila som obrovskú si
lu - viem, že Ježiš nenávidí moje hrie
chy, ale mňa miluje. Radosť, ktorú som  
tu načerpala, chcem  dávať dälej.

(Prešov, 17 rokov): Oáza m i dala ve
ľa. Dokážem sa pred  druhými otvoriť, 
rozprávať sa s Bohom, počúvať, čo m i 
hovo rí a odovzdať mu svoj život. 
Nechcem  h rať človeka dvoch tvári. 
Chcem rozdávať okolo seba radosť, 
viac sa m o d liť  srdcom , viac č íta ť 
Sväté písmo a če rpať z neho silu pre 
svoj život. Chcem chváliť Boha denne 
za všetko, čo rob í v mojom živote.

Tieto svedectvá sú dôkazom toho, 
že Boh naozaj žije a robí veľké veci v ži
vote každého z nás. Ak mu otvoríme 
svoje srdce a dáme sa k dispozícii 
Ježišovi, spolu s Máriou budeme spie
vať svoj Magnifikát.

sr. Antónia SNPM, 
br. Milan, CSsR

lu s rehoľnými sestrami, bohoslovcami, 
študentm i teológie sa aj počas tohto 
stretnutia vzorne starali kňazi o. M. 
Mojžiš, o. P. Tkáč, o. M. Hospodár ml.,
o. P. Sabol, o. Š. Keruľ Kmec, o. M. 
Bartoš, o. D. Šarišský

Čo povedať na záver? Piate stretnu
tie gréckokatolíckej mládeže splnilo svoj 
cieľ: Ponúknuť mladým z prešovskej 
d iecézy žiť nový život, ukázať Cirkev a 
svet v dimenzii Kristovej lásky a jeho u- 
čenia.

Bohu vďaka za prekrásne dva týždne 
v lone humenskej prírody. Bohu vďaka 
za nové perspektívy.

o. Ján KARAS 
-rs-

V budúcom čísle časopisu Slovo 19/96 
prinesieme rozhovor s predsedom pasto
račnej komisie pri prešovskom biskupstve
o. Milanom Mojžišom na tému: Diecézne 
stretnutia mládeže.

(Pokračovanie zo 7. str.)

Je tu piatok ráno - posledný deň

cézneho  s tre tnu tia  g réckoka to lícke j 
mládeže v Bystrej.
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301t£ SV6T10 V MOJOM ŽIVOT«
Až do p rvého ročníka na vysokej 

škole som  sa považovala za kresťan
ku, dokonca  kato líčku. V eď som  kaž
dú nedeľu aj vo svia tok navštevovala 
chrám , ráno a veče r som  sa m odlila, 
ak to vôbec  m ôžem  nazvať m od litbou. 
Bolo to skô r také  odrapo tan ie , aby sa 
nepovedalo. No a p ln ila  som  si aj svo
je  kresťanské povinnosti, až na n iekto
ré výnimky.

Ale nebo lo  to  vôbec v poriadku a

Boh mi to ukázal počas m ôjho štúdia. 
S tretla som  ho. Boh mi otvoril oč i, vy
liečil môj zrak. „V chrám e k nem u pris
túpili slepí a chrom í a on ich uzdravil" 
(M t 21, 14). O bjavila som  svoju hrieš
nosť. Dovtedy som  sa na spoveď  tak
m er ani nepripravovala, v podsta te  
som  opakovala vždy tie  isté hriechy.

Pochop ila  som , akou dô ležitou je 
sviatosť zm ierenia. Č lovek, keď  zadrži
ava svoje hriechy, zabraňuje  pôsobe
niu Svätého D ucha. O d toh to  m om en
tu sa v m ojom  živote veľa zm enilo. 
Začala som  pozerať na ce lý  život a je -

Vyrastala som v usporiadanej rodine. 
Obidvoch rodičov som mala veľmi rada, 
ale viac času som strávila v oteckovej prí
tomnosti. Bol už na dôchodku, zatiaľ čo 
mamička ešte pracovala. S  oteckom som 
trávila dlhé hodiny, mal pre mňa stále čas, 
vždy bol ochotný počúvať ma. Veľmi skoro 
som začala preberať jeho názory, a pri je
ho tolerancii k náboženstvu a okolitému 
svetu som nedokázala rozlíšiť rozdiel med
zi komunizmom a kresťanstvom. Ako die
ťa som nevidela medzi týmito systémami 
rozkol, pretože som ich nevnímala ako 
protichodné.

Až neskôr som pochopila, že sa musím 
pre jeden z nich rozhodnúť. Že sa musím 
rozhodnúť pre Boha, alebo pre akési mo
rálne princípy. Pre Lásku, alebo pre akýsi 
druh zhovievavosti. Pre obetu, alebo pre a- 
kúsi toleranciu...

V čase môjho hľadania a rozhodova
nia ma Boh oslovil. Nebolo to v horiacom 
kri, ani v nejakom veľkom znamení. Dal 
mi spoznať svoju lásku cez kríž. Cez bo
lesť, ktorá ma mala priviesť k nemu.

V priebehu piatich týždňov zomrel o- 
tecko aj môj starší brat. Vtedy to bola pre

ho zm ysel z hľadiska B ožieho svetla, 
k to ré  presvetlí každú situáciu . N ič nie 
je  beznádejné, u Boha nič nie je  ne
m ožné.

A le to  bol iba začia tok m ôjho obrá
tenia. Boh pôsob il ďalej. C hce, aby je 
ho deti boli čo  na jdokonale jš ie . A  ďal
šou veľm i dô ležitou sku točnosťou pre 
m ňa bo lo , že všetko dosta lo  svoj zmy
sel. Každé trápen ie , choroba , bolesť, 
ale aj radosť, ak sú zam erané na 
Boha, majú h lboký zm ysel. Už to  nie je  
n iečo  bez hodnoty. C horobu, p rob lé 
my, vše lija ké  trá p e n ia  a u trp e n ia  
m ôžem  obetovať za spásu svo jich blíz
kych. V iem , že potom  príde s tonásob- 
ná radosť.

M oh la  by som  povedať, že Boh sa 
zm enil ku mne, ale Boh sa nem ení. 
On zostáva stá le ten  istý. To iba ja  som  
zm enila  svoj vzťah k nem u a On mi dal 
tú  m ilosť, ktorou sa to  m oh lo  stať.

Boh nám dal ešte jeden  úžasný dar
-  svoj poko j. „P oko j vám zanechávam , 
svoj poko j vám dávam. A le ja  vám ne
dávam, ako svet dáva. N ech sa vám 
s rdce  nevzrušuje a nes trachu je “ (Jn
14, 27). Je  to  veľký dar pre  ľudí. Ježiš 
ho dáva všetkým , pretože on nás m ilu
je  a zostáva s nami po vše tky dni náš
ho života. D agm ar

mňa veľká rana. Nedokázala som pocho
piť Božiu lásku ukrytú tak rafinovane za 
takúto bolesť. Nemohla som uveriť, že toto 
je najlepší dar od Boha, že toto je  to dob
ré, čo mi on chce dať. A predsa to bolo tak.

Cez všetky tieto udalosti som pochopi
la, že Boh ma nesmierne miluje. To on mi 
dal milujúceho otecka, ktorý síce celý život 
vyznával inú ideológiu, ale predtým, ako 
odišiel do neba, mohol prijať sviatosti, a 
tým aj mne ukázať, akou cestou mám ísť, 
a čo v živote je  naozaj tou pravou hodno
tou. Vo chvíli, keď prišla bolesť, bolo nao
zaj ťažké objať ju, prijať ju  ako to najlep
šie. No keď som ju  prijala, hneď som do
stala od Boha stonásobnú odmenu. A on 
sa vo svojej galantnosti nikdy nedá zahan
biť. Priviedol ma do spoločenstva kresťa
nov, v ktorom môžem znova každý deň za
žívať Božiu lásku, s ktorými sa môžem 
každý deň učiť ako kráčať po jeho cestách, 
ako mu vždy viac a viac dôverovať.

Dovoľ aj ty vstúpiť Bohu do tvojho ži
vota! Otvor brány svojho srdca, aby cez ne 
mohla vojsť Láska! On naplní tvoj život 
skutočným šťastím, ktorým je  on sám!

Zuzana

Chcel by som
Chcel by som, Pane, s Tebou, 
cítiť sa ako doma.
Kde býva maja manželka 
a deti sú okolo mňa.

Tak by som chcel, Pane, 
milovať a dávať, 
jak si nás to učil, 
ako prísť do raja.
Ku Tebe do raja.

Chcel by som, Pane, vedieť, 
čo si vážne o mne myslíš. 
Chcel by som vrátiť čas, 
do chvíle bezhriešnej.

