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Modlitbu svätého ruženca nás, podľa legendy, naučila modliť 

sa sama Panna Mária cez svätého Dominika. Ťažko povedať, čo 
je na tej legende pravdivé, ale mnohí pápeži tvrdia, že iste to bolo 
nebeské vnuknutie, ktoré dalo podnet k  modlitbe svätého ruženca.
A už nie je legendou, ale skutočnou pravdou, že Panna Mária pri 
svojich zjaveniach držala ruženec vo svojich rukách. Tak ju  videla 
svätá Bernadeta v Lurde roku 1858. Tu sa Panna Mária modlie
vala spolu s Bernadetou ruženec. Tak ju  videli aj tri deti vo Fatime 
pri zjaveniach, ktoré začali 13. mája a skončili 13. októbra 1917- 
ho roku. Aj pri iných zjaveniach, ku ktorým sa Cirkev ešte nevy
jadrila, Panna Mária drží ruženec v ruke a odporúča, aby sme sa 
ho zbožne modlili. Poslední pápeži tiež nás vyzývajú k tejto mod
litbe, aby sme si ňou vyprosili pomoc v našich ťažkých časoch.

Dnes sa Kristus pýta každého pokrsteného človeka: „Budeš 
mojím svedkom?“ A každý jeden je  pozvaný pýtať sa úprimne sám

A HAjZttOVA

pätil MAK"

seba: „Ponúkam svetu svedectvo, o ktoré ma náš Pán žiada? Žijem 
silnú, pokojnú, radostnú vieru, alebo som obraz kresťanskej by
tosti, ktorá upadá, ktorá je  deformovaná kompromismi a ľahkým 
prispôsobením sa?

Pápežské misijné diela chcú s vnímavosťou príležitostne ponú
kať službu misijným svedkom, kladú dôraz na prvenstvo svätosti. 
Ako som písal v encyklike Redemptoris missio, „ozajstný misionár 
je  svätec... misionár je  ten, kto sa plne vydá na cestu svätosti... Čo 
je  potrebné, je  povzbudenie v novú „snahu o svätosť“ medzi misio
nármi a v celej kresťanskej pospolitosti, zvlášť medzi tými, ktorí úz
ko spolupracujú s misionármi (n. 90). “

Svätý Otec Ján Pavol II. prejavil želanie, aby mesiac október 
bol venovaný misiám a všetky akcie vyvrcholili na tretiu októbro
vú nedeľu - MISIJNÚ NEDEĽU, kedy všetci kresťania na svete nie
len myslia, ale modlitbami, obeťami a finančnou podporou pri
spievajú na veľké misijné diela.



F A R B Y  J E S E N I
V týchto dňoch sa príroda oblieka do 

benátskeho brokátu farieb žltých tónov. 
Kytice z lístia radostne plnia poslednú ú- 
lohu pred odchodom - napĺňajú jesenný 
priestor farebnou clivou krásou. Aj lad
ná krivka hojdavého letu z konárov na 
trávnik dekoruje majestát dosiahnutého 
cieľa.

O čom nám ticho rozprávajú farby je
sene? Ďakujú svetlu, ktoré rozžiaruje 
ich slávu. Jemne pozývajú zraky ľudské
ho rodu na prehliadku rozprestretej ga
lérie.

Farby, svetlo, zrak sú zázraky stvori
teľského diela. Poznanie o ich podstate 
je hlboké a náročné, ale môže generovať 
myšlienky, ktoré majú význam pre orien
táciu nášho života.

Základné častice svetla majú tú 
zvláštnosť, že existujú a sú definované 
len v pohybe, a to v pohybe najrýchlej
šom. Mimo tohoto pohybu sú nemysli
teľné. Aj celá podstata hmoty je realitou 
mysliteľnou len v činnosti, len pri plnení

stvorených princípov. Elementárne časti
ce sveta majú svoju realitu len v celku a 
len v činnosti.

Tento princíp pokračuje rozvitý ďalej 
v stvorenstve až k človeku, kde je výzvou 
pre jeho slobodnú vôľu. Každý z nás ná
jde svoju identitu, svoj súlad s obrazom, 
ktorý o nás mal Stvoriteľ ešte pred stvo
rením sveta, len v činnosti podľa Božích 
zákonov, podľa Božej vôle.

Každý dostal potrebnú mieru darov k 
tomu, aby naplnil svoj obraz. Pripomeň
me si podobenstvo o talentoch. Očakáva 
sa od každého, že zveľadí zverený talent. 
Očakáva sa od nás, že svoju realitu zbu
dujeme aktivitou. Nesmie sa stať, že s 
darom života nič nepodnikneme, že za
kopeme hrivny, lebo sa nám zdajú malé, 
že budeme žiť bez túžby a bez záujmu 
zveľadiť Božie kráľovstvo.

A preto prosíme nášho Pána, aby še
dé kvety vo vázach našich sŕdc zažiarili 
farbami dúhy a rozšírili krásu jesene.

M. STANISLAV

Sv. Bažil Veľký O TOM, ŽE DIABOL JE LEN POKUŠITEĽOM
Je správne pokladať diabla za príčinu 

hriechu spáchaného myšlienkou, slovom ale
bo skutkom?

- Myslím, že všeobecne diabol sám ne
môže byť výlučnou príčinou niečieho hrie
chu. On môže len neopatrných priviesť do 
hriechov tak, že využíva (ich) prirodzené 
náklonnosti a zlé náruživosti. Využíva pri
rodzené hnutia v takých prípadoch, ako keď 
Krista pokúšal, keď spozoroval, že je hlad
ný: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z tých
to kameňov stanú chleby“ (M t 4,3). Zlé ná
ruživosti využíva ako u Judáša. Spozoroval v 
ňom  lakomstvo na peniaze a využil tú to  ná
ruživosť, aby ho doviedol do úpadku, do zra
dy, rozbúril jeho lakomstvo tým, že mu uká
zal tridsať strieborných.

Že zlo pochádza z nás samých, vidíme 
to jasne z Kristových slov: „... zo srdca vy

chádzajú zlé myšlienky...“ (M t 15,19). To sa 
stáva ľuďom, ktorí z nedbanlivosti nechá
vajú bez výchovy a vedenia prirodzené 
schopnosti duše, ako je  to  povedané v knihe 
Prísloví: „Prešiel som popri poli lenivého 
človeka a popri vinohrade chlapa, ktorý ro
zum  potratil. A  hľa, bol celkom zarastený 
pichľavou a povrch jeho  pokrylo bodľačie“ 
(Prís 24,30-31).

D uša takto zanedbaná, opustená každo
pádne vydá zo seba len tŕnie a bodľačie. 
U skutoční sa to  slovo: „Čakal som hrozno, 
urodila len plánky“ (Iz 5,4). Predtým ešte 
povedal, prorok o duši: „Vinicu mal miláčik 
môj na úrodnom  úbočí“ (Iz 5,1). Podobné 
nachádzam e aj u Jeremiáša. Boh tak  hovorí: 
„Ja som ťa však zasadil sťa révu šľachetnú... 
Ako si sa mi zmenil! Réva spotvorená, cu
dzia!“ (Jer 2,21).

Sv. Bažil Veľký O TOM, ČI SLOBODNO LUHAŤ PRE OSOH
Možno povedať lož pre veľký osoh?
- Zakazuje to  Kristovo slovo. Priamo ho

vorí, že lož je od diabla (Jn 8,44).

Nepripúšťa nijakú výnimku. To isté učí 
Apoštol: “Kto závodí, nedostane veniec, ak 
nezápasí podlá pravidiel“ (2 Tim 2,5).

Sv. Bažil Veľký O TOM, ČO ZNAMENÁ SLOVO ÚKLADY A ČO PODLOSŤ
Čo znamená slovo úklady a čo slovo 

podlosť?
- Podľa m ojej m ienky podlosť je  p rvá a 

najskrytejšia špatnosť mravov. Ú klad je

snaha priviesť n iekoho na  zlú cestu, keď 
niekto  niečo dobré p redstiera  druhém u, 
aby ho  tým  ako lákadlom  zatiahol do sie
te.

Sv. Bažil Veľký O TOM, KTO JE VYNÁLEZCOM ŠPATNOSTI
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Kto je vynálezcom špatnosti?
- Ten, kto mimo obyčajného, všetkým
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Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu m ôžete čakať? 

Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo 
zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? (Mt 5, 46-47)

Ak dnes pozorujeme svet v jeho každo
denných udalostiach na jeho všetkých spolo
čenských úrovniach počnúc rodinou a kon
čiac medzinárodnými vzťahmi, zisťujeme, že 
láska akoby stále viac ustupovala nenávisti, to
lerancia arogancii, diplomacia vojenským kon
fliktom. Zdá sa nám, akoby sme sa stále viac 
a viac topili v problémoch, ktoré si nevieme 
pokojne vyriešiť a ktoré nás privádzajú do kraj
ných situácií, kde namiesto otvoreného, ú- 
primného dialógu, dohovoru a veľkorysého 
odpustenia použijeme úskok, podvod a pod
raz na dosiahnutie svojich neraz i pochybných 
egoistických cieľov. Tieto každodenné skúse
nosti len prehlbujú krízu spoločenskej klímy, 
zahusťujú hmlu, v ktorej sa stráca jasnosť vi
denia pravdy a stláčajú ortuť teplomera k bodu 
mrazu v medziľudských vzťahoch. Svet je k se
be skôr znepriatelený ako spriatelený. Na ta
kýto stav sa potom právom môžeme pýtať - 
prečo je to tak, čo je toho príčinou a ako to na
praviť a zmeniť k lepšiemu? Pokúsme sa nad 
tým spoločne pouvažovať.

Ak zoberieme lásku ako princíp a základný 
fenomén medziosobnej komunikácie, musíme 
hneď na začiatku vedieť, že láska znamená 
z psychologického hľadiska vôľu človeka uro
biť štastnou druhú bytosť, priať a robiť jej trva
lé za každých okolností a zo všetkých síl dob
re. Musíme tiež vedieť, že ak sú pohnútky tej
to vôle prirodzené, ako je napr, náklonnosť ro
dičov k deťom, vzájomná sympatia 
snúbencov, alebo priateľov, tak ide 
o lásku prirodzenú, ktorá je podmie
nená akýmsi obojstranným ping
pongom služieb, pozornosti, cito
vých prejavov a rôzneho konkrétne
ho dobra podľa pravidla - ako ja te
be, tak ty mne. Lenže takouto pri
rodzenou láskou sa môžu milovať aj 
ateisti, pohania ako hovorí Ježiš:
„Lebo ak milujete tých, ktorí vás mi
lujú, akú odmenu môžete čakať?
A ak pozdravujete iba svojich bratov, 
čo zvláštne robíte? A nerobia to aj 
pohania?“ /M t 5, 46-47/. Za to, čo 
robíme čisto zo svojej prirodzenosti, 
nemôžeme očakávať ani zvláštne 
Božie odmeny.

Ale keď si uvedomíme, že Boh nás stvoril, 
vykúpil a posvätil nadprirodzenou láskou a mi
loval nás skôr, ako sme sa počali a miloval 
nás, keď sme boli ešte hriešni, keď sme boli 
ešte nepriateľmi Božími, čiže nositeľmi našich 
vlastných hriechov, zrazu zistíme, že tento 
prúd nadprirodzenej Božej lásky sa nesmie za
staviť v nás, ale je Božou vôľou, aby prechád-

Ú U O D N í K

zal cez nás ako potrubím aj k iným ľuďom bez 
ohľadu, či máme k nim prirodzenú náklonnosť 
alebo nie. Boh totiž miluje všetkých ľudí rovna
kou láskou: „On dáva slnku vychádzať nad 
zlých i dobrých a posiela dážď na spravodli
vých i nespravodlivých“ /M t 5,45/.

V príkaze lásky k bližnému ako k sebe sa
mému /M t 22,39/ je Božou požiadavkou nad
prirodzenej lásky, čo pre nás znamená láska 
ku všetkým ľuďom bez výhrad. Znamená lásku 
aj k tým, ktorí nám ubližujú, ponižujú, podrá
žajú - lásku k nepriateľom. To je nový prvok 
medziľudských vzťahov známy iba v kresťan
stve pochádzajúci od Ježiša na rozdiel od sta
rozákonnej interpretácie: „Milovať budeš svoj
ho bližného a nenávidieť svojho nepriateľa“ , 
ktorá za bližného považovala príslušníka izrael
ského národa a ostatných za nepriateľov. Tu 
treba ešte pripomenúť, že Mojžišov zákon ob

sahoval len príkaz lásky k blížnemu /Lv 19,18/ 
a nenávisť k neprieteľom učili len zákonníci. 
Ježišove radikálne požiadavka lásky k nepria
teľom je požiadavka nie prirodzenej, ale nad
prirodzenej lásky, pretože iba tá je záslužná. 
Ak človek na prirodzenej úrovni urobí niečo zlé 
druhému, na tej istej úrovni sotva môže čakať 
dobrú odplatu za utŕžené zlo. Túto disharmó
niu môže človek riešiť iba prijatím Ježišovej po
žiadavky použiť nadprirodzenú lásku, ktorú 
máme v sebe od Boha. Láska k nepriateľom, 
ktorí zavinili naše dejinné, či osobné neštastie, 
k ľudom, ktorí nás ohovárajú, nenávidia a ško
dia nám, ktorí boli a sú zlí k našim drahým, je 
Bohom žiadaná láska a nielen taktika pasívnej 
rezistencie, alebo nielen slušnosť, nielen teat
rálne prepáčenie tým, čo nás o to prosia, ale 
láska ako nadprirodzená vôľa urobiť všetko 
dobré pre človeka, ktorý je našim nepriateľom. 
Je to iste nadľudský čin a splniť ho možno len 
s pomocou Božej sily. Ježišova modlitba za 
svojich katov, za svojich nepriateľov: „Otče, 
odpusť im, lebo nevedia čo robia“ /Lk 
23,34/, alebo modlitba diakona Štefana: 
„Pane, nepripočítaj im tento hriech...“ /Sk 
7 ,60 / sú pre nás výzvou, aby sme sami v na
šich podobných situáciách vedeli z pohnútok 
nadprirodzenej lásky odpúšťať a milovať tých, 
ktorých nazývame svojimi nepriateľmi. Je tu vý
zva Božia, aby sme cez takéto kritické situácie 
nášho života napodobňovali Boha v jeho do
konalosti /M t 5,48/, v jeho svätosti /I Pt
1,16/, v jeho milosrdenstve /Lk 6 ,3 6 /a v je
ho nekonečnej láske ku každému bez rozdie
lu. Ak chceme byť Božími deťmi, ak chceme 
byť učeníkmi Pána, nemôžeme ináč jednať so 

svojimi nepriateľmi iba tak, ako jed
nal Kristus.

A teraz na záver si zhrňme odpo
veď na otázky, ktoré sme si dali na 
začiatku našej úvahy.

Rast našich problémov a ich zlé 
riešenia majú koreň v tom, že v na
šom konaní prevládajú prirodzené 
pohnútky k láske, že sa láska na pri
rodzenej úrovni ľahko mení na nená
visť, na ľahostajnosť jedného voči 
druhému a na vzájomné odcudzova
nie sa. Jedinou nápravou je prijatie 
Kristovej výzvy lásky k nepriateľom; 
lásky nadprirodzenej, ktorá dokáže 
všetko vyriešit a je jediná, ktorú Boh 
odmeňuje.

o. RNDr. Jozef VOSKÁRIlustračná snímka

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 
NA MESIAC OKTÓBER

1. Aby spravodlivosť zakorenená v láske bola stredobodom 
výchovy mladých ľudí.

2. Aby Misijná nedeľa podnietila všetkých veriacich k nalie

havej a veľkodušnej spolupráci pri evanjelizačných podu
jatiach.

3. Aby sme ružencovou modlitbou vyprosovali jednotu kres
ťanov v našej vlasti, ako nám to naznačil Svätý Otec pri svojej 
návšteve v Prešove, lebo jednota je nevyhnutná pre Cirkev.

4. Srdce Ježišovo, povolávaj veľkodušných mladých ľudí, 
ktorí by boli ochotní dať život za šírenie tvojho posolstva lásky.
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BOH -  LÁSKA STREDOBODOM SPOLOČENSTIEV MLADÝCH
Už po piatykrát sa tohto roku uskutočnilo 

celodiecézne stretnutie gréckokatolíckej 
mládeže tentokrát v rekreačnom zariadení 
Bystrá v humenskom dekanáte. Pripo
míname, že predchádzajúce stretnutia sa u- 
skutočnili na Ružinskej priehrade, prvý roč

ník v Juskovej Voli pri Vranove. Takpovediac 
dušou všetkých týchto duchovných mládež
níckych podujatí je predseda pastoračnej 
komisie pri biskupskom úrade v Prešove o. 
dekan Milan Mojžiš z Kojšova, ktorého sme 
požiadali o rozhovor.

■  Otec dekan, ako vznikli celodiecéz
ne stretnutia gréckokatolíckej mládeže?

- V roku 1992 sa v Košiciach cez letné 
prázdniny stretli gr. kat. mládežnícke zbory. 
Mládež sa tam cítila veľmi dobré, veď boli 
spolu, spolu oslavovali Boha a zatúžili sa 
stretnúť aj inokedy a byť spolu niekoľko dní. 
Tak sme dali hlavy dokopy niekoľkí kňazi a 
narýchlo sme zorganizovali stretnutie našej 
mládeže neďaleko Ružinskej priehrady, pri 
dedinke Opátka. Boli sme tam len tri dni. V u- 
torok sme sa zišli a vo štvrtok sme sa roz
chádzali. Mladým chlapcom a dievčatám tam 
bolo veľmi dobre a oni vlastne si „vynútili“ 
ďalšie stretnutia.

Teda, aby som zodpovedal otázku, mlá
dež chcela byť spolu, chcela rozprávať o 
svojich radostiach i problémoch, chcela sa 
učiť ž lť svoj život s Kristom a teda ž iť  Cirkev.

■  Čo považujete za prvoradé pri evan- 
jelizácii novej generácie, aké prostriedky 
a metódy formovania mladých v duchu 
kresťanstva, sú podľa Vás najvhodnejšie, 
aby súčasná mládež nestratila živý kon
takt s Cirkvou, s Ježišom Kristom?

- Evanjelizáciu potrebu jem e všetci. 
Potrebuje ju  mládež, ale potrebujú ju  aj ot
covia, matky, starí ľudia i malé deti, ale aj my 
kňazi, č i rehoľníci. Evanjelizácia je  podľa  
mňa snaha prem ieňať Božie slovo na čin, na 
život. Presviedčať seba i iných, že Božie slo
vo je slovo pre život.. A vďaka Bohu práve 
mládež je pre to najviac otvorená.

Neviem, čo je najvhodnejšie, aká metóda 
či prostriedok. Viem však, že najdôležitejšou 
skutočnosťou pri práci s mládežou je m ať 
mladých rád, teda láska k nim. Čokoľvek 
človek robí s mládežou, č i spieva, č i sa m od
lí, č i rozpráva, č i sa hraje, č i napomína, je  po
trebné, aby m ladí cítili, že je  to pre ich dob
ro, že to robím, lebo ich mám rád. Nie vždy 
sa m i to darilo, ale vždy som sa o to usiloval.

Pre evanjelizáciu novej generácie je ďalej 
potrebné, aby sme im umožnili a povzbudili 
ich k pravidelnému stretávaniu sa na takých
to podujatiach. Ale tiež doma vo farnosti, tak
tiež v škole, aby m ladí vytvárali priateľské 
spoločenstvá, kde sú si navzájom oporou a 
kde jednotiacim  prvkom je Boh - Láska.

Komisia KBS pre desaťročie duchovnej ob
novy na Slovensku vydáva časopis Duchovná 
obnova, ktorý prichádza na každú farnosť. V 
tomto časopise je vždy príloha pre spoločen
stvo mladých vo farnosti, kde sú rôzne náme
ty, čo by mala mládež na stretnutí robiť.

■  Celodiecézne stretnutia mládeže 
každoročné sa uskutočňujú v rámci de

saťročia duchovnej obnovy Slovenska. 
Čo je výnimočné na týchto podujatiach, 
čo oslovilo predsedu pastoračnej komi
sie...

- Prežívame už siedmy rok z desaťročia 
duchovnej obnovy na Slovensku pred jubile j
ným rokov 2000. Svätý Otec Ján Pavol II. na-
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písal Apoštolský list Tertio millennio adve
niente, v ktorom nám ponúka mnohé podne
ty, ako prežívať túto prípravu na Jubilejný rok. 
Tohto roku pri príležitosti XI. svetového dňa 
mládeže 1996 napísal Svätý Otec posolstvo 
mládeži celého sveta, v ktorom usmerňuje 
mládež, ako prežívať tieto posledné roky 
pred veľkým Jubileom, aby sme toto Jubile
um m ohli potom sláviť s čo najväčším du
chovným úžitkom.

Veľmi odporúčam, aby kňazi s i tieto do
kumenty preštudovali a sprostredkovali ich 
mladým. Poprípade aj m ladí sami s i môžu 
tieto veci študovať a rozprávať sa o nich 
m edzi sebou. Vo svojom posolstve Svätý 
Otec uvádza hlavné myšlienky najbližších 
Svetových dn í mládeže, ktoré by sa mali s tať 
aj ústredným heslom našich diecéznych 
stretnutí. Pre rok 1997: „Učiteľ, kde bývaš? 
Poďte a uvidíte!“ /Jn  I, 38-39/ pre rok 1998: 
„Duch Svätý naučí vás všetko“ /Jn  14,26/; 
pre rok 1999: „O tec vás m ilu je“ /Jn  26,27/; 
a pre rok 2000: „A  Slovo sa telom stalo a 
prebývalo medzi nam i“ /Jn  1,14/

■  Čo najviac zaujíma, čo najviac oslo

vuje mládež na týchto stretnutiach, aké 
sú skúseností....

- Čo najviac oslovuje mládež, podľa mňa, 
je  spoločenstvo s Kristom uprostred. Je to ta
ké zvláštne a zároveň krásne. Niektorí mladí, 
keď prichádzajú prvý raz, prichádzajú s ve ľ
kými obavami, aké to bude. Poznám prípad, 
keď  istá dievčina sa prihlásila na stretnutie, 
ale deň pred odchodom chcela ísť na faru sa 
odhlásiť: S pomocou rodičov to akosi preko
nala. Zo stretnutia sa vrátila taká nadšená, že 
bratovi, ktorý išiel na turnus mladších hovori
la, že ona ide znova namiesto neho.