Buď mi milostivý, 
žehnaj mi, Otče, 
odpusť a pohlaď 
moje srdce.

Chcel by som, Pane, s Tebou, 
cítiť sa ako doma.
Kde býva moja najmilšia 
a deti sú okolo mňa.

Kde kvitnú jablone 
a slnko radostne kotúľa sa, 
kde deti sa hrajú 
a smiech rozšantí nebo, 
a všetko usmieva sa.

Chcel by som, Pane, poznať 
prostú bezstarostnosť.
Chcel by som Ťa objať 
a mať vrúcnu zbožnosť.

Tak by som chcel, Pane, 
milovať a dávať, 
jak si nás to učil, 
ako prísť do raja.
Ku Tebe do raja.

Text piesne MC KTO VERÍ 
A. MESÁROŠ

Hudobná kresťanská náhrávka 
pre mladých MC „Kto verí“ . 
Cena: 100,- Sk.
Objednávky adresujte:
Anton Mesároš, Redakcia Slovo, 
Hlavná 8, 080 01 Prešov

W eÁ w tečttoúť & tái Áty
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Otázky mladých
odpovedá pomocný biskup prešovskej 
diecézy Mons. Milan Chautur, CSsR

Cirkev Mása chudobu, známa ľudová 
povedačka však provokuje: Vodu kážu, ví
no pijú...

Viem, že mnohým ľuďom prekáža v 
kontakte s cirkvou akási pompéznosť, 
v ktorej sa dnes Cirkev aj čiastočne 
predstavuje. Azda už zanedlho sa aj 
tento prvok z Cirkvi vytratí, ale zostane 
starosť na veriacich, aby sa postarali o 
tých, ktorí im majú poslúžiť kňazskou 
službou. Viem, že sa často poukazuje 
na luxusné autá kňazov, lenže málo sa 
hovorí o tom, pre koho sa tieto autá 
používajú. Či kňazi, ktorí v nich prese-

VŠETKO, ČO CHCETE; 
ABY ĽUDIA ROBILI VÁM, 
ROBTE AJ VY  I M

Ako malý chlapec som pozeral v te
levízii film W innetou. Veľmi sa mi páčil a 
túžil som pozerať sa na neho stále viac 
a viac. Prežíval som ho s napätím a 
zjednotený s konaním hlavných postáv. 
Túžba ma hnala vyrovnať sa im v ich ve
ľkých a ušľachtilých skutkoch.

Vieme, že každý človek nosí v sebe 
túžbu žiť dobrým, ušľachtilým životom a 
takto vytvárať okolo seba prostredie 
pokoja, v ktorom sa každý cíti dobre. 
Nie je to však také jednoduché.

Často v svojej pýche a namyslenos
ti chceme iných meniť, naprávať, viesť, 
určovať a často až nútiť kráčať cestou, 
o ktorej sme skalopevne presvedčení, 
že je tá najlepšia. Neuvedom ujem e si 
však svoje netaktné konanie. To uve-

dia tretinu svojho času ako šoféri, ne
potrebujú kvôli zdraviu a času čosi spo
ľahlivé do rúk, aby stíhali načas obslú
žiť veriacich po viacerých dedinách? 
Keď utekajú k zomierajúcemu alebo na 
sobáš, či pohreb alebo na sv. liturgiu a 
do školy... Máloktorý verejný činiteľ 
chodí po povinnostiach bez pomoci 
vhodného dopravného prostriedku ale
bo bez šoféra, ktorý ho autom dovezie, 
kam treba. A čo sa týka iných sfér? Aj 
kňaz, ako ten, ktorý je predstaviteľom 
Cirkvi, nemôže ju reprezentovať tak, 
aby sa za neho museli hanbiť jeho 
vlastní veriaci. Lebo chudobou sa ne
rozumie žobráckosť zapríčinená ľaho
stajnosťou človeka, ale postoj, v kto
rom si človek uvedomuje, čo je iba 
prostriedkom na získanie podstatných 
skutočností.

Tým však nechcem schvaľovať 
prehnané materiálne podmienky, ktoré 
si niekto vytvára bez ohľadu na únik du
chovných hodnôt, ktoré musia byť v 
Cirkvi vždy na prvom mieste. Skôr 
chcem viesť aj kriticky zmýšľajúcich ľu
dí k objektívnejšiemu posúdeniu tých,
o ktorých hovoria, že vodu kážu a víno 
pijú... Veď pravdou ostáva, že nik z nás 
sa na tejto zemi nenasýti bohatstvom, 
lebo jedine Boh sám môže uspokojiť 
srdce človeka (porov. sv. Augustín).

A na druhej strane je treba povzbu
diť tých veriacich, ktorým prekáža 
pompéznosť v Cirkvi, aby dobromyse
ľne upozornili priamo a konkrétne tam, 
kde cítia, že je potrebné upozorniť. Aby 
sa rozprávaním a ohováraním neuško
dilo ešte viac Cirkví, ktorá naďalej bu
de hlásať Kristove slová: „Blažení chu
dobní duchom, lebo ich je Kráľovstvo 
nebeské“ (Mt 5,3).

dom enie príde často až na upozorne
nie zo strany tých, ktorých kom anduje
me. Naplní nás to  rozčarovanosťou, 
často až zlosťou.

Do te jto  s ituácie nám znejú slová 
nášho Pána Ježiša Krista: „Všetko, čo 
chcete , aby ľudia robili vám, robte aj vy 
im “ (M t 7,12). Tak ako sa W innetou po
stavil pred svojho brata, aby zastavil 
cestu smrti, tak  aj my zabráňm e našej 
pýche netaktne meniť a naprávať in
ých, aby nezranila nášho brata, či sest
ru. Po istom čase zbadám e, že aj my 
sm e chránení. Zbadám e, ako nám ten 
alebo tá chcú  vrátiť to  dobro , ktorým 
boli obdarení.

Každý z nás chce  a túži v niečom  
vynikať pred ostatným i. Áno, je  to dob
rá túžba, ak  je  v s lužbe  dobra . 
Vynikajme v dobre, v službe svojim blíz
kym a potom  zbadám e, že sa svet oko
lo nás mení. Ľudia nám budú robiť dob
ro a my zistíme, že oko lo  nás je  veľmi 
veľa dobrých ľudí.

Juraj IM RICH

l ^ í M \ í i ) í ľ  ( g ©

VYSKÚŠAJTE SI 
SVOJE VEDOMOSTI

1. Čo znamená „Som, ktorý som“?
2. Čo znamená slovo Mojžiš?
3. Ako sa vodilo Izraelitom v Egypte?
4. Aký tvrdý zákon vyniesol faraón?
5. Na ktorej hore videl Mojžiš horiaci ker?
6. Čím označili Izraeliti svoje domy?
7. Smeli Izraeliti pri veľkonočnej večeri 
polámať baránkovi kosti?
8. Kde označili Izraeliti svoje príbytky?
9. Vymenuj aspoň tri z egyptských rán!
10.S kým išiel Mojžiš pred faraóna?

Správne odpovede: 1. Božie meno, 2. 
Moše = z vody vytiahnutý, 3. Na začiatku 
dobre, potom museli tvrdo pracovať., 4. 
Narodení chlapci musia byť utopení., 5. Na 
vrchu Horeb (Sinaj)., 6. Krvou baránka., 7. 
nie., 8. Na vonkajšie veraje dverí., 9. 
Krupobitie, kobylky, pobitie prvorodených.,
10. So svojím bratom Áronom.

1. Komu vyložil Jozef egyptský sen 
vo väzení?
2. Čo sa snívalo faraónovi druhýkrát?
3. Kde zomrel Jakub?
4. U koho sa našla strieborná čaša 
vo vreci?
5. Ako odmenil faraón Jozefa?
6. Ako vyložil Jozef faraónove sny?
7. Čo sa snívalo faraónovi prvýkrát?
8. Kto prišiel z Palestíny pýtať obilie 
do Egypta?
9. Narodil sa Pán Ježiš z Jozefovho 
alebo z Júdovho rodu?
10. Kto bol Jozef Egyptský?

Správne odpovede:

1.čašníkovi, pekárovi a faraónovi, 2 .ako 
sedem chudých kráv pohltilo sedem tuč
ných, 3.v Egypte, 4 .u Benjamína, 5 .stal sa 
jeho zástupcom, 6 .nastane sedem neúrod
ných a sedem úrodných rokov, 7. ako se
dem prázdnych klasov pohltilo sedem pl
ných, 8.Jozefovi bratia, 9. z Júdovho, 10. 
Jakubov syn predaný do Egypta.