Na stretnutí má mládež možnosť hovoriť v 
skupinách i pred všetkými o svojom živote, o 
sebe, zvlášť počas tzv. ozvien, ktoré bývajú 
každý večer a najkrajšie sú v posledný večer 
vo štvrtok. Čo sme zažili počas tohtoročných 
ozvien na I. turnuse vo štvrtok večer, sa nedá

slovami vyjadriť. Krásne svedectvo vydala 
Karolína a ďalší mladí. Iste, takýchto večerov 
počas doterajších ročníkov bolo dosť. 
Nejeden z prítomných si pritom aj poplakal, 
lebo pocítil, že Boh-Láska sa dotýka človeka.

■  S akými ťažkosťami sa stretávate pri 
organizovaní týchto stretnutí...

- Ťažkosti sú s mnohými vecami. Nájsť 
vhodné miesto, čo sa týka priestoru, tiež aby 
to časové vyhovovalo a dôležité sú aj penia
ze. Chceme totiž, aby poplatok bol čo naj
nižší, aby sa tak čím viacerí mohli akcie sa 
zúčastniť. Je krásne, keď  sa môže zísť napr. 
600 mladých a byť spolu niekoľko dní. Ten 
počet účastníkov iste má svoje výhody i ne
výhody.

Tohtoročné stretnutie sme uskutočnili 
vďaka finančnej pom oci katolíckej organizá
cie z Nemecka Renovabis, ktorá podporuje 
takého podujatia, potom Spolku Sv. Cyrila a 
M etoda a Cassoviainvest a.s. z Košíc. 
Všetky ťažkosti, ktoré sú, sa snažíme preko
návať s vierou a dôverou v Božiu pomoc.

(Pokračovanie na 5. strane)
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Pastiersky lis t b isku p o v  S loven ska
15. septembra

Milovaní bratia a sestry!
Liturgická slávnosť Sedembolestnej Panny 

Márie je na Slovensku aj národným sviatkom, 
lebo naši svedkovia si Pannu Máriu práve pre 
obety a strasti, ktoré ako Matka Vykupiteľa 
priniesla na oltár záchrany ľudského pokole
nia, zvolili za svoju patrónku.

Starec Simeon s Dieťaťom Ježišom v ná
ručí jej povedal: „Tvoju vlastnú dušu prenikne 
meč, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých sŕdc“
(Lk 2,35). Každé dieťa prináša so sebou pre 
rodičov aj starosti, a ani Pán Ježiš nebol vý
nimkou. Pre Pannu Máriu znamenal celkom 
novú orientáciu života. Jej štýl života sa zrazu 
musel zmeniť v prospech Dieťaťa, ktoré jej da
rovalo nebo. Útek do Egypta, hľadanie dva
násťročného Ježiša na spiatočnej ceste z výro- 
čitých sviatkov v Jeruzaleme, odchod z domu 
za zatiaľ neznámou úlohou, a konečne, postoj 
pod krížom - to všetko je mečom do srdca 
Panny Márie.

Evanjeliá nám nehovoria o radostných u- 
dalostiach v súvislosti s jej materstvom. 
Hovoria však o jednej veľkej radosti, ktorá ne
spočíva v zážitku, ale vo vedomí hodnoty.
... zaplesal môj duch v Bohu, mojom Spasi
teľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej slu
žobnice... Veľké veci mi urobil Mocný a sväté 
je jeho meno“ (Lk 1, 47-49).

Hodnota jej materstva sa meria hodnotou 
Syna, ktorého priniesla na svet. „Hľa, tento je 
ustanovený na pád a na povstanie mnohých v 
Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporo
vať“ (Lk 2,34).

Toto Vám, bratia a sestry, pripomíname 
preto, lebo Vás chceme upozorniť na jeden 
vážny jav modernej doby, ktorý cítime už aj u 
nás na Slovensku.

Konferencia biskupov Slovenska dňa 3.jú- 
la 1996 usporiadala v Bratislave tlačovú bese
du na tému populačného vývoja na Slovensku.
Na základe spoľahlivých štatistických údajov 
možno pozorovať, že aj na Slovensku tak ako 
aj v iných štátoch Európy, najmä západnej, je

1996 - Sedembolestnej
populačný vývoj negatívny, to znamená, že 
prirodzený prírastok detí nedosahuje ani stu
peň zachovania terajšieho stavu obyvateľstva. 
Pri tejto príležitosti dosiahli novinári aj 
Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska o 
demografickom vývoji na Slovensku.

Na adresu rôznych postojov v masmédi
ách chceme povedať, že Vyhlásením sme sa 
nechceli ani sťažovať, ani nikoho obviňovať, 
lebo tento stav je výsledkom rôznych príčin, 
ktoré by bolo treba z každej strany rozobrať a 
nimi sa vážne zaoberať. Vopred upozorňuje
me, že Cirkev sama o sebe nemá samotné a pl
né riešenie tohto problému. Je to mnoho
stranný problém. Týka sa ekonomickej, zdra
votnej, sociálnej, morálnej i svetonázorovej 
stránky manželov a rodičov. Preto my sami ne
môžeme ponúknuť vyriešenie tohto problému. 
Predkladáme ho celej našej spoločnosti a po
zývame všetkých obyvateľov Slovenska, od po
litikov a ekonómov až po manželov a rodičov, 
aby sme sa spoločne zamysleli. Keby sme tu 
nič neurobili, podľa štatistických údajov oby
vateľstvo Slovenska bude starnúť a vymierať. 
Práceschopnej a rodičovskej časti obyvateľst
va bude stále ubúdať.

Uvedomujeme si, že morálna zodpoved
nosť nie je len na manželoch a rodičoch, ale aj 
na tých, ktorí sú zodpovední za ekonomické, 
sociálne, zdravotné i názorové podmienky na
šich manželov, rodičov a rodín vôbec.

Tvorcov verejnej mienky, postojov a názo
rov na manželstvo a rodinu, na jej poslanie a 
úlohu v spoločnosti nemožno vylúčiť zo zod
povednosti za populačný stav a smerovanie 
spoločnosti.

K týmto tvorcom verejnej mienky sa počí
ta aj Cirkev, preto sa citi aj povolanou a po
vinnou vstúpiť do tohto problému, ktorým sa 
už začínajú zaoberať aj ľudia mimo Cirkvi.

Cirkev sa nemôže vzdať úlohy ohlasovania 
evanjeliovej pravdy o človeku, o manželstve a 
o rodine. Druhý vatikánsky koncil vníma rodi
nu nielen vo svetle samotnej rodiny, ale vždy

Panny M árie
vo svetle širšej ľudskej spoločnosti. V konštitú
cii Gaudium et spes hovorí: „Blaho človeka a 
ľudskej i kresťanskej spoločnosti úzko súvisí s 
priaznivým položeným manželského a rodin
ného spoločenstva“. (47) „Veď sám Boh je 
pôvodcom manželstva, ktoré sa vyznačuje roz
ličnými dobrami a cieľmi. To všetko je zvr
chovane dôležité pre zachovanie ľudského ro
du, pre obecné blaho a večný osud každého 
člena rodiny, ako aj pre dôstojnosť, stálosť, po
koj a šťastie samej rodiny i celej ľudskej spo
ločnosti. “Manželstvo a manželská láska sú 
svojou povahou zamerané na plodenie a vý
chovu potomstva. Isteže, deti sú najvzácnej
ším darom manželstva a najviac prispievajú k 
dobru samých rodičov... Teda správne udržo
vaná manželská láska a celý z nej vyplyvajúci 
spôsob rodinného života, bez zanedbania o- 
statných cieľov manželstva, smeruje k tomu, 
aby boli manželia ochotní odvážne spolupra
covať s láskou Stvoriteľa a Spasiteľa, ktorý ich 
prostredníctvom stále rozširuje a obohacuje 
svoju rodinu“ (50).

Bratia a sestry, to, čo sme povedali o 
Panne Márii, že hodnota jej materstva sa me
ria hodnotou jej Syna, treba povedať aj o o- 
statných rodičoch. Hodnota ich rodičovstva 
bude vždy meraná hodnotou ich detí a láskou, 
akou svoje deti prijmú a vychovávajú z nich aj 
dobrých občanov ľudskej spoločnosti aj dedi
čov Božieho kráľovstva.

Slávime sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie, patrónky Slovenska. Zverme do jej o- 
chrany a materskej starostlivosti aj tento no
vodobý problém našej pospolitosti. Ona vždy 
držala ochrannú ruku nad Slovenskom, keď 
mu hrozilo nebezpečenstvo od vonkajších ne
priateľov alebo živelných katastrof. Prosme ju, 
aby nás teraz ochránila od zmýšľania, ktoré je 
namierené proti životu, či už nenarodených 
detí alebo detí vôbec. Každé dieťa je dôkazom 
toho, že Boh nám ešte dôveruje a berie nás 
vážne. Buďme aj teraz hodní jeho dôvery.

Podpísaní všetci biskupi Slovenska

BOH -  LÁSKA STREDOBODOM SPOLOČENSTIEV MLADÝCH
(Pokračovanie zo 4. strany)

■ Aké posolstvo dáva mladým prešov
skej diecézy stretnutie v Bystrej....

- Témou stretnutia v Bystrej bolo: Cirkev - 
jedno srdce a jedna duša. Teda posolstvo 
by sa dalo zhrnúť takto: Ja som tu na to, aby 
som pomáhal tým, čo kráčajú životom vedľa 
mňa. S Kristom a jeho Cirkvou a pre Krista a 
jeho Cirkev sa oplatí žiť.

Nedávno som sa dozvedel, že v Prahe na 
mieste, kde predtým stala socha Stalina, po
stavili sochu speváka Michaela Jacksona. 
Vymenil sa idol za idol, ktorý má obmedzené 
trvanie. Naším, nie idolom, ale ideálom je  
Ježiš Kristus. Jeho radostná zvesť nech sa ší

ri po celom svete a nech každý z nás postaví 
mu pomník vo svojom živote, ktorý nenahradí 
nijaký idol. Inými slovami, slovami piesne, 
ktorá znela v Bystrej z úst mladých: Zapáľme 
svet ohňom lásky, ktorý nikdy nezhasne.

■  Čo by ste chceli dodať na záver?
- Som nesmierne vďačný Bohu za dar 

tohtoročného stretnutia i predošlých.
Som vďačný diecéznemu otcovi biskupo

vi Mons. Jánovi Hirkovi, že mu veľm i záleží 
na tom, aby tieto stretnutia sa uskutočňova
li. Som vďačný jem u aj pom ocném u otcovi 
biskupovi Mons. P Milanovi Chauturovi, že 
svojím príchodom na stretnutie povzbudili 
mladých ľud í ž iť  v Cirkvi.

Som vďačný všetkým dobrodincom, zná
mym, ktorých som už spomenul, aj nezná
mym.

Som vďačný všetkým kňazom, ktorí sa 
stretnutia zúčastnili a prežili s mládežou nie
koľko dní, všetkým rehoľným sestrám bazi- 
liankam a služobniciam, redemptoristom.

Stretnutie by sa nedalo uskutočniť bez 
ochotne j pom oc i bohoslovcov i  laických 
študentov teológie. Patrí im  mimoriadna 
vďaka.