: ln  t e f  G m Ä ii® fc

- Pozem ský život je  iba kvap
ka v mori večnosti a tam  si nič 
nezoberiem e, iba naše dobré  
skutky

- Slovo je  m ocný prostriedok  
k vyjadreniu lásky, ale aj nená
visti, m ôžete ním obšťastniť, ale  
aj zdrviť

- Pristupujte k m odlitbe umy
tí a upravení, hovoríte predsa 
so svojím Bohom , aký zovňaj
šok, taký je  duch človeka

- Zm ierte  sa so všetkými, čo 
vám ublížili, je  to nesmierne  
ťažké milovať tých, ktorí nám u- 
bližujú
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Octa k svätým
Zo svätých vyžaruje osobitné Kristovo 

svetlo a osvecuje tvár Cirkvi - týmito slovami 
začal Ján Pavol II. príhovor k veriacim a pút
nikom zhromaždeným na nádvorí v Castel 
Gandolfe pred nedeľnou modlitbou Anjel 
Pána a pokračoval:

Úcta k nim je mostom, ktorý životodarné 
spája a zjednocuje cirkev Východu í Západu 
a podporuje vzájomnú výmenu duchovných 
darov na ceste k úplnej jednote.

Práve v týchto dňoch sme slávili sviatok 
Nanebovzatia Panny Márie. Vo Východnej 
Cirkvi, kde sa tento sviatok volá Zosnutie 
presvätej Bohorodičky, je to najväčšia ma
riánska slávnosť, na ktorú sa veriaci osem dní 
pripravujú modlitbami a pôstom. Nanebovza

tie Panny Márie je skutočne tým aspektom 
kresťanského pohľadu, ktorý východná tradí
cia právom podčiarkuje.

Ak je každý človek stvorený na Boží obraz 
a podobu, potom je Mária, plná milosti, jej 
najväčšou podobou. V nej sa naplno usku
točňuje Boží plán, ktorý chce povýšiť človeka 
na úroveň svojho trinitárneho života. Panna 
Mária bola vyvýšená až na samý vrchol, a to 
nielen preto, že ako Božia Matka dala svoje 
telo Božiemu Slovu, ale predovšetkým preto, 
že ho neprestajne stráži vo svojom srdci.

Spolu s Máriou sú svätí veľkým pokladom 
Cirkvi na Východe i na Západe. Ich smrť sa 
chápe ako narodenie pre nebo. A liturgia 
denne pripomína jedného z nich. Veriaci ľud 
ich pokladá za patrónov a životné vzory.

Pri porovnávaní východnej liturgie so zá
padnou vyjde najavo, že obe sa navzájom do
pĺňajú. Treba ich lepšie poznať a doceniť. 
Rád by som v tejto súvislosti spomenul, dodal 
Ján Pavol II., sv. Gregora Veľkého, pápeža, 
ktorý bol nunciom v Konštantinopole a ne
skôr Petrovým nástupcom ako sluha sluhov 
Božích. Východní kresťania si ho veľmi vážia 
a pripomínajú si ho jedinečným prívlastkom 
Gregor dialógu.

Čestné občianstvo Ríma

Matke Tereze z Kalkaty bolo udelené čestné 
občianstvo mesta Rima. Starosta Večného mesta 
odhadol, že práca jej Misionáriek lásky, vykonáva
ná v metropole, stojí 70 miliárd lir ročne (asi 44 mil. 
dolárov).

„Som šťastná, že som sa stala občiankou 
Svätého mesta,“ povedala Matka Tereza. 
„Chudobní nám poskytujú príležitosť slúžiť Ježišovi 
prácou z lásky, ktorú sestry vykonávajú v Ríme a po 
celom svete.“

Misionárky lásky majú v Taliansku 19 domov a 
250 sestier. Trinásť týchto domov je v Ríme, vráta
ne jedného vo Vatikáne - Dono di Mária. Rímsky

starosta Francesco Rutelli, využil príležitosť k tomu, 
aby daroval Matke Tereze pre jej sestry desať 
voľných lístkov na autobusy a podzemnú dopravu.

Nárast kňazov

Katolícka Cirkev v Južnej Kórei zaznamenala 
výrazný nárast kňazských svätení. Katolícka spra
vodajská agentúra v Soule UCAN uviedla, že za 
posledných 12 rokov bolo v Južnej Kórei vysväte
ných 1345 kňazov. Je to o 200 viac než za celé 
obdobie rokov 1845 -1983. V kórejských cirkev
ných kruhoch sa nárast vysviacok dáva do súvisu 
so svätorečením 103 kórejských mučeníkov v ro
ku 1984.

Pôsobivé vyjadrenie, ktoré nielenže pouka
zuje na slávne dielo veľkého pápeža, ale odrá
ža aj inšpiráciu programu svätosti a služby, v 
ktorom krok za krokom kráča odhodlanie slúžiť 
pravde a schopnosť načúvať a hľadať živé spo
ločenstvo medzi bratmi.

Zverme ekumenickú cestu, na ktorú kres
ťania vykročili a ku ktorej dal Druhý vatikánsky 
koncil rozhodujúci impulz, orodovaniu Panny 
Márie. Ak sa pozrieme na minulosť pohľadom 
spoločnej Matky a vo svetle života svätých, ľah
šie vybudujeme budúcnosť svätosti a s ňou aj 
budúcnosť jednoty. V dejinách vzťahov medzi 
Východom a Západom, bohužiaľ, nechýbali ani 
tmavé tiene. No dnes treba väčšmi ako inoke
dy hľadieť dopredu, lebo sa veľkými krokmi blí
ži tretie tisícročie.

Najsvätejšia Panna Mária, vzor Cirkvi a živá 
ikona jej tajomstva, veď a podopieraj naše kro
ky - končil Ján Pavol II. svoju katechézu, a po 
spoločnej modlitbe dal všetkým apoštolské po
žehnanie.

Svätý Otec vyzýva pastierov k príprave snúbencov
Pápežská rada pre rodinu vydala tridsať- 

stránkový dokument o príprave na kresťanské 
manželstvo, ktorý pastierom slávnostne pripo
mína, že pre boj s trendom „spohanštenie“ svi
atosti je podstatne dôrazne poučenie pred 
manželstvom.

Nový dokumet učí o troch kľúčových cha
rakteristikách kresťanského manželstva: „triez- 
livostí, jednoduchosti a autentičnosti.“ 
Dokument nazvaný: „Príprava na sviatosť man
želstva“ - navrhuje použitie týchto charakteris
tík ako kritérií, ktoré pomôžu snúbencom po
chopiť svoju úlohu v manželstve, sviatosti, kto
rá sa „nemôže nikdy zmeniť“, napriek revoluč
ným premenám spoločnosti, ktorá manželstvo 
obklopuje.

Rada poznamenáva, že je taktiež podstat
né vyhnúť sa „prijatiu predmanželských sty
kov“, alebo iných „životných štýlov“ , ktoré zni
žujú význam manželstva a podkopavajú kres
ťanské chápanie svadobného sľubu.

Nový dokument volá po „vernej a odvážnej 
výchove k čistote a láske.“

Záverečná časť už sa sústreďuje na sa
motný svadobný obrad, doporučuje, aby bol

sviatok slávnosťou, oslavou „v triezvom štýle“ , 
adekvátnom významom zväzku.

Výzva za nenarodené

Pápež Ján Pavol II. vystúpil s prehlásením za 
ochranu embryí, ktoré boli zmrazené a za za
stavenie ich produkcie.

„Odvolávam sa na svedomie všetkých zod
povedných vo vedeckom svete, zvlášť lekárov, 
aby sa zastavila produkcia ľudských embryí,“ 
povedal Svätý Otec. „Mám na mysli, že neexis
tuje žiadny mravne prijateľný spôsob, ako vyrie
šiť ľudský osud tisíce a risíce zmrazených em
bryí“.

Pápež povedal, že embriá majú základné 
práva a mali by sa chrániť zákonom ako ľudské 
bytostí. Vyzval zákonodarcov a sudcov k takej 
činnosti, aby zem a medzinárodné organizácie 
tieto práva chránili.

Pápež, ktorý predniesol svoj príspevok na 
Vatikánskej konferencií o zákone a živote, uvie
dol, že zmrazené embryá sú často jednoducho 
používané k experimentálnym účelom, alebo,

čo je ešte horšie, zničené. „Pozitivistické poňa
tie práva spolu s etickým relativizmom oslabuje 
dôstojnosť ľudskej osoby a ohrozuje samotné 
základy demokracie,“ povedal Ján Pavol II.

„Som si istý, že každá osoba odvážne a jas
ne spozná, čo môže urobiť preto, aby občian
ske zákonníky rešpektovali ľudskú osobu, reali
tu slobodnej a rozumnej bytosti, rovnako ako 
spirituálny rozmer a transcendentálny charakter 
jej určenia,“ povedal.

Pápežova výzva zaručiť základné ľudské prá
va embryám bola ostro napadnutá komentárom 
na prvej strane rímskeho denníka La Republika. 
„Zmrazené embryá by sa nemali nikdy zničiť?“ 
opýtal sa autor Stefano Rodota.

„Taký radikálny záver je v kontraste s pre
svedčením vedcov, ktorí považujú za riziko im
plantovať embryá po 5 rokoch od ich zmraze
nia.“

Rodota argumentuje tým, že by bolo nebez
pečné hovoriť v prípade embrya o akomsi „prá
ve narodiť sa“. „To je absúma hypotéza,“ uvie
dol. „Je asi nutné, aby každé zmrazené embryo 
našlo ženu, ochotnú ho prijať, alebo ju dokonca 
prinútiť, aby ho prijala?“
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Púť ku Klokočovskej Bohorodičke - 17. - 18. augusta 1996
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Buďme otvorení pre počúvanie Božieho slova. Vitajte na marián

skom odpustovom mieste v Klokočové na Zemplínskej šírave. Cíťte sa 
tu ako doma. Boh chce na tomto mieste každému osobitne niečo po
vedal... Naša Matka býva v nebi, ale jej srdce je tu pri nás.. Chce nás 
objať svojou materinskou láskou.... Týmito slovami sa prihovoril v pod
večer sobotu 17. augusta správca farnosti Klokočov o. Mgr. Martin 
Hasaralejko k pútnikom, ktorí tu prišli na celodiecéznu púť. Potom ho
voril o pravej veľkosti človeka. Ukázal na veľkosť Panny Márie, ktorá bo
la v tom, že slúžila a pl
nila Božiu vôľu. Máriu 
jednoduchú a pokornú 
dal za vzor k jej nasle
dovaniu.

Po molebene, veľkej večierni a modlitbe sv. ruženca pokračoval pro
gram svätou liturgiou, pri ktorej hlavným celebrantom bol otec pomocný 
biskup J.E. Mons. Milan Chautur, CSsR.

Vo svojom príhovore pred početným zástupom prítomných veria
cich, vyzdvihol typickú črtu našej Nebeskej Matky Panny Márie - „Chcieť 
pomáhať“ . Ukázal cestu človeka, ktorá má vyústiť v nebi. „Mária sa dala 
plne do služby. Bola naplnená Svätým Duchom, bola nadovšetko po
slušná a ochotná. Za túto službu sa dostala s telom i dušou k Bohu do 
neba. Snažme sa aj my o to, nasledujme ju“ . Týmito slovami zakončil o- 
tec biskup svoju homíliu.

Zaujímavým z večerného programu bol dialóg o Cirkvi, ktorý viedol 
otec biskup Chautur. V úvode dialógu vysvetlil hierarchickú štruktúru 
Cirkvi, jej poslanie, význam, potom už nasledovali otázky, na ktoré otec 
biskup odpovedal.

Počas celého večera spievalo piesne niekoľko sto mladých grécko
katolíkov, ktorí sa zúčastnili tohtoročného diecézneho stretnutia mláde
že v rekreačnom sredisku Bystrá pri Humennom. Pred polnocou sa ve
riaci pomodlili Akatist k Presvätej Bohorodičke a boli účastní polnočnej 
sv. liturgie. Program potom pokračoval až do nedele rána krížovou ces
tou, bolestným ružencom, eucharistickou pobožnosťou, mládežníckym 
programom a utierňou.

Odpustová slávnosť vyvrcholila 18. 8. slávnostnou svätou liturgiou o
10. hodine, ktorú celebroval spolu s novokňazmi a ostatnými prítomný
mi kňazmi diecézny otec biskup J.E. Mons. Ján Hirka a ktorú prenáša
la v priamom prenose aj Slovenská televízia. Na slávnostnej sv. liturgii 
bolo prítomných asi 30 tisíc veriacich. Sv. liturgiu svojím spevom do- 
prevádzal spevácky zbor z Vranova.

Z príhovoru otca diecézneho biskupa Jána Hirku vyberáme niekoľko 
myšlienok:

Otec diecézny biskup vyzdvihol toto pútnické miesto, na ktorom bo
lo obrátených mnoho hriešnikov. Najdôležitejšou úlohou kresťanov i 
všetkých ľudí je nutná ochota chcieť chápať iných. Počuté a prijaté a po
chopené slová dávajú ďalší krok k nášmu pozdvihnutiu. Pomáhajú nám 
osobné skúsenosti, ktoré znamenajú zrenie. Človek má využívať zrak a 
sluch, mysliac tu na osobné skúsenosti pre dobro naše, dobro rodiny a 
dobro celého spoločenstva. Taký má byť náš vzťah človeka k človeku, 
to znamená byť naplnený láskou a porozumením. Otec biskup všetkých 
pútnikov vložil pod ochranu Prečistej Bohorodičky.

Počas celej odpustovej slávnosti mali pútnici možnosť tiež pristúpiť 
k sviatosti zmierenia. Tento kajúci úkon si vykonalo mnoho veriacich. 
Bohu vďaka za všetko, čo priniesla do sŕdc veriacich tohtoročná odpu
stová slávnosť Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky v Klokočové. 
Vdäka, Mama.

S. MIKLOŠOVÁ,-rs-

Pane, dobre ie nám tu
Tohtoročný diecézny odpust na Bukovej hôrke vo svidníckom okrese 

sa konal v dňoch 3. - 4. augusta. Podvečer 3. augusta sa začal molebe- 
nom k Božskému Srdcu, nasledovala veľká večiereň s litiou a sv. liturgia. 
Po sv. liturgii bolo posvätenie ovocia a medu. Pre nepriaznivé počasie 
krížová cesta bola v chráme.

V nedeľu o 8.30 hod. bola utiereň a o 10.30 hod. archijerejská sv. li
turgia, ktorú celebroval pom ocný biskup Mons. Milan Chautur, CSsR s 
protoigum enom  o. M etodom  Bilančíkom, OSBM, o. kanonikom 
Andrejom Dujčákom, okresným dekanom, a ďalšími kňazmi z dekaná
tu, a rehoľnými kňazmi Rádu sv. Bažila Veľkého. Napriek nepriazni po
časia sa odpustovej slávnosti zúčastnilo okolo 3000 ľudí. Otec biskup 
Milan Chautur vo svojej homílii sa dotkol starozákonného príbehu, ako 
Boh sa zjavuje Mojžišovi v horiacom  kríku a čo znamená pre každého 
veriaceho sviatok Premenenia Pána?

Slávnosť sme ukončili myrovaním, pápežskou hymnou a mnoholit- 
stviem. r v

ZO ŽIUOTA EPňRCHIE

VELEBÍ DUSfi MOJU PftNfl
D ňa 12. augusta t.r. v blízkej prí

prave na sviatok Zosnutia Bohoro
dičky dvanásť sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny M árie z hĺbky 
svojho vnútra ďakovalo za dar povo
lania. Päť noviciek ukončilo dvojroč
nú formáciu v noviciáte a zložením 
sľubu čistoty, chudoby a poslušnosti 
nastúpili na cestu nasledovania Krista 
a služby Božiemu ľudu s hlbokým po
stojom tichosti, pokory, radostnosti a 
pohostinnosti (charizma).

Tri sestry obnovili svoje dočasné 
sľuby na jeden rok a štyri sestry ju

niorky, po zrelom uvážení a formácii, 
vyslovili svoj fiat navždy svojmu 
Bohu. Pri obrade večných sľubov, za 
hlaholu zvonov, sestry si ľahli na pod
lahu pred oltárom tvárou k zemi, čo 
symbolizuje, že umierajú svetu - jeho 
lákadlám a príjemnotiam.

D ar povolania k zasvätenému ži
votu je  dar najväčší v živote dievčaťa. 
Stať sa duchovnou matkou mnohých, 
zachraňovať duše skrze modlitbu a o- 
betu a doviesť ich k spáse, je záväz
kom, ktorý od zasvätených Ježiš prá
vom očakáva. Sr. Regina
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„Prorok Eliáš, svätá hora Karmel a Presvätá 
Bohorodička nech sa naveky tešia zbožnej úcte všet
kých, ktorí budú prichádzať do Vášho chrámu, aby osla
vovali trojjediného Boha..."

V náväznosti na tieto povzbudivé záverečné slová 
Dekrétu vydaného 14. júla 1993 o. biskupom Jánom 
Hirkom, ktorý za patróna nového chrámu v Sečovskej 
Polianke ustanovil proroka s v. Eliáša, no prihliadajúc na

ZO ŽIVOTA EPARCHIE
našu miestnu tradíciu ponechal slávenie odpustovej 
slávnosti ku cti Panny Márie Škapuliarskej, veriaci našej 
farnosti oslávili v nedeľu 21. júla svoj chrámový sviatok. 
Príprava na sviatok sa začala vlastne už v piatok, tri dni 
trvajúcou duchovnou obnovou, ktorú viedol o. Miroslav 
Dancák, správca farnosti v Hlinnom.