Som vďačný vedeniu Chemes a.s. 
Humenné, vedeniu závodu Rekrea i  pracov
níkom rekreačného zariadenia Bystrá, ktorí 
nám veľm i vyšli v ústrety počas stretnutia 
mládeže.
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.Drahé Turíce prídu, lebo sú vo všetkých častiach sveta rozšírené večeradlá modlitby, o ktoré som vás žiadala'

D O N  S T E F ŕ iN O  G O B B I  V  P R E S O V E
O stretnutie so zakladateľom Marián

skeho kňazského hnutia s don S. Gobbim 
v prešovskej katedrále sv. Jána Krstiteľa 
prejavilo záujem viac veriacich, ako bola ka
pacita chrámu. Ešte predtým, ako v sprievo
de otca diecézneho biskupa Mons. Jána 
Hirku prišiel do chrámu vzácny hosť 
z Talianska, bolo požehnanie so sviatosťou 
Oltárnou. Modlitbu akatistu zaspieval staro
sloviensky katedrálny zbor. Pieseň „Boža 
Mati...“ zaspievala p. Anna Servická. Po pri
vítaní modlitbou zasvätenia pre kňazov zača
lo sa modlitbové stretnutie. Počas sv. litur
gie kázal don Gobbi.

Pretože mnohým z nás je Mariánske 
kňazské hnutie menej známe, prinášame in
formácie o jeho vzniku a účinkovaní.

Vzniklo z jednoduchej vnútornej inšpirá
cie, ktorú taliansky kňaz don Stefano Gobbi 
dostal pri svojej púti do Fatimy 8. mája 
1972. V kaplnke Zjavenia modlil sa za kňa
zov, ktorí nielenže zradili svoje po
volanie, ale snažili sa aj zjednotiť 
v združenie obbojné voči cirkev
nej autorite.

Vnútorná sila ho nútila, aby mal 
dôveru v lásku Panny Márie. Matka 
Božia ho použila ako skromný ná
stroj, aby zhromaždil všetkých kňa
zov, ktorí príjmu jej výzvu zasväte
nia a zasvätia sa jej Nepoškvr
nenému Srdcu, aby sa pevne zjed
notili s pápežom a s Cirkvou s ním 
spojenou a aby privádzali veriaci- 
cich do bezpečného útočišťa jej 
materinského Srdca.

V októbri 1972 pokúsil sa don \
Gobbi o nesmelý začiatok priateľ- I  
ským stretnutím troch kňazov 
v modlitbe. V marci 1973 sa na 
podobnom stretnutí zišlo už 40 
kňazov. V roku 1974 začali sa ko
nať prvé Večeradlá modlitby

a bratskej lásky medzi kňazmi a laikmi. 
Postupne don Gobbi ich rozširoval v Európe 
a vo všetkých častiach sveta.

Tak v septembri 1991 bol don Gobbi aj 
na Slovensku, kde zavítal po trojdňových 
duchovných cvičeniach vo forme Večeradla 
pre kňazov z Česko - Slovenska v Olomou
ci. Zúčastnilo sa ho 120 kňazov z Čiech, 
Moravy i zo Slovenska. Po nich navštívil 
všetky naše význačné pútnické miesta na 
Slovensku. Viedol jednodňové Večeradlá 
modlitby pre kňazov i laikov postupne 
v Levoči, v Ľutine, na Starých Horách 
a v Šaštíne. Dňa 12. 9. 1991 Panna Mária 
mu dala toto zdelenie: „Dnes môj najmilší 
syn, na sviatok uctievania mena tvojej ne
beskej Matky, končí tvoja cesta, tak mimori
adna na milosti veľkým večeradlom, ktoré u- 
skutočňuješ pre kňazov a veriacich v tejto 
veľkej národnej svätyni, venovanej spomien
ke mojich bolestí.

Videl si všade tak veľkodušnú odpoveď 
zo strany všetkých na moju prosbu o modlit
bu a zasvätenie.

Predovšetkým si užasol, pretože si sem 
prišiel prvý raz a našiel si moje Mariánske 
kňazské hnutie tak rozšírené, prijímané 
a nasledované.

Toto je len moje dielo, ktoré ja sama roz
širujem do každej časti sveta. Pretože toto 
je doba môjho triumfu, môjho víťazstva a va
šej spásy.

V mene našej nebeskej Matky, áno, 
v mene Márie, boli porazení Turci, keď ob
liehali Viedeň a hrozilo, že napadnú a zničia 
celý kresťanský svet. Prevyšovali v sile, 
v počte i v zbraniach a cítili, že ich víťazstvo 
je isté.

Ale ja som bola verejne vyzývaná a pro
sená, moje meno bolo napísané na zásta
vách a volané vojakmi a tak na môj príhovor 
prišiel zázrak tohto víťazstva, ktorý zachránil 

kresťanský svet od zničenia. Z to
ho dôvodu pápež ustanovil na 
tento deň sviatok mena Panny 
Márie.

V mene Márie bol v týchto ná
rodoch porazený marxistický ko
munizmus, ktorý desaťročia vyko
nával svoje panstvo a udržiaval 
pod ťažkým a krvavým tlakom toľ
ké moje úbohé deti.

Nie zásluhou hnutí alebo poli
tikov, ale len na môj osobný prího
vor prišlo konečne toto vaše oslo
bodenie.

Aj to sa stane v mene Márie, 
že ja povediem zavŕšenie môjho 
diela porážkou slobodomurárstva, 
každej diabolskej sily, materializ
mu, praktického ateizmu, aby ce
lé ľudstvo dosiahlo stretnutie 
s Pánom.

o. Oto GÁBOR, -r-

S tre tn u t ie  b o h o s lo v c o v  na š t y r o c h  m ie s ta c h  Európy

Pred rokom a pol sa uskutočnil v Ríme, 
blízko letného sídla Svätého Otca v Castelgan- 
dolfo, medzinárodný kongres bohoslovcov z 
celého sveta, na ktorom boli prítomní aj naši 
seminaristi z Prešova.

Tohto leta sa títo bohoslovci znova stretli, 
no tentokrát na štyroch rôznych miestach 
Európy: v Loppiane (Taliansko), v Križevci 
(Chorvátsko), v Ottmaringu (Nemecko) a v 
Belgicku.

My sme sa vybrali do Chorvátska. Bolo 
nás 38 bohoslovcov, takmer z každého semi
nára zo Slovenska. Témou stretnutia bolo: 
„Byť jedno, aby všetci boli jedno.“ A naozaj 
tých päť spoločne prežitých dní (od 26. au
gusta do 1. septembra) sa stali malým „labora-

©©(La -od®®)®
tóriom“ jednoty. Veď bolo nás 98 bohoslovcov 
z desiatich národov.

Po kongrese v r.1994 sme sa rozišli s myš
lienkou, že v našom stretnutí budeme pokra
čovať a to predovšetkým troma spôsobmi: šíriť 
okolo seba kultúru dávania, snažiť sa v semi
nári vytvoriť atmosféru naozajstnej rodiny a na
koniec dať životu medzi nami univerzálny cha
rakter a tak byť otvorený pre všetkých okolo 
nás.

Čo to pre nás znamená v konkrétnom ži
vote? Kultúru dávania sme mali možnosť žiť už 
od prvého okamihu. Je treba myslieť najprv na 
druhého a nie na seba. Skúšali sme to mno
horakými spôsobmi: ponúknuť lepšie miesto v 
autobuse tomu druhému, nechať večer zapá

lené svetlo na izbe až pokiaľ neprídu všetci, a- 
lebo skúsiť sa zoznámiť práve s tým, ktorý mi je 
nesympatický, priniesť polievku na stôl, byť po
zorný, či nechýba čaj, atď.

Výsledkom takéhoto postoja k druhým bo
la atmosféra naozajstnej rodiny, rodiny, ktorá 
je zhromaždená okolo Ježiša a v jeho spôsobe 
života nachádza aj vlastný. Jeden z bohoslov
cov sa vyjadril: „Takúto atmosféru je niekedy 
ťažko zažit aj doma, pretože častokrát každý z 
členov rodiny je zaneprázdnený svojou prácou 
a nie je čas zaujímať sa o druhých. Tu je to ú- 
plne inak.“

Avšak tak ako v každej správnej rodine aj 
my sme mohli a chceli konkrétne pomôcť pri 
budovaní domova. Križevci je totiž jedno malé 
mestečko Hnutia Fokoláre, kde býva natrvalo

(Pokračovanie na 7. strane)
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Stretnutie no Hore miVestí
Kým celé leto bolo skúpe na 

slnko, počas tohtoročnej odpus
tovej slávnosti v Ľutine „nebo“ 
sa otvorilo, aby teplé lúče 
Nanebovzatej rozohriali všet
kých, ktorí neváhali priniesť o- 
betu a navštívili baziliku minor 
a tiež vystúpili na m ariánsku 
hora. A veru pútnikov nebolo 
málo.

Púť začala v sobotu popo
ludní o 15 hodine na mariánskej 
hore svätením vody. Prvú sv. li
turgiu slúžil správca farnosti 
Ľutina o. Michal Zorvan, ktorý všetkých prí
tomných srdečne privítal. Duchovný pro
gram púte v bazilike m inor a na mariánskej 
hore pokračoval až do nedele rána sv. litur
giami, eucharistickou pobožnosť, akatistom, 
mariánskym molebenom, ružencam i i dojí
mavou krížovou cestou. Program bol popret
kávaný tradičným ľudovým a mládežníckym 
spevom. Gréckokatolícka mládež počas ce
lej púte veľkou radosťou a svojskými piesňa
mi rôznymi „ukazovačkami“ i meditatívny
mi textami, vyjadrila svoj vzťah k Matke 
Božej a k jej Synovi Ježišovi Kristovi. 
Mládež je vždy veľkým povzbudením pre 
všetkých. Jej iskrivý pohľad dáva silu a od
vahu ostatným. Povzbudením a súčasne 
chvíľou k úprimnej a tichej meditácii bol 
nočný sprievod k prameňu. Štrnásť zastave
ní krížovej cesty, fascinujúci pohľad na 
množstvo malých i väčších rozžatých sviec 
veriacich, hlboké a zo srdca z D ucha vyliate

slova rozjím ania o. M ichala Zorvana dali 
pocítiť prítom ným  Kristovu lásku. Pod tm a
vomodrou oblohou, zaliatou hviezdami, krí
žová cesta bola jednou z najkrajších a na
jdojímavejších pobožnosti tohtoročnej púte 
v Ľ utine. „Krížová cesta nekončí na 
Golgote, nekončí v smútku, ale v radosti - 
Christos voskrese“ povedal na jej závere m o
derátor o. Zorvan a všetci v tejto radosti aj 
odpovedali - Voistinu voskrese.

Počas dvoch dní z milosti Božej sviatosť 
zm ierenia vysluhovalo niekoľko desiatok 
kňazov. N iekto komusi položil otázku, pre
čo je  tá to  hora milostivou ? Iste aj preto, že 
tu  m noho ľudských duší nachádza svoje 
skutočné obrátenie k Bohu, ktoré sa začína 
vyznaním a ľútosťou hriechov. Je to  dar, kto
rý nechýba na žiadnej púti sveta, tak ako ne
chýba starostlivosť našej nebeskej matky v 
záchrane ľudí pred večným zatratením . Púť 
v Ľutine je  zároveň horou poznania ako veľ

m i nás miluje Boh, ako veľmi nás mi
luje Mária. Aj keď ubolená pod krí
žom, predsa aj tam  sa modlila a od
púšťala. To je  jej učenie. To je  jej u- 
čebná látka pre nás. Milovať až do 
krajnosti, tak  ako miloval jej Syn Ježiš 
K ristus. Pokorná a tichá M ária - 
N anebovzatá , slnko našej nádeje, 
m iera lásky, vyuč nás správnym chod
níkom, veď nás do neba.