V homíliách zdôraznil veľký podiel Panny Márie pri 
spasiteľskom spoluúčinkovaní, jej moc pomôcť nám 
nájsť pravú cestu bytia i silu pre praktické žitie kresťan-

S radosťou oznamujeme našim bratom a sestrám, že 
od 14. júla t.r. sa v Žiline, v kostole sv. Pavla slúži každú 
nedeľu o 11.15 hod. gréckokatolícka svätá liturgia.

Po Martine, kde sa slúži naša sv. liturgia raz v me
siaci, sme sa stali druhým mestom na severe Slovenska, 
v ktorom je náš Pán oslávený v tomto našom prekrásnom 
byzantskom obrade. Sme šťastní, že sa našlo toľko 
dobrých ľudí, ktorí dopomohli k tomu, že sa vybavilo všet
ko potrebné pre túto Božiu službu.

V prvom rade ďakujeme otcom biskupom, a to pánu 
kardinálovi Mons. Jánovi Chryzostomovi Korcovi, nitrian
skemu biskupovi, za jeho láskavý súhlas a podporu na
šej žiadosti a pánu biskupovi Mons. Jánovi Hirkovi, pre
šovskému sídelnému biskupovi, za jeho súhlas, veľkú 
pomoc a podporu nielen morálnu, ale aj materiálnu, ne
vyhnutnú pre slúženie sv. liturgie, za poskytnutie boho
služobných kníh a predmetov a veľké pochopenie z jeho 
strany.

Vďaka patrí žilinskému p. dekanovi Jozefovi Nogovi, 
správcovi rímskokatolíckej farnosti, za veľkorysosť a ve
ľké porozumenie pre našu požiadavku, za jeho súhlas a 
pomoc, ako aj o. Jozefovi Koncoví, správcovi kostola sv. 
Pavla, za prejav veľkej ochoty a tolerancie pri poskytnu
tí kostola na túto službu i ostatným bratom kapucínom 
za ich pomoc.

Sme zaviazaní a nesmierne si ceníme obetu du
chovných otcov, ktorí nám tak ochotne a nežistne slúžia 
našu svätú liturgiu popri svojej službe v rímskokatolíckej 
Cirkvi, na úkor svojho voľna i zdravia. Sú to páter Ľudovít 
Melo, prior Dominikánskeho konventu v Žiline a o. 
Vladimír Medzihorský zo Žiliny - Zástrania.

stva. Veľký dôraz kládol na význam modlitby, ktorá je 
najúčinnejšou zbraňou proti novopohanstvu. Nedeľná 
slávnosť začala utierňou, potom nasledovalo vyvrchole
nie duchovnej obnovy, modlitba sv. ruženca a akatist k 
Presvätej Bohorodičke, kedy už chrám i jeho okolie bolo 
zaplnené veľkým počtom veriacich z našej i okolitých 
farností. Po lahodných tónoch a prekrásnych veršoch 
najkrajšej plesne k Panne Márii sme privítali o. biskup
ského vikára Petra Rusnáka, mnohých kňazov, diakona
i bohoslovcov.

Počas eucharistickej liturgie v slávnostnej homílii o- 
tec vikár nás nabádal, aby sme neposudzovali vzťah 
Boha k ľuďom podľa vonkajších znakov. Príčinou ne
šťastí je to, že opúšťame Božie príkazy. Keď sme z Božej 
ruky prijali dobré, či nemáme pokorne prijať aj to zlé?

Najkrajším ovocím je poslušnosť Bohu.
Slávnosť bola ukončená udelením požehnania o. bis

kupským vikárom a myrovaním, po ktorom mali veriaci 
možnosť dať sa zaodieť do svätého škapuliara pod o- 
chranu Panny Márie Škapuliarskej.

Zatiaľ čo do Martina vždy raz v mesiaci obetavo ce
stuje otec biskup Mons. Milan Chautur, alebo iní duchov
ní otcovia z Prešova, v Žiline to náš Pán zariadil tak, že 
sem povolal do služby kňazov rímskokatolíckej Cirkvi, 
ktorí sú oprávnení slúžiť aj vo východnom obrade, ku 
ktorému majú veľmi vrelý vzťah. Vďaka ich ochote a o- 
betavosti máme svätú liturgiu každú nedeľu. Ako každý 
začiatok ani naše začiatky neboli bez problémov. Pred 
prvou sv. liturgiou 14. júla bolo najväčším problémom, že 
sme nemali nikoho, kto by si trúfal zastať úlohu kantora. 
Naše pokusy nájsť niekoho ochotného a schopného po
môcť už vyzerali celkom beznádejne. Obrátili sme sa s 
prosbou o pomoc aj do Bratislavy, kde nám o. Jozef 
Pavlovič najprv pomoc nemohol prisľúbiť, ale onedlho 
sám zavolal a oznámil radostnú správu: Príde nie kantor, 
ale celý zbor! Keď počuli o našom probléme, spontánne 
sa rozhodli a prišli na úkor svojho voľna, bez nároku na 
úhradu cestovného. A tak našu prvú sv. liturgiu tu na se
vere Slovenska sprevádzal prekrásny slávnostný spev 
Gréckokatolíckeho cirkevného zboru z Bratislavy pod ve
dením p. Petrašoviča. Sme vám, milí Bratislavčania, ne
smierne vďační za tento Váš bohumilý skutok lásky, za 
pomoc a veľké povzbudenie.

Sme tiež vďační, že nám teraz na svätej liturgii po
máhajú spievať i naši bratia a sestry rímskokatolíci. Želali 
by sme si, aby sa naša liturgia stala symbolom jednoty, 
ako si to Iste želá náš Pán. Veríme, že sa teší, že je tu na 
severe Slovenska oslávený ďalšou sv. liturgiou, že sa te
ší i naša Matka Panna Mária. Prosíme tiež o modlitby, aby 
sa naša farnosť utvárala, rozširovala a žila.

Gréckokatolíci v Žiline

V Malých Ozorovciach 
budú mať chrám

Malé Ozorovce. Už sám názov hovorí, že ide
o malú obec. Patri do farnosti Zbehňov v trebišov
skom dekanáte. Naši veriaci sa nemajú kde 
schádzať a bohoslužby majú len raz v mesiaci. 
Preto sa rozhodli postaviť si vlastný chrám.

Nový chrám ponesie patrocínium Premenenia 
Pána. Veriaci v ňom budú premieňať svoje srdcia 
a tak ich ponúkať Bohu. Základný kameň za účasti 
pekného počtu veriacich posvätil a sv. liturgiu v 
nedeľu, 1. augusta slávil sídelný biskup Mons. Ján 
Hirka. Architektonický návrh vytvoril Ing. arch. 
Jozef Pačay. Hlavným organizátorom prác za ve
riacich je Michal Tomáš.

Túžbou veriacich tejto zemplínskej obce je 
zísť sa na posviacke nového chrámu už o rok.

( m h )

Nová farnosť 
vo Vranove nad Topľou

Z rozhodnutia sídelného biskupa Mons. Jána 
Hirku bola vo Vranove n/T. ustanovená nová far
nosť. Za jej správcu bol vymenovaný o. Ľubomír 
Novák. Do úradu ho uviedol v sobotu 10. augusta
v Chráme Najsvätejšej Eucharistie okresný dekan
o. Marek Petro za účasti o. Pavla Nižníka, správ
cu farnosti Vranov - Čemerné, zástupcu rím. kat. 
cirkvi a ev. cirvi a .v. a mnohých veriacich. Adresa 
novej farnosti: Sídlisko II., blok 1230.

(al)

Krásnobrodský zborník

Baziliáni Provincie sv. Cyrila a Metoda na 
Slovensku okrem mesačníka Blahovistnik začali 
vo vydavateľstve Blahovistnik vydávať aj teologicko 
- historický časopis Krásnobrodský zborník.

Krásnobrodský zborník vychádza dvakrát do 
roka a prvé dve čísla prvého ročníka vyšli ako 
dvojčíslo. V redakčnej rade sú členovia Rádu sv. 
Bažila Veľkého - o. Jozafát V. Timkovič a o. 
Gorazd A. Timkovič.

V dvojčísle 1996 -146 strán - sa v úvode či
tateľom prihovára protoigumen provincie baziliá- 
nov o. Metod M. Bilančík, ktorý okrem iného pri
pomína, že pre časopis bol zvolený názov na pa
miatku prvej slávnej gréckokatolíckej vysokej ško
ly fllozoficko - teologického charakteru na území 
prešovskej diecézy, ktorá prekvitala na prechode
18. a 19. storočia.

Dvojčíslo obsahuje šesť príspevkov spomína
ných dvoch baziliánov.

Kontaktná adresa: Monastier sv. Bažila 
Veľkého, Vajanského 31, 080 01 Prešov, tel. (fax) 
091/734183.

( p k )

Eucharistická slávnosť 
v Cernine

Koncom mesiaca júna, po dobrej duchovnej 
príprave, pristúpili k sviatosti zmierenia a eucha
ristie deti farnosti Cernina.

Táto duchovná slávnosť bola skrášlená ich 
vlastným spevom, ktorýsi samy nacvičili. Deti od
chádzali z tejto slávnosti s veľkou radosťou, lebo 
po prvýkrát prijali do svojho srdca sviatostného 
Spasiteľa.

o. Mgr. Pavol LITAVEC 
správca farnosti Cernina

Odpustová slávnosť v Sečovskej Polianke

J. KRÚPA

Prvá sv. litu rg ia  v  Žilin e
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GRÉCKOKATOLÍCKY KALENDÁR 

rPEKOKATOAMUbKMfi KAAEHAAP

ŠTEDDÉ SRDC IA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a 

Metoda prispeli:
Bohuznáma, Laškovce 100 Sk, 

Anna Fecáková, Michalovce 50 Sk, 
Mikuláš Hindoš, Michalovce 200 Sk, 
Ján Hreha, Slavkovce 100 Sk, Mária 
Jakabová, Hriadky 50 Sk, Spolok sv. 
ruženca Slávkovce 250 Sk.

Dary na Spolok sv. Cyrila a Metoda 
posielajte poštovou poukážkou vzor „A“ 
na účet SLSP Michalovce, číslo účtu 
124240 - 559 /0900 . Na poštovej pou
kážke v správe pre prijímateľa - na druhej 
strane - uveďte, že ide o dar. Mená dar
cov postupne uverejňujeme v Slove. Za 
dary Pán Boh zaplať.

GRÉCKOKATOLÍCKY KfiLENDťíR 1997
G réckokato lícky  ka lendár, k to rý  už  po 

šiestyk rát vydáva B yzant K ošice s. r. o. - vy
davateľstvo Spolku sv. C yrila  a M etoda, je  v 
ko n ečn o m  štád iu  výroby. M á p eknú  obálku, 
134 s trán  textu, h o d n e  sn ím ok, perokresieb . 
N a  obsahovej stránke  sa podieľa zo  tridsať 
autorov. O tázku , aké je  duchovné  sm erova
nie ka len d ára , sm e adresovali je h o  zod
p o v e d n ém u  re d ak to ro v i 
o. M ichalovi H ospodárov i.

Pri čítaní úvodného prís
pevku o. biskupa Mons. Jána 
Hirku sa dozvieme, že rok 
1997je v rámci duchovnej ob
novy venovaný apoštolátu a e- 
vanjelizácii. Je to pre všet
kých krestánov najnaliehavejšia úloha našich 
čias - ohlásiť radostnú zvesť o Bohu tým, ktorí 
po nej vedome či nevedome túžia. Podrobné 
rozvinutie témy apoštolátu s aplikáciou na 
miestne podmienky nájdeme v príspevku 
Mons. Jozefa Tótha.

Stránky dá/šej časti kalendára vyplňuje 
pohľad do histórie východnej cirkvi a medaj- 
lón cirkevnému historikovi Joannikovi 
Jurajovi Bazilovičovi od ThDr. Cyrila Vasiľa, 
SJ. Živé svedectvo o. Michala Masleja, 
gréckokatolíckeho kňaza, o živote a smrti

ThDr. Teodora Romžu, je pútavým priblíže
ním osobnosti biskupa-mučeníka susednej 
mukačevskej eparchie. V ďalšom predstavova
ní osobností našej miestnej cirkvi kalendár ve
nuje pozornosť o. Michalovi Lackovi, o. Jánovi 
Ďurkaňovi a o. Jánovi Murínovi.

Po informatívnom článku o symbolike vý
chodného chrámu nasledujú krátke pohľady 

na históriu našich chrámov v 
Dúbravke a Pozdišovciach. V 
roku 1997 uplynie 55 rokov, 
čo sa objavil prvý „Kalendár 
pre gréckokatolíckych Slová
kov", o čom zasvätene píše 
znalec vtedajších čias Alexan

der Romanov. Kalendár uzatvárajú pôsobivé 
články o výrobe televíznych jihnov o drevených 
chrámoch na východnom Slovensku a o 
Spolku sv. Cyrila a Metoda z pera ich tvorcov.

Č o povedať na  záver? Redakcia kalendára 
chce jeh o  vydaním  podporiť evanjelizáciu a 
posilniť lásku k nášm u cyrilometodskému de
dičstvu. Veríme, že gréckokatolícky kalendár 
1997 si nájde svoje m iesto v každej Grécko
katolíckej rodine i u  ostatných čitateľov. Či sa 
tak  stane, závisí aj od  každého z nás.

SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

NAŠI JUBILANTI
V  sep tem bri t. r. sa ok rúh leho  výročia 

dožívajú títo  naši jub ilan ti:
50 R O K O V  - Ľudmila Bartková z 

V ran o v a  n a d  T opľou, Juraj Dudáš z 
Bežoviec, Viktória Hlaváčová zo Sečoviec, 
M arta Lančaričová z K ošíc  a  M ária  
Vlády ková z Habury.

60  R O K O V  - Anna Čerevková z 
R advane nad L aborcom , Konštantín Gocze 
z Popradu , Mária Liťváková z N ovosadu, 
Ernest Ňachaj z Ruskej Novej Vsi, Ing. 
Gabriel Pavlina z M ichaloviec a Mária 
Tamášová zo Sečoviec.

70 ROKOV - Anna Kuzmová z Vojčíc, 
Ján Mantič zo Z behňova, Ján Popovič zo

Z em plínskej Teplice, Mária Saparová z 
D lh éh o  K lčova a o. Michal Vasiľ zo 
Zdoby.

75 ROKOV - Alžbeta Bodnárová z 
B ajan , Zuzana Čurmová z Dúbravky, 
M ichal Dudok z T rebišova, Margita 
Karaffová z D rien ice, Michal Lukáč z 
Baškoviec a  Anna Ulanovičová zo Sečoviec.

80 ROKOV - Ján Danko z Kysty, Mária 
Reváková z Voliče a Zuzana Viščurová z 
N ovosadu.

85 ROKOV - Michal Hakoš z Lesného.
Všetkým  jub ilan tom  vyprosujeme hoj

nosť Božích m ilostí na  m noho  rokov, šťast
ných rokov.

□  ODHALENIE PAMÄTNEJ TABU
LE. O. biskup Mons. Ján Hirka navštívi v 
poslednú letnú nedeľu - 22. septem bra- 
sídlo novoustanoveného okresu 
Sobrance. Pri tejto príležitosti posvätí ve
žový kríž na budovanom chráme sv. se- 
dempočetníkov. Jedným z jeho ďalších 
pozvaní je  do susednej Nižnej Ryb- 
nice.kde v ten istý deň popoludní bude 
odhalenie pamätnej tabule JUDr. 
Jozefovi Píchonskému (1909 - 1971).

□  ZASADANIE VÝBORU. Výbor 
Spolku sv. Cyrila a Metoda na zasadnutí 
dňa 28. augusta v Michalovciach zhod
notil podujatia prvého polroku tohto roku, 
zabezpečoval ďalšie aktivity spolku a o- 
boznámil sa s predpokladanými činnosťa
mi v roku 1997. Venoval tiež pozornosť di
stribúcii kalendárov a podielovej knihy, 
ktorá sa aj teraz uskutoční osvedčeným 
spôsobom - cestou spoločnej objednávky 
dekanátov. Aj touto cestou obraciame sa s 
prosbou na našich dekanov, správcov far
nosti a dôverníkov, aby šíreniu tlačeného

slova venovali potrebnú pozornosť.
□  AJ MY SME SPONZOROVALI.

Pastoračná komisia našej eparchie aj po
čas tohto leta zorganizovala stretnutie 
mládeže v dvoch turnusoch. Po prvýkrát 
to bolo v rekreačnom stredisku Bystrá pri 
Humennom. Náš Spolok sv. Cyrila a 
Metoda bol jedným zo sponzorov tohto 
tradičného stretnutia mladých gréckoka
tolíkov.

□  ĎALŠÍ NOVÍ ČLENOVIA. Prihláš
ky nových členov do nášho spolku pri
chádzali do nášho ústredia v M icha
lovciach aj počas tohto leta. Člen výboru 
Mgr. Andrej Lakatoš nás potešil 48  pri
hláškami zo Sečovskej Polianky a 30  z 
Cabova. Kiežby príklad týchto nových 
členov z dvoch zemplínskych obcí nasle
dovali dälší.