Sprievodom od baziliky na m a
riánsku horu vyvrcholila ľutinská púť 
slávnostnou sv. liturgiou, ktorú celeb
roval J.E. diecézny biskup Mons. Ján 

Hirka. Koncelebrovali otec pom ocný biskup 
M ons. M ilan Chautur, CSsR , generálny vi
kár M ons. Ján  Gajdoš, biskupský vikár o. 
Peter Rusnák, správca farnosti Ľutina a o- 
kresný dekan o. M ichal Zorvan a m noho 
ďalších kňazov prešovskej diecézy. V  úvod
nom  pozdravení pútnikov otec biskup Ján 
Hirka pozdravil a privítal slovami: Z  času na 
čas potrebuje si človek oddýchnuť. Zložiť 
ťarchu, všetko nechať. Tak sme prišli na tú
to  púť do Ľutiny - odpočinúť si, povzbudiť 
sa vo viere, občerstviť vznešenou slávnosťou 
U spenia Presvätej Bohorodičky. Pozdravme 
tú, ktorú Boh vzal do neba s telom  i dušou.
Y  závere púte poďakoval všetkým, ktorí rôz
nym  spôsobom  pom ohli púť pripraviť. 
Zvlášť poďakoval staroslovienskemu spevác
kem u zboru  a m ládeži Panny M árie 
O chrankyne z Prešova, všetkým mladým i 
všetkým veriacim zo stoviek farností za ich 
aktívnu účasť na tohtoročnej púti. -rs-

c&m
(Pokračovanie zo 6. strany)

asi 80 ľudí. Rodiny, ľudia každého povolania 
prichádzajú na toto miesto, aby tu vybudovali 
naozajstné mestečko, resp. malý model mes
ta, kde sú dielne, obchody, školy, rodinné do
my,..., no základným zákonom je evanjelium, 
žité evanjelium.

A tak sme nosili tehly, škridle a zapojili sa 
do života mestečka. Musíme povedať, že po
sledné dni sme sa cítili byť jeho naozajstnými 
obyvateľmi. Bolo nám naozaj ľúto, keď sme 
zistili, že už musíme odísť.

Chorvátsko, ako vieme, je tiež krajinou, 
ktorá bola značne postihnutá vojnou. Jedného 
dňa sme všetci nasadli na dva autobusy a vy
brali sme sa do Petrini, mesto 120 km na juh 
od nás. V tomto meste sa len nedávno bojova
lo. Pohľad na domy nám zvieral srdcia. V ste
nách diery, niektoré domy boli úplne rozbité, z 
miestneho kostola zostala iba fotka a zákla
dy...

Keď to človek vidí na živo, je to úplne iné 
ako len v televízii. Navštívili sme jednu nemoc
nicu, v ktorej sú zozbierané staré srbské ženy,

i®  íl a a d m ®
ktoré sa nemohli vrátiť do svojich pôvodných 
domovov. Našli sme len bolesť, horkosť, opu
stenosť, beznádej.

Čo sme týmto ľudom mohli ponúknuť? 
Okrem niekoľkých postelí, prikrývok a jedla 
sme sa im snažili v prvom rade priniesť trocha 
útechy, pochopenia, lásky. Mnohí z nás mali 
problém do izieb čo len vstúpiť, či podať nie
komu ruku, no ráno sme si dali predsavzatie, 
že nechceme stretnúť len bolesť ale hlavne

Ježiša Ukrižovaného, ktorý sa za ňou skrýva. S 
týmto presvedčením v srdci sme dokázali tieto 
staré, zúbožené ženy aj pobozkať. Večer, keď 
sme si o tom rozprávali, mali sme veľkú radosť 
v srdci.

V posledný deň nášho pobytu sme sa roz
právali o tom, ako pokračovať v tejto skúse
nosti, ako prispieť našim dielom k tomu, aby aj 
v našich seminároch sa postupne vytvorila po
dobná atmosféra, atmosféra jednoty, o ktorú 
Ježiš vo svojej veľkňazskej modlitbe tak prosil 
svojho, nášho Otca.

-c j-
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Kde sú dvaja alebo traja v  mojom mene • • •

Po úspešných festivaloch v Trnave 
LUMEN a Považskej Bystrici VERÍM PA
NE sa tentokrát na východe Slovenska - 
v Michalovciach - uskutočnil dňa 
30.8.96 2. ročník festivalu s názvom 
CANTO. Toto kresťanské hudobné podu
jatie organizujú mladí saleziáni - Zdru
ženie dospievajúcej mládeže - DOM 
Saleziáni. V úvode informačného bulleti
nu výstižne napísali:

„Slová, ktoré chcú v nás dálej rezonovať ako struny gitary čl huslí. A chcú nielen 
rezonovať, ale aj spájať. Spájať v jedno veľké radostné spoločenstvo. Spoločenstvo

preto, lebo človek je tvor 
spoločenský a takého ho 
Boh chce, a radostné preto, 
lebo sme mladí a je s nami 

Kristus a to je dôvod k pravej radosti. My mladí chceme dosiahnuť veľké ciele, chce
me niečo vytvoriť, chceme sa rozdať, chceli by sme lietať, chceme sa smiať, chceme 
spievať a chceme dať najavo, že sme tu. A tak sme sa rozhodli, že Vám na tomto fes
tivale budeme spievať a rozdávať tú radosť, ktorá je v nás. Chceme ukázať, čo je v 
nás, kam, patríme, kto sme a čo chceme, ukázať čo vieme i to, čo ešte nevieme."

Festival sa uskutočnil v novej športovej hale v Michalovciach. Jeho súčasťou bol 
program Šanca pre lásku, ktorý po šnúre koncertov v Považskej Bystrici, Žiline, 
Piešťanoch, Holíči, Bratislave, Nitre, Žarnovici, Banskej Bystrici, Spišskej novej Vsi a

Stretnutie mládeže na „začiatku sveta“
Kedže tohtoročné prázdniny boli na slnečné dni 

skúpe, každý sa snažil to trošku slnka využiť čo naj
lepšie.

Týchto pár riadkov venujeme informácii, ako sl
nečné dni využila mládež sninského dekanátu, z far
ností Kolonica, Klenová, Šmigovec, Stakčín, Snina, 
Ulič, Topoľa. S plnými vakmi a s Ježišom v srdci sa 
rozhodli stráviť niekoľko dní v panenskej prírode na sa
mom „začiatku sveta“ - v Novej Sedlici.

Už v nedeľu, 11. augusta sa touto malebnou de
dinkou ozývali piesne mladých. V pondelňajšie ráno sa 
mladí vybrali tam, kde Boh zanechal najkrajšie stopy 
svojej existencie, do prírody Východných Karpát.

Energie bolo priveľa aj po 15- kilometrovej túre, takže 
táborák plápolal a gitara vyhrávala dlho do noci.
V ďalší deň príroda lákala už iba tých zdatnejších, kto
rým sa podarilo aj za sychravého počasia vystúpiť až 
na Kremenec. Tí menej zdatní sledovali prírodu poho
dlnejším spôsobom - prostredníctvom videofilmov
o CHKO.

Posledný deň stretnutia, aj keď bol dosť mokrý, 
bol najradostnejší.

V Topoli sa mladí aj deti stretli so svojím rodákom 
o. pomocným biskupom Mons. Milanom Chauturom, 
CSsR.

Naše stretnutie však sledovalo aj iný cieľ. Okrem

každodennej služby Božej sa mladí mohli s kňazmi o- 
tvorene porozprávať o problémoch, ktoré ich najviac 
„pália“ : o hudbe, diskotékach, o vzťahu medzi chlap
com a dievčaťom.

Za duchovnú pomoc a trpezlivosť s nami ďakuje
me duchovným otcom:

o. Miroslavovi Bartošovi, o.Petrovi Geletkovl, o. 
Petrovi Komanickému, ako aj o. Pavlovi Stankovi.

Vrúcna vďaka patrí aj Ing. Miroslavovi Buraľovi, 
riaditeľovi CHKO (Chránená krajinná oblasť) Východné 
Karpaty, ktorý pomohol toto stretnutie technicky za
bezpečiť.

M la d í  z o  „ z a č ia tk u  s ve ta “

Prameň - časopis našich bohoslovcov v roku 1995 (č.4) v krátkom článku 
predstavil aj náš mládežnícky zbor Marianka v Kružlove. V závere článku bo li aj 
tieto slová: „Ich najväčšou túžbou je  zájazd do Ríma. Ak by sa našli dobrí spon
zori, veríme, že by sa členovia zboru v dobrom svetle predstavili a j tam. “

Táto túžba sa stala skutočnosťou. Ktosi prišie l s nápadom: Ideme! Začalo sa 
s okamžitou prípravou. Večer, 15. augusta t.r., na sviatok Panny Márie, sa náš 40
- členný zbor Marianka aj so svojím duchovným otcom Františkom Dancákom, 
autobusom súkromnej firm y Trial, vydal na cestu do Ríma.

Začiatok cesty bol síce poznačený dažďom, ale potom už počasie nám veľ
m i žičilo. Cestou sme sa zastavili p r i Benátkach, kde sme sa v m orí okúpali. Do 
Ríma sme došli v sobotu ráno a naša prvá cesta smerovala do Slovenského ú-

stavu si/. Cyrila a Metoda, kde sme bo li veľmi milo privítaní. Tu sme boli prítom
n í na si/, liturg ii a po krátkom občerstvení sme sa ubytovali v cirkevnej škole vo 
farnosti si/. Andreja, neďaleko Via Flaminia Nuova. Táto škola so všetkým vyba
vením sa stala naším domovom počas nášho týždenného pobytu v Ríme.

Spomienky a zážitky počas nášho pobytu v Ríme sú úžasné a nie je  možné 
ich opísať v krátkom článku. Preto aspoň letmo takto: V Castel Gandolfo, letnom 
sídle Svätého Otca, sme sa zúčastnili nedeľňajšieho požehnania Urbi et orbi, kde 
sme Svätému Otcovi aj zaspievali. V stredu v aule Pavla VI. sme boli na všeo- 
becnej audiencii. Boli sme veľmi blízko p r i Svätom Otcovi a tak sme mu darova
li byzantský drevený kríž. To sú tie najkrajšie momenty z  pobytu v Ríme.

Si/, liturgie sme denne slúžili nielen vo farnosti si/. Andreja, ale tiež aj v bazi
like S. Maria Maggiore a to v kaplnke so zázračnou byzantskou ikonou Panny 
Márie, známej ako Salus populi Romani (Spása rímskeho ľudu). Ďalej v katedrá
le si/. Sofie, a zvlášť v meste Nettuno, nad hrobkou sv. Márie Gorettiovej.

Prezreli sme si mnohé pamätihodnosti Ríma, ako sú baziliky, chrámy, ústa
vy, námestia, fontány. Večer vo voľnom čase sme mali k  dispozícii všešportový 
areál a tak sme si s Talianmi zahrali aj futbal a iné hry. Ochutnali sme aj talian
ske špagety, ktoré nám pripravil starostlivý a veľmi pozorný riaditeľ školy otec 
Marián.

Pred odchodom z  Ríma sme ešte raz navštívili chrám si/. Sofie, kde sme sa 
stretli s otcom biskupom Ivanom Chomom, ktorý sa k  nám prihovoril a požehnal 
nás na cestu domov.

Počas nášho pobytu v Ríme sme videli mnoho krásnych vecí, spoznali sme 
veľa dobrých ľudí, a viac sme ešte spoznali sami seba.