□  PO CYRILOMETODSKÝCH STO
PÁCH. Mladí gréckokatolíci zo Svidníka 
pod vedením svojho duchovného otca a 
člena výboru nášho spolku o. Ľubomíra 
Petríka putovali po cyrilometodských sto

pách. Vyvrcholením bola návšteva 
Mikulčíc a Velehradu. Miesta, ktoré nav
štívili, prezentovali našimi liturgickými 
spevmi.

□  KOŠICE JUDr. PÍCHONSKÉMU.
25. výročie smrti obetavého kultúrneho 
dejateľa a priekopníka cyrilometodského 
hnutia slovenských gréckokatolíkov si 
spomenú tiež v meste jeho dlhoročného 
pôsobenia v Košiciach. V piatok, 27. 
septembra o 17,30 h bude v košickej 
Pyramíde (Trieda SNP 39) zádušná sv. li
turgia za týmto našim veriacim a po nej 
ďalší nábožensko - kultúrny program.

□  PRVÍ SLOVANSKÍ SVÄTCI. 
Podielovou knihou nášho spolku na rok 
1997 okrem kalendára je aj publikácia o. 
ThDr. Cyrila Vasiľa Prví slovanskí svätci. 
Dostanú ju aj všetci tí noví členovia, kto
rých prihlášky do nášho ústredia v 
M ichalovciach dostaneme do konca 
septembra t.r. Očakávame, že všetci na
ši členovia si dovtedy zaplatia členské 
príspevky. (pk)
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Sedemnásty týždeň po ZSD

16. september, pondelok, 
Eufémia, veľkomučenica

E fl, 22- 23; 2, 1 - 3; M k 10, 4 6 -  
52.

17. september, utorok, Žofia a jej 
dcéry, mučenice

Ef 2, 19 - 22; 3, 1 - 7; M k 11, 
11-23.

18. september, streda, Eumen,
biskup

Ef 3, 8 -21 ; Mk 11, 2 2 - 2 6 .

19. september, štvrtok, Trofim, 
Sabbat a Dorgmedont, mučeníci
Ef 4, 14-17; M k 11, 27 - 33.

20. september, piatok, Eustat, 
veľkomučeník

Ef 4, 17-25a; M k 12, 1 - 12.

3. október, štvrtok, Dionýz 
Aeropagita, biskup 

a mučeník.Terézia, panna.
M enlivé časti 

zo štvrtku alebo o mučeníko
vi /červená/ 

alebo o panne /b iela /.
Fil l,20b-27a, Lk 6,12-19.

15. september, šestnásta nedeľa po Z SD , 
po Povýšení sv. Kríža, M ikita, 
veľkomučeník (tmavočervená)

Radový hlas je siedmy, ev. na  u tiern i je  piate. 
Antifóny: Bože môj. Prečo si nás. Vchod: 
Poďme... za nás ukrižovaný. T ropare: Svojím 
krížom. Spas ľud svoj. Sláva kondák: Smrť už 
nebude. I teraz. D obrovoľne si pnel. N a 
miesto Svätý Bože: T vojm u K rížu . 
Prokimeny: Velebte Pána. Pán dá silu. G al 2, 
16 - 20; 2 Kor 6, 1 - 10. M k 8, 34 - 38; 9, 1; 
Mt 25, 14 - 30. N am iesto  D ôsto jné  je: 
Zvelebuj a IX. irmos B ohorodička, ty  si, utie- 
reň sviatku. Spev na prij.: Pane, ukáž nám . 
Chváľte Pána.

Do 21. septembra, okrem piesne na vchod a 
čítaní menlivé časti sú ako 14. septembra. 
Pieseň na vchod: Poďm e... za nás ukrižova
ný, lit. farba je tmavobordová.

A ntifóny: každodenné. T ropár: Z ap lesala  ne
p lo d n á  A lžbeta. Sláva, kondák: R adosťou 
p rekypu je . I te raz : podľa p red p isu . 
P rokim en: Pane, ukáž mi. G al 4, 22 - 27; Lk
1, 5 - 25. Spev n a  prij.; Č ím  sa odvďačím.

24. september, utorok, Tekla, prvomučenica 
Menlivé časti z utorka alebo o mučenici 

(červená)
E f 5, 20 - 25; L k 3, 23 - 38; 4, 1 - 2a.

25 . september, streda, Eufrozénia, 
úctyhodná. M enlivé časti zo stredy 

(červená) alebo o úctyhodnej (biela)
E f 5, 25 - 33., L k  4, 1 - 15.

26 . september, štvrtok, Ján, apoštol, záv. 
spom ienka (biela)

Antifóny: každodenné. T ropar: Svätý apošto l 
Ján . Sláva. K ondák  Svätý apoštol. I teraz  po-

21. september, Sobota po Povýšení, 
zakončenie Povýšenia, Kondrát, apoštol. 

Menlivé časti ako 14. septembra aj pieseň  
na vchod

1 Kor 1, 18 - 24; Jn  8, 21 - 30.

4. október, piatok, Hierotej, 
biskup a m učeník / prvý pia

tok/.M enlivé časti 
o Najsv. Srdci Spasiteľa 

Ilustračná snímka Fil 1,27-30:2,1-4, Lk 6,17.

dľa predpisu . Prokim en: Po celej zemi.
1 Jn  4, 12 - 19; Jn  19, 25 - 27; 21, 24 - 25. Spev 
n a  prij.: Po celej zemi.

27. september, piatok, Kalistrát 
a spoločníci, m učeníci. M enlivé časti 

z piatku alebo o mučeníkoch (červená)
E f 6, 18 - 24; L k  4, 22 - 30.

5. október, sobota, Charitina, mučenica. 
M enlivé časti zo soboty /b iela/ 

alebo o m učenici /červená/.
1 K or 15,58; 16,1-3, Lk 5,17-26.

Devätnásty týždeň po ZSD

30 . september, pondelok, Gregor 
Arménsky, biskup a mučeník 

M enlivé časti z pondelka alebo o biskupovi 
mučeníkovi (červená).

Fil 1, í - 7; Lk 4, 38 - 44.

Týždeň po 18. nedeli po ZSD

1. október, utorok, Ochrana presvätej 
Bohorodičky /b iela alebo modrá/

A ntifóny : D o b ro reč , duša. Chváľ, duša. 
T ropar: D nešný  deň. Sláva i teraz. K ondák: 
D n es Panna. P rokim en: Velebí duša m oja. 
H eb  9,1-7, L k 10,38-42:11,27-28. N am iesto  
D ôsto jn é  je: Zvelebuj a IX. irmos: Jasajte na  
zem i, v še tc i ľudia. Spev na  prijím anie: 
V ezm em  kalich.

2. október, streda, Cyprián, 
biskup a mučeník, Justína, 
m učenica. M enlivé časti zo  
stredy alebo o mučeníkoch 

/červená/
Fil l,12-20a, Lk 5,33-39.

22. september, Sedem násta nedeľa po 
ZSD, Fokus, biskup a mučeník (biela)

Radový hlas je  ôsmy, ev. na  utiern i je  šieste. 
Antifóny: nedeľné Tropar: Z  výšin nebies. 
Sláva kondák: Keď si vstal z m ŕtvych. I teraz. 
Podľa predpisu. 2 K or 6, 16b - 18; 7,1; M t 15, 
21 - 28. Spev na prij.: Chváľte Pána.

Osemnásty týždeň po ZSD

23. september, pondelok, Počatie Jána  
Krstiteľa (biela) záv. spomienka

28 . september, sobota, Chariton, úctyhodný
M enlivé časti zo soboty alebo 

o úctyhodnom (biela).
2 K or 15, 39 - 45; L k 4, 31 - 36.

29 . september, O sem násta nedeľa po Z S D ,
Cyriak, úctyhodný (biela)

R adový hlas je  prvý, evanjelium  ha  u tie rn i je  
siedm e. Antifóny: nedeľné. T ropar: H oc aj 
Ž idia. Sláva, kondák: Slávne ako Boh. I teraz  
podľa predpisu . Prokim en: Tvoje m ilosrden
stvo. 2 K or 9, 6 - 11; L k 5, 1 - 11. Spev na  
prij.: Chváľte Pána.

6 . október, 19. nedeľa po Päťdesiatnici, 
Tom áš, apoštol, záv. spomienka /b iela/

R adový hlas je  druhý, ev. na  u tie rn i je  ôsme. 
A ntifóny: nedeľné. T ropare: K eď si zostúpil. 
Svätý apošto l. K ondák: V stal si z hrobu. 
Sláva: Svätý apošto l. I teraz: podľa predpisu. 
Prokim eny: M ojou  silou. Po celej zemi. 2 
K o r 11,31-33:12,1-9, Lk 6,31-36 - z nedele. 1 
K or 4,9,16a, Jn  20,19-31 - o apoštolovi. Spevy 
na  prijím anie: Chváľte Pána. Po celej zemi.

Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ



OMEGA Í2 t o u r s
cestovná kancelária 

Kukorelliho 60, 
066 01 Humenné, 

tel. a fax: 0933/58 95

Pri príležitosti 50. výročia kňazskej 
vysviacky Svätého Otca Jána Pavla 11. 

Vás pozývame na národnú 
púť do Ríma.

Termín: 7. 11.- 11. 11. 19% 
Cena: 3500,-Sk

Trasa: San Marino - Rím - Padova 
Assisi - Rím Benátky

Zľava: -100,- Sk stredné Slovensko
- 200,- Sk západné Slovensko

Poznávací zájazd Fatima - Lurdy 
Termín: 10.10. - 19.10. 1996 

Cena: 7490,-Sk

Duchovne vedie: o. Kormanik 

Bližšie informácie v cestovnej kancelárii.

C í u T o u r
Ciu Tour pútnická cestovná kancelária, kto

rá zorganizovala I. diecéznu gréckokatolícku 
púť do Svätej zeme, organizuje ďalšie 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
C ena pú te  je 18 990,- Sk. V cene je zahrnuté:
1. letenka a letištné poplatky
2. hotelové ubytovanie 6 krát s polpenziou + 2 

krát obed
3. autobusová doprava s klimatizáciou počas 

pobytu v Izraeli
4. vstupenky na niektoré pamätihodnosti a me

šity
5. izraelské vízum
6. základné poistenie
7. lodný lístok na Genezaretské jazero + taxík 

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

sprievodca a kňaz.
Púť je zameraná na duchovné cvičenia pre 

veriacich. Navštívime miesta: Jeruzalem, 
Nazaret, Betlehem, Kafarnaum, Jericho a ďal
šie biblické miesta.

Púť organizačne zabezpečuje:
CK Ciu Tour Košice, Južná trieda 15, 

te ľ , fax.: 0 9 5 /  7 6 5  3 6 3 .
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.

§mm
Časopis
gréckokatolíckej cirkvi 
Hlavná 8
080 01 PREŠOV 
Tel.: 091 /7 2 3  783

NÁVRAT K ŽIVOTU
V známej anekdote roztržitý profe

sor stretne priateľa a chce sa ho opýtať, 
ako sa má jeho brat. V tom si spomenie, 
že priateľov brat už zomrel, preto po
zmení otázku zdvorilostne: „A váš pán 
brat -, teda, ešte stále mŕtvy?“

Podobná otázka je groteskná, ak ju 
aplikujeme na oblasť biologického živo
ta a smrti, ale môže byť zmysluplná a 
aktuálna, keď ju vyslovíme v oblasti du
chovného života. M á význam sa opýtať, 
či niektorí z našich bratov sú ešte stále 
duchovne mŕtvi.

V podobenstve o márnotratnom sy
novi hovorí šťastný otec po návrate sy
na: „M ôj syn bol mŕtvy a ožil“ .

T í, ktorí sa neživia slovom Božím, 
postupne duchovne chradnú, až celkom  
odumrú. Pôda ich srdca je buď tvrdý o- 
kraj cesty, alebo husté tŕnie. Slovo 
B ožie, ktoré sa v dnešných slobodných 
podmienkach zasieva, buď odplaví pôso
benie zla v modernom svete, alebo ho u- 
dusia m aterálne starosti a aktivity. 
Vytvára sa udomácnenosť v priestore 
bez duchovných hodnôt a bez mravných 
zdrojov. Silnie pocit úplnej zabezpeče
nosti technikou, peniazmi, inštitúciami 
a systémami.

Ľudská duša je stvorená Bohom tak, 
že v živote nemožno vylúčiť jej hlboké 
znaky. Ak sa tieto vylúčia v božských 
obrazoch, tak sa vynoria znovu v obra
zoch démonických.

Ak zanedbávame cit pre nevyčerpa
teľné tajomstvo života v Bohu, tak nám 
postupne zaplaví život tajomstvo zla. 
Presviedča nás o tom súčasná masme- 
diálna kultúra, preplnená zlobou, nási
lím, nenávisťou a zúfalstvom.

Ak zanedbávame úsilie o pochopenie 
konečného zmyslu našej existencie, tak 
rozširujeme priestor nudy, beznádeje, 
depresií a strachu. Potvrdzujú to alar
mujúce krízové javy, najmä u mládeže.

Ak si neuvedomujeme, akú silu má 
gravitácia našej duše k úplnej oddanosti 
niečomu vyššiemu, tak sa nebadane o- 
citneme v úplnej oddanosti niečomu dé
monickému. Máme o tom smutne preži
té svedectvá.

Náš Spasiteľ nás pozýva k návratu k 
novému životu. On preto prišiel, aby 
sme mali život, aby sme ho mali vo väč
šej miere. A ponúka úžasnú pomoc - 
sviatostný pokrm. Lebo on je Život.

M. STANISLAV

Deti z farnosti Hlivištia na výlete
Dňa 7. - 8. augusta t.r. sa uskutočnilo 

stretnutie detí z farnosti Hlivištia. Farnosť sa 
nachádza v michalovskom okrese a patria k 
nej ešte dve filiálky: Baškovce a Horňa. 
Stretnutie bolo na chate Čerlež (7 km od 
Hlivíšť). Zúčastnilo sa na ňom 36 detí. Boli 
to krásne dva dni, kde všade naokolo bolo 
cítiť Božiu prítomnosť.

Deti mali možnosť si zašportovať, do
zvedieť sa niečo nové o Cirkvi a viere, mno
hí si našli nových priateľov a tiež sa naučili 
veľa nových piesní.

Po celý čas deti mali pripravený bohatý

program, či už v skupine alebo spolu. Deti 
sa najviac tešili z prítomnosti nášho duchov
ného otca Jozefa Matejovského aj s man
želkou, ktorý aj napriek svojim povinnostiam 
zotrval s nami počas týchto dní. Veľká vďa
ka patri aj tým, ktorí sa starali o to, aby sme 
počas týchto dní neboli hladní. Vďaka patrí 
aj vedúcim skupín a všetkým, čo nám po
mohli zorganizovať tento výlet. Bolo nám tak 
dobre, že sa nám nechcelo ani ísť domov. 
Sľúbili sme si, že na budúci rok sa stretne
me zas.

Miroslava KOSLOVÁ

Pozvánka na Fest ’9 6
Oznamujeme všetkým fanúšikom kresťan

skej hudby, že tohtoročné festivalové poduja
tie už 5. ročníka gréckokatolíckych mládežníc
kych zborov sa uskutoční v zmenenom termí
ne dňa 28. septembra v Humennom. Program

sa začne o 9. oo hod. sv. liturgiou v gréckoka
tolíckom chráme Nanebovzatia Presvätej 
Bohorodičky a bude pokračovať v Mestskom 
kultúrnom stredisku. Organizátormi tohto sú
ťažného podujatia sú Gréckokatolícka farnosť 
Humenné, Redakcia časopisu Slovo a Spolok 
sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. -rs-

Charitné centrum pre deti a mládež v 
Humennom spoločne s Charitatívno - so
ciálnym centrom  v Medzilaborciach Gréc
kokatolíckej diecéznej charity zorganizova
lo v čase od 8. do 20. júla t.r., detský letný 
tábor v Habure pri Medzilabor- ciach.

Tábor sa uskutočnil v dvoch týždňo
vých turnusoch pre 60 detí zo sociálne od
kázaných a mnohodetných rodín. Krásna 
príroda v malebnej dedinke a dobrí ľudia 
vytvorili pre deti príjemné prostredie, v kto
rom si mohli vyskúšať svoju odvahu pri 
nočnej hre a obohatiť sa množstvom pek
ných zážitkov z výletov v lese.

Svojou návštevou všetkých potešil o.

František Krajňák i o. Štefan Peťo. Deti sa 
rady zúčastnili spoločnej sv. liturgie, ktorú 
tiež skrášlili svojím spevom.

Dnes sa viac ako kedykoľvek predtým 
konštatuje ohrozovanie mladých ľudí rôzny
mi negatívnymi vplyvmi, čím súčasne na
rastá potreba ich pozitívnej formácie.

Touto cestou vyjadrujú organizátori 
svoje poďakovanie všetkým sponzorom za 
finančnú i materiálnu pomoc pri realizácii 
letného tábora v Habure.

Marianna ANTOLIKOVÁ
Charitné centrum pre deti a mládež
Humenné

Distribúcia:
Priamo z redakcie