Zároveň sa chceme poďakovať sprievodkyni zájazdu p. Milke Zoľakovej (na
šej veriacej), vďaka ktorej sa zájazd vydaril nad očakávanie. Ďalej vďaka patrí ve
dúcej nášho zboru M árii Sterankovej a nášmu duchovnému otcovi Františkovi. 
Tiež našim hostiteľom a sponzorom.

Mládežnícky zbor Marianka

v Prešove zavŕšil svoje turné práve v Michalovciach. Na festivale sa prezentovalo 
mnoho kresťanských skupín, zborov a sólových spevákov. Z nich spomenieme: 
Dominik a P.M.P. z Košíc, Atlanta, Trenčiansky bazár, Bratislavský folkový orchester 
B.F.O., Bonas a Credo zo Zvolena, Ondrej Lazar Tkáč, kapucínsky kňaz a pesničkár, 
a ďalší. Podujatia tohto charakteru sú pozvánkou pre mladú generáciu k novému pre
žívaniu svojho kresťanstva v súčasnom svete. -rs-
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Otázky mladých
odpovedá pomocný biskup prešovskej diecézy 

Mons. Milan Chautur, CSsR
Čo je príčinou, že svet nechce prijať Krista. Všetci túžime po šťastí, 

po iáske, po pokoji. Napriek tomu väčšina ľudí, aj kresťania, nežijú tak. 
Pekne sa o tom rozpráva, ale ťažko realizuje...

Najhlavnejšou príčinou toho, že svet nechce prijať Krista, je 
hriech a nevera. Človek, ktorý chce prijať Krista, nutne musí o- 
pustiťto, čo je v jeho živote zlé. Lebo Kristus a hriech nejdú spo
lu. Tu je treba povedať, že i predstieranie kresťanskosti je hrie
chom, lebo dezorientuje úprimne hľadajúcich. Teda tí ľudia, kto
rí navonok sa robia kresťanmi, ale ich skutočný život je iný, hre
šia tým, že pohoršujú iných. Pre hriech pohoršenia ani sami ne
môžu prijať Krista, hoci túžia po šťastí plynúcom z kresťanstva.

A to sa deje často i preto, lebo človek dnešných dní nevie vlo
žiť plne svoju vieru na nikoho. Mnohé skutočnosti dnes sklamali
i mnohí ľudia sklamali, preto aj na Krista sa pozerá s istou rezer
vou, ale on si vyžaduje bezvýhradnú vieru: „Ty veríš v Syna člo
veka?“ (Jn 9,35) - pýta sa Ježíš nielen slepca ale aj každého z 
nás “Za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16,15) - pýta sa nielen a- 
poštolov, ale aj nás.

Pokiaľ sa človek nevzdá hriechu a pokiaľ jednoznačne ne
vloží svoju vieru a nádej na Ježiša, dovtedy zostane jeho kres
ťanstvo len na teoretickej úrovni. Ak kresťania nebudú žiť to, čo 
patrí ku kresťanskému životu, potom túžba po šťastí v nich zo
stane neuspokojená. Prijať Krista znamená jednoznačne a bez-

Najkrajší deň
Konečne vytúžené ráno! Pozdravila som nový deň modlitbou.
Na skrini viseli moje krásne biele šaty. „Ach, veď dnes je nedeľa! 

A nie obyčajná! Idem na prvé sväté prijímanie!“
Včera na svätej spovedi som si očistila svoju dušu od hriechov. Dnes 

idem prvýkrát prijať telo Pána. Na túto slávnosť si oblečiem tieto krásne 
biele šaty. Rýchlo sa umývam.

„Mamka, vstávaj! Už je ráno! Prídeme neskoro!“
„Ale, Karolínka, ešte je len šesť hodín ráno, spi!“
„Nie, pôjdem natrhať kvety do košíka zo záhradky.“
Už je deväť hodín. Pred farou stoja dievčatá v bielulinkých šatách 

a chlapci v oblekoch. Doprevádzajú ich rodičia a krstní rodičia. Vpredu 
sprievodu kráčajú miništranti, nesú zástavy svätých. Za nimi idú dievčatá 
a sypú po ceste lupene kvetov, po ceste do chrámu, kde kráčajú naše 
malé nôžky obuté v bielych topánkach.

Začína sa svätá liturgia. Po kázni prijímame telo a krv Pána so zapá
lenou sviečkou v ruke. My, deti, naši rodičia a krstní rodičia. Telo Pána 
prijímam z rúk nášho drahého starého otca o. dekana v Osturni.

Po svätej liturgii podäkujeme za tento krásny deň, najkrajší v našom 
detstve. Karolínka

výhradne uveriť v neho a zanechať všetko zlo a sebectvo, ktorým 
je človek naplnený. Až keď sa človek zbaví týchto prekážok hrie
chu a nedôslednej viery, až vtedy odstráni príčinu, pre ktorú svet 
nechce prijať Krista a ľudstvo zistí, že hoci cesta za Ježišom je 
úzka, ťažká a tŕnistá, ale je tiež krásna a perspektívna. Je to veľ
ká zodpovednosť, ktorá je vložená na kresťanov a to zodpoved
nosť za správnu reprezentáciu evanjelia, od ktorej závisí to, na
koľko svet zatúži po Kristovi a závisí tiež to, či zlé žité kresťanstvo 
sa nestane prekliatím pre tých, ktorí ho zle žijú a tak ho predsta
vujú svetu.

O sturňa je  veľmi krásna. Zvlášť krásna je  aj pre nás - 
gréckokatolícku mládež z Ľubice, pretože sa na ňu 
viažu naše milé spomienky. Po minuloročnom výlete 

do Osturne, ktorý organizoval Milan Lach, sa opäť podarilo zor
ganizovať takýto výlet.

V pondelok, 22. júla 1996 sa vybralo 24 mladých ľudí z Ľu
bice, Popradu a Olcnavy do Osturne, aby tam strávilo 5 nádher
ných dní. Vyzbrojili sme sa náladou, smiechom, pekným batohom 
piesní. Po príchode
nás veľmi srdečne —v  /  v  ? / "
privítal starosta ob- L l l í  tl<3 Z/Ó
ce p. Jozef Smole- 
ňák a správca far
nosti o. dekan Andrej Kerešťan s manželkou.

Počas celého výletu bo! náš program veľmi pestrý a bohatý. 
Akoby aj nie!? Veď ho pripravili naši bohoslovci: Patrik Székely, 
Ferko Murín a Jožko Urvinitka, ktorí boli aj našimi vedúcimi. 
Ráno sa začínalo sv. liturgiou a ranným zamyslením. Deň na
pĺňali hry, túry, šport, zber húb... Večer sme sa spolu vrátili k  ran
nému zamysleniu a potom už jedna z troch skupín mala za úlohu 
pobaviť ostatných nejakými vtipnými scénkami. V  stredu nás pri
šiel povzbudiť o. Gabriel Székely, správca farnosti Poprad. Slúžil 
polnočnú sv. liturgiu s o. Kerešťanom a večer si pre nás pripravil 
veľmi zaujímavú a poučnú prednášku na tému: „Dejiny grécko
katolíckej cirkvi." O deň neskôr slúžil pre nás sv. liturgiu o. 
Kerešťan a milá návšteva o. dekan Igor Zimovčák - správca far
nosti Ľubica, a o. Igor Bibko - správca farnosti Chmeľová.

Všetky dni boli veselé, no ten posledný sa nám zdal akýsi 
smutnejší, pretože to bol deň odchodu. Výlet sa síce skončil, ale 
nám zostalo v srdciach mnoho z toho, čo nám povedali naši vedúci
- bohoslovci o modlitbe, Svätom písme, Eucharistii... Ich vlastné 
svedectvá a povzbudenie sú práve to, čo potrebujeme - čo potrebu
je  dnešná mládež. A preto aj touto cestou im ďakujeme, ako aj 
všetkým duchovným otcom, ktorí nás prišli povzbudiť a veriacim z 
Ľubice a Osturne

E. MATONOKOVÁ
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Svätý Otec ordinuje domorodého novokňaza 
v Benine

Cesty Jána Pavla II.
Pápež Ján Pavol II. sa vydal v piatok 6. 

septembra na dvojdňovú pastoračnú cestu 
do Maďarska pri príležitosti milénia - tisícroč
ného jubilea benediktínskeho opátstva 
v Panonhalme.

Táto apoštolská cesta, povedal Ján Pavol
II. v pozdravnom prejave na letisku, má mi
moriadne dôvody: Tohto roku oslavuje 
Madársko tisícsté výročie svojho jestvovania 
a pripomína si aj tisíce výročie založenia o- 
pátstva v Panonhalme. Ako by sme nemali 
vzdávať vďaky Bohu za to, čo urobil po tieto

stáročia? Veľmi rád som prijal pozvanie zú
častniť sa na oslavách opátstva a navštíviť 
mesto Gyôr, jedno z prvých stredísk vašej 
krajiny.

Mnohí svätí a hrdinovia, obklopení jedno
duchým a pracovitým ľudom, poznačili strán
ky vašej histórie. Mojím želaním je, aby táto 
vyše tisícročná história mohla v každom z vás 
upevniť presvedčenie, že blažený ľud je ten, 
ktorého Bohom je Pán. Na prahu nového ti
sícročia je vhodné obrátiť zrak na minulosť 
a zobrať si z neho veľké ponaučenia pre bu
dúcnosť. Je to ešte potrebnejšie, ak sa vez
mú do úvahy sociálne podmienky národov 
strednej a východnej Európy, ktoré konečne 
už znova nadobudli slobodu po takom dlhom 
čase tvrdej komunistickej diktatúry.

Dnes stoja pred mnohými problémami 
a prežívajú ťažké roky. Optimizmus spojený 
s historickým pádom ideológií mal, žiaľ, krát
ke trvanie a čoskoro sa premenil na čas bo
lestného trápenia, ktoré aj v Madärsku po
značilo a nadälej poznačuje život všetkých.

Milí občania, kiež by súčasné ťažkosti ni
koho neznechutili. Nech nik nepodceňuje

doteraz dosiahnuté výsledky. Po dramatic
kých udalostiach tohto storočia sa netreba 
čudovať, že obroda a želateľný rozvoj vyža
duje istý čas. Neblahé dôsledky dlhých ro
kov diktatúry možno hmotne i duchovne pre
konať iba trpezlivým a vytrvalým úsilím všet
kých, ale najmä mladej generácie.

V sobotu, druhý deň pastoračnej návšte
vy, pokračoval program slávnostnou sv. 
omšou v Gyôri. Zúčastnilo sa na nej vyše 
150 000 veriacich, a to nielen z Maďarska, 
ale i z okolitých krajín, medzi nimi aj zo 
Slovenska. S Jánom Pavlom II. koncelebro
valo 350 kňazov, 40 biskupov a ako hostia aj 
dvaja kardináli: nemecký kardinál Wetter 
a nitriansky sídelný biskup kardinál Ján 
Chryzostom Korec.

Vo štvrtok, 19. septembra začal Svätý 
Otec Ján Pavol II. svoju štvordňovú návštevu 
Francúzska. Na letisku v Tours v západnom 
Francúzsku ho privítal francúzsky prezident 
Jacques Chirac, ktorý zdôraznil historické 
korene spájajúce katolícku cirkev a Fran
cúzsko. Návšteva po celom rade liturgických 
slávností a stretnutí vyvrcholila sv. omšou 
v Remeši za účasti 180 000 veriacich. Svätý 
Otec ju celebroval pod šírym nebom a pri
pomenul ňou 1500 výročie pokrstenia fran
ského kráľa Chlodvíka. Vo svojej omši 
zdôraznil duchovný rozmer jeho krstu a vy
zval francúzskych katolíkov, aby ťažili z „dl
hých storočí kresťanstva“ vo Francúzsku 
a jeho duchovnej histórie.

i'jjsjjijä gd©(M| =
Pozornosť a obetavosť slovenského ľu

du pre misie bola už v predvojnových ča
soch veľká. Vďaka čomu sa Slovensko v 
tom čase dostalo percentuálne takmer na 
prvé miesto vo svete v misijných zbier
kach. Aj počas obdobia totality slovenský 
ľud neprestal pomáhať a preukazoval svo
ju solidárnosť s tými, ktorí to najviac po
trebovali. V posledných rokoch vzrástli 
misijné zbierky takmer o 1 milión Sk. S

cieľom oživiť a ešte viac prehĺbiť misijné 
povedomie na Slovensku, vznikol nedávno 
v Bratislave Dom Pápežských misijných 
diel, ktorý rôznou činnosťou, publikácia
mi a rôznymi akciami organizuje pomoc 
pre misionárov a poskytuje všeobecné in
formácie o živote misionárov z rôznych 
kongregácii i o misijno-sociálnom a cha
ritatívnom programe Svätého Otca Jána 
Pavla II.

Dňa 20. októbra bude tohtoročná 
zbierka na misie. Myslíme v tento deň 
zvlášť na tých, ktorí často s nasadením 
holého života šíria Kristovo posolstvo lás
ky. Otvorme svoje srdcia a vnímajme slo
vá: „Čokoľvek ste urobili jednému z tých
to najmenších bratov, mne ste to urobili“ 
(Mt 25,40).

Naozaj, každý dobiý skutok z lásky je 
zapísaný v knihe života. Možno práve 
„halier“ na misie preváži váhy večnosti k 
dosiahnutiu nebeskej vlasti, po ktorej tak 
iste všetci túžime.

Medzinárodné stretnutie spevokolov v  Nyíregyháze
V dňoch 15. 8. - 18. 8. sa prešovský ka

tedrálny zbor zúčastnil v Nyíregyháze Medzi
národného stretnutia gréckokatolíckych spe
váckych zborov. Podujatie sa uskutočnilo pri 
príležitosti 350. výročia vzniku Užhorodskej 
únie a výročia 300 rokov od prvého slzenia i- 
kony Bohorodičky v Máriapócsi. Orga
nizátorom podujatia, na ktorom vystúpilo 15 
spevokolov z Madärska, Ukrajiny, Rumunska 
a Talianska, bolo hajdudorožské biskupstvo 
a jeho sídelný biskup ThDr. Szilárd Kerestes. 
Prehliadka zborového spevu v podaní zúčast
nených spevokolov sa uskutočnila dňa 16. 
augusta v priestoroch strednej školy Donáta

Bankiho v Nyíregyháze a pokračovala dňa 17. 
augusta na nádvorí baziliky v Máriapócsi za 
veľkej účasti pútnikov. Súčasťou programu 
bola aj svätá liturgia v obci Bôkóny, ktorú slú
žil miestny správca farnosti o. István Beregi. 
Ako zdôraznil vo svojom príhovore (vynikajúci 
preklad zabezpečovala p. Mária Prusáková - 
pozn.) - svätá liturgia spája veriacich bez o- 
hľadu na ich jazyk a štátnu príslušnosť. 
Nádherné liturgické piesne povznášajú du
cha k Bohu v mene kresťanskej lásky, poro
zumenia a vzájomnej jednoty. Vyvrcholením 
pobytu zboru v Madärsku bola jeho účasť 
a vystúpenie na odpustovej slávnostnej

nedeľnej svätej liturgii, ktorá sa konala na ná
mestí pred chrámom v Máriapócsi, ktorú ce
lebroval v prítomnosti pápežského legáta J.E. 
biskup ThDr. Szilárd Kerestes. Medzi prítom
nými cirkevnými hodnostármi bol aj prešovský 
pomocný biskup Mons. Milan Chautur, 
CSsR.

Členovia spevokolu sa chcú aj cestou ča
sopisu Slovo podäkovať J. E. Dr. Szilárdovi 
Kerestesovi za pozvanie na podujatie a oso
bitne tiež o. Istvánovi Beregimu a rodinám 
v obci Bôkôny za ubytovanie, ktoré členom 
zboru poskytli, ich starostlivosť a pozornosť.

Dr. Peter KRAJŇÁK



SÍOVO 19/96 11

S v ä t y ň a  Je m ie s to ,  
kde B o h  híadá človeka

V znamení uvedeného m otta sa 
niesol 1. európsky kongres o milosti
vých miestach a pútiach na svätozná- 
mom gr.-kat. pútnickom  m ieste 
v Máriapócsi od 2. do 4. septem bra 
1996.

Kongres zorganizovala Pápežská 
rada pre cestujúcich a vysťahovalcov 
v Ríme v spolupráci s hajdudorož- 
ským gr.-kat. biskupstvom.

Kongresu sa zúčastnili správcovia 
alebo riaditelia európskych pútnic
kých miest a svätýň z 21 štátov v poč
te asi 120. Boli však prítom ní aj hos
tia, napr. dvaja pom ocní biskupi 
z Jeruzalema: za melkitský patriar
chát Laham Lutfi a za latinský pa
triarchát Bathish Kamal-Hana

Účastníkov privítal v M áriapócsi 
miestny biskup Dr. Szilárd Keresztes. 
Arcibiskup Giovanni Cheli, predseda 
Pápežskej rady pre cestujúcich a vys
ťahovalcov, kongres otvoril.

Všetky prednášky sa niesli v du
chu prípravy na veľké jubileum roku 
2000 s poukázaním na poslanie mi
lostivých miest v novej evanjelizácii 
Európy. Účastníci sa denne modlili 
pred milostivým obrazom  Boho
rodičky šiestu hodinku. P rítom ní 
kňazi denne slúžili s prítomnými bis
kupmi sv. liturgiu.

Prvý deň bola sv. omša v latin

skom obrade, druhý deň byzantská 
sv. liturgia v maďarčine a v posledný 
deň zaznela byzantská liturgia v jazy
ku slovanských vierozvestov Cyrila 
a M etoda. N ádherne ju  spieval užho- 
rodský katedrálny chór.

O aktuálnosti tém  prednesených 
na kongrese pre ich rozsiahlosť sa ne
dá v jednom  inform ačnom  článku 
zmieniť. Azda postupne. N adpisy 
však, aspoň z každého dňa jeden, ho
voria výrečne:

C h rám , ju b ile u m  a p ú te  vo 
Svätom  písm e.

Ú lo h a  pú tn ických  m iest v p rí
prave a v  u dalostiach  veľkého ju b i
lea.

E kum enické d im enzie pútí.
Účastníci sa oboznámili aj s 300- 

ročnou históriou jubilujúceho pútnic
kého miesta, ktoré začalo byť známe 
od 4. novembra 1696, keď ikona 
Bohorodičky prvýkrát plakala. Pred 
milostivou ikonou sa kongres ukončil 
akatistom k presvätej Bohorodičke.

Za prešovské biskupstvo boli prí
tomní: Peter Rusnák, biskupský vi
kár, M ichal Zorvan, správca baziliky 
m inor a pútnického areálu Ľutina, 
M artin Hasaralejko, správca pútnic
kého miesta Klokočov a autor prís
pevku.

o. Vojtech BOHAC

GRÉCKOKATOLÍCI V BIELORUSKU

Po ťažkých rokoch prenasledova
nia oživujú činnosť svojej cirkvi aj 
gréckokatolíci v Bielorusku. Prvá ve
rejná svätá liturgia po druhej sveto
vej vojne bola v m arci 1990 v hlav
nom meste dnes už sam ostatnej Bie
loruskej republiky - v M insku, kde 
sú dve gréckokatolícke farnosti - sv. 
Jozefa a Matky Ustavičnej Pomoci. 
Apoštolským vizitátorom  bielorus
kých gréckokatolíkov je  o. Ján  
Siarhiej Gajek.

B ieloruská gréckokatolícka cir
kev vydáva v nakladateľstve Ú nia ča
sopis C arkva (Cirkev). Jeho  šéfre
daktorom  je  o. Valér Alexijčuk. V 
tom to  roku bol vydaný pekne ilus
trovaný kalendár, ktorý je  venovaný 
400. výročiu brest - litovskej únie. 
D uchovné slovo tlačou šíri sa aj z 
M onastiera sv. Borisa a G leba v 
Polocku.

O svedčeným  prostriedkom  evan- 
jelizácie v Bielorusku sú nedeľné 
školy pri jednotlivých farnostiach. V 
roku 1998 uplynie 375 rokov od m u
čeníckej sm rti polockého arcibisku
pa sv. Jozafáta Kunceviča. Zaiste aj 
to to  výročie stane sa m obilizujúcou 
silou duchovnej obnovy tejto  kraji
ny. (pk)

Zo živo ta  gréckokatolíkov 
v Českej republike

Apoštolský exarcha v Prahe Mons. 
Ivan Ljavinec oslávil v júli t.r. významné 
životné jubileum. Pri príležitosti 50. výro
čia kňazskej vysviacky slúžil v Katedrále 
sv. Kllmenta v Prahe archijerejskú sv. li
turgiu, koncelebroval generálny vikár o. 
Eugen Kočiš a kancelár o. Milan Hanuš. 
Jubilanta, prvého exarchu gréckokatolí
kov v Českej republike, pozdravili du
chovní otcovia i veriaci z Prahy i zo 
Slovenska. Pri tejto príležitosti pozdravil 
jubilanta i prešovský diecézny biskup 
Mons. Ján Hirka blahoprajným listom. I 
redakcia Slova sa pripája ku gratulan
tom.

Jubilantovi želáme z celého srdca 
Mnohaja i blahaja lita!

□  □  □

V júli t.r. sa na zasadaní Českej bis
kupskej konferencie na Velehrade po pr
výkrát zúčastnil i biskup - apoštolský e- 
xarcha Mons. Ivan Ljavinec. Otec biskup 
vo svojom príhovore poďakoval prítom
ným za srdečné prijatie do biskupského 
zboru i za pochopenie, s ktorým sa stre
táva v ČR, a ktoré mu prejavujú otcovia 
biskupi západného obradu.

□  □ □

Púť na Velehrade sa konala za účasti 
všetkých českých i moravských bisku
pov 5. júla t.r. Apoštolský exarcha 
Mons. Ivan Ljavinec, tu bol po prvýkrát u- 
vítaný vo svojej funkcii ako zástupca 
gréckokatolíkov v ČR. Pútnici si pripo
menuli, že prežívajú deviaty rok duchov
nej obnovy, ktorú ešte pripravoval kardi
nál František Tomášek. Tento rok je za
svätený slovanským apoštolom sv. 
Cyrilovi a Metodovi. Medzi hosťami na 
Velehrade bol poľský arcibiskup z 
Katowic, pútnici z Poľska i bansko
bystrický pomocný biskup Mons. Peter 
Dubovský.

□  □ □

V júli exarcha Ivan Ljavinec konceleb
roval so všetkými biskupmi sv. liturgiu v 
Mikulčiciach na Morave. Je to miesto, 
ktoré bolo podľa archeologických výsku
mov osídlené už v dobe kamennej. Našli 
sa tu aj historické pamiatky z 9. storočia, 
z čias pôsobenia sv. Cyrila a sv. Metoda.
V chráme Nanebovzatia Panny Márie sú 
na oltári vhodne použité kmene dubov z 
čias byzantskej misie. Na tejto liturgii sa 
zúčastnil aj spevácky zbor zo Svidníka s 
ich duchovným otcom Ľubomírom 
Petríkom. Exarcha Ivan Ljavinec sa stre
tol s pútnikmi zo Svidníka, poďakoval im 
za nádherný spev našich staroslovan
ských liturgických piesní, ktorý hlboko 
zapôsobil na všetkých prítomných. 
Mimoriadne poďakovanie patrilo man
želke o. Petríka, ktorá sa v práci v zbore 
venuje veľmi aktívne.

Mária PEŠEKOVÁ

y C b n E H b H E

koiut 1500 py6.
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ZO ŽIUÚTA EPARCHÍE

P o s v i a c k a  o b n o v e n é h o  c h r á m u  v  L e k á r o v c i a c h

MIMORIADNe 
SLÁVNOSTNÍ

Nedeľa, 8. septebmra 
t.r., bola pre veriacich obce 
Lekárovce a okolia mimo
riadne slávnostná. Za prí
tomnosti biskupského vi
kára o. Petra Rusnáka sa 
konala veľká odpustová 
slávnosť pri príležitosti Na
rodenia Presvätej Panny 
Márie spojená s posviac
kou obnoveného chrámu, 
na začiatku ktorej správca 
farnosti o. Marek Rozkoš, 
privítal o. vikára P. Rus
náka, prítomných kňazov, 
bohoslovcov, ako aj všet
kých veriacich. Pred sláv
nostnou sv. liturgiou bis
kupský vikár o. Rusnák vy
konal posvätenie chrámu 
zvonku i zvnútra. Sláv
nostná sv. liturgia sa začala o 10.30 
hod., ktorú slúžil a homíliou povzbu
dil o. vikár.

Celá slávnosť sa začala myrovaním, 
obchodom okolo chrámu a závereč
ným slávnostným požehnaním, ako aj 
poďakovaním o. Rusnáka za milé sr
dečné privítanie. Otec Marek poďako

val všetkým tým, ktorí sa podieľali na 
obnove nášho nádherného chrámu. A 
ako povedal o. Rusnák, táto slávnosť 
ostane dlho v našich srdciach.

Ingríd ŠTUNDOVÁ

VwfMÉM y ý j i y y a j r > j j y  í í i / ú j j j í j  m  'V v J l d
Gréckokatolícky chrám vo Voliči bol 

postavený pred 200 rokmi v roku 1796.
11. augusta t.r. sa tu konala odpustová 
slávnosť Zosnutia Presvätej Boho
rodičky. Toto výročie bolo znásobené ra
dosťou posviacky obnoveného chrámu. 
Radosť bola veľká, veď do nášho chrá
mu zavítal pomocný otec biskup Mons. 
Milan Chautur, CSsR. Na tomto chrá
movom sviatku sa zhromaždili kňazi z 
okolitých obcí, veľa veriacich a sestričky 
baziliánky z Prešova a Svidníka.

Otca biskupa privítali starým slo
vanským zvykom chlebom a soľou, 
pán starosta Milan Hlohynca, pán ku
rátor Ján Gengeľ, o. duchovný Michal 
Stanko s mládežou a veľkým počtom 
veriacich. Po privítaní nasledovalo po
svätenie obnoveného chrámu zvonku 
aj zvnútra, potom nasledovala sv. li
turgia. Veľmi zapôsobili na veriacich 
slová o. biskupa o jednote cirkvi a o 
viere.

Ján GENGEĽ

Nový hrob
Zomrel PhDr. otec Teodor Bačinský.

V súčasnosti bol na odpočinku v 
Košiciach. Pohrebné obrady vykonal 
pomocný biskup Mons. Milan Chautur, 
CSsR. Otec Bačinský sa narodil 16.2. 
1911. Pôsobil vo farnostiach: Od r. 
1933 vo V. Bystrej, od r. 1934 vo far

nosti Osoj, V rokoch 1937 -1939 bol 
kaplánom v Novom Davidkove a v ro
koch 1939 - 1942 ako katechéta v 
Chuste. Potom pôsobil ako správca far
nosti v Kajdanovom v rokoch 1942 - 
1946. Od roku 1950 bol mimo pastorá
cie.

Večná mu pamiatka, blažený pokoj, 
večná pamiatka.

Kronika 
sídelného  

biskupa

Mons. Jána Hirku
15.8 . O tec diecézny biskup sa 

stretol s m ládežou nad 16 rokov 
na Diecéznom stretnutí mladých 
na Bystrej, kde slúžil sv. liturgiu 
spolu s kňazmi našej diecézy, 
ktorí boli prítomní na tomto stret
nutí

18.8 . K lokočov - diecézna od
pustová slávnosť na sviatok 
Nanebovzatia Panny Márie. Slú
ženie sv. liturgie spolu s novok- 
ňazmi našej d iecézy

21.8 . Bystrá  - stretnutie 
s mladšími účastníkm i diecéz
neho stretnutia mladých

25 .8 . D iecézny odpust v Lu
tine

1.9 . Hunkovce - posviacka ob
noveného chrámu

2 .9 . Zúčastn il sa otvorenia 
Evanjelického kolegiálneho gym
názia v Prešove

6 .9 . Prijal zakladateľa Ma
riánskeho kňazského hnutia o. 
Don Gobbiho

Zúčastnil sa Večeradla a slúžil 
sv. liturgiu v katedrálnom chráme 
v Prešove

8 .9 . Snakov - slúženie sv. litur
gie pri 100. výročí posviacky ka
plnky Nanebovzatia Panny Márie

Jubileá kňazov
o. Mikuláš Sigeti, titulárny de

kan, 50 . výročie ordinácie (27. 10. 
1946), 75 . narodeniny (nar. 25. 
1 0 .1 9 2 1 )

o. Michal Hospodár, st., správ
ca farnosti Zbehňov, 70. narodeni
ny (nar. 8. 10. 1926)

o. RNDr. Jozef Voskár, správca 
farnosti Renčišov, 60. narodeniny 
(nar. 10. 10. 1936)

o. Michal Hulaj, titulárny de
kan, správca farnosti Rudlov, 65. 
narodeniny (nar. 12. 10. 1931)
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Sympózium kanonického práva
Spišská Kapitula sa v dňoch 26. - 30. augus

ta t.r. už po šiestykrát stala miestom konania 
sympózia kanonického práva, ktoré bolo tohto 
roku venované teologickému významu a práv
nickej dimenzii sviatostí v cirkvi. Okrem vzác
nych hostí a zároveň hlavných prednášateľov 
nosných tém na všetkých a teda aj na tohoroč
nom sympóziu, akými boli J. E. arcibiskup 
Zenon Grocholewski, tajomník Apoštolskej sig
natúry z Ríma, a náš spišský rodák Mons. Da
niel Faltín, sudca Rímskej roty, sympózia sa zú
častnili takmer všetci sídelní ako aj pomocní bis
kupi Slovenska spolu s členmi svojich diecéz
nych a metropolitných súdov. V plnom obsade
ní sa sympózia zúčastnili aj všetky metropolitné 
súdy Čiech a Moravy, takže všetkých účastníkov
i pozvaných hostí bolo približne 150. Svojou prí
tomnosťou tohoročné sympózium poctil aj pred
seda Ústavného súdu SR Prof. JUDr. Milan Číč, 
DrSC. Našu prešovskú eparchiu reprezentoval 
o. sídelný biskup Mons. Ján Hirka a jeho po
mocný biskup Mons. Milan Chautur spolu s de

viatimi členmi Diecézneho cirkevného súdu v 
Prešove.

Mimoriadna aktuálnosť témy ukázala aj vý
razný právny aspekt sviatostí, ktorého zanedba
nie môže priniesť nemalé problémy v praktickej 
pastorácii. Veľkou pomôckou k zvládnutiu tohto 
aspektu je Kódex kanonického práva, ktorého

ZO ZIUOTA EPARCHIE

latinsko - slovenské vydanie vydala Konferencia 
biskupov Slovenska a predstavil ho účastníkom 
sympózia jej predseda Mons. Rudolf Baláž.

Pracovný charakter sympózia a bratský pria
teľský duch medzi všetkými jeho účastníkmi pra
meniaci i zo spoločných koncelebrovaných sv. 
omší sledoval aj na tomto sympóziu jediný cieľ - 
kvalifikovaná služba Božiemu ľudu.

Témou siedmeho sympózia kanonického 
práva r. 1997 bude - Cirkev a štát.

RNDr. Jozef VOSKÁR

Odpustová slávnosf v Bačkove
Dňa 8. septembra t.r. sa v našej obci konala 

odpustová slávnosf. Na túto slávnosf sme sa pri
pravovali už od štvrtka večera, keď sa v našom 
chráme začalo Triduum - duchov
ná obnova.

Po tri večery prichádzali ku 
nám kňazi - kazatelia, aby nám 
ozrejmili Božie tajomstvá a prav
dy viery. Pozdraviť nás prišli s 
piesňami a akadémiou aj mladí 
speváci z Prešova. Ukázali nám, 
aj našej mládeži, ako sa žije 
šťastne a radostne, keď žijeme s 
Ježišom v srdci, lebo Ježiš je 
ženích nás všetkých, ako nám to 
zdôraznil v odpustovej homílii o- 
tec Jozef Maretta.

Sme vďační Bohu aj všet
kým, cez ktorých nám Boh dáva

svoje milosti, počas týchto štyroch krásnych a 
Svätým Duchom naplnených dní.

Veriaci farnosti Bačkov

Charitatívna služba v rodinách
Náplňou tejto služby je pomoc starým, cho

rým, osamelým a opusteným ľuďom, ľuďom, kto
rí našu pomoc potrebujú bez ohľadu na vierovy
znanie, príslušnosť k rase, či k národnosti. 
Spočíva v opatrovateľskej, ošetrovareľskej aj du
chovnej pomoci priamo v domácnostiach. Touto 
konkrétnou službou blížnemu chceme vydávať 
svedectvo lásky v duchu evanjeliového odkazu.

Charitatívna služba v rodinách (CHSR) je 
zriadená vrámci Gréckokatolíckej diecéznej cha
rity troch okresoch: Prešov, Michalovce, Stará 
Ľubovňa. Spolu 21 charitatívnych sestier sa stará 
približne o 92 klientov.

Na veľké cirkevné sviatky máme pravidelné 
spoločné stretnutia s duchovným programom za 
pomoci duchovných správcov farnosti, kde sa na
še strediská nachádzajú, aby sme sa duchovne pre
hlbovali a nabrali nové sily kresťanským duchom.

15. august 1996 CHSR v Michalovciach a

Sobranciach sviatok Zosnutia Presvätej Bohoro
dičky bol obohatený ešte jednou slávnosťou.

Po spoločnej účasti na svätej liturgii o. Emil 
Zorvan, správca farnosti, posvätil priestor CHSR 
v Michalovciach. Bol to nezabudnuteľný zážitok 
pre celý kolektív. Otec Emil Zorvan ocenil službu 
poskytovanú blížnym, ktorí to najviac potrebujú:

Smädný som bol...
Hladný som bol...
Chorý som bol...
O 11. hodine sme sa presunuli do Sobraniec, 

kde o. Jozef Kellô, správca tamojšej farnosti, vyko
nal posviacku priestorov CHSR. Bola to milá sláv
nosť pre celé naše spoločenstvo. Svojimi slovami 
nás povzbudil do ďalšej práce, aby sme skutkami 
milosrdenstva posväcovali seba a svoje okolie.

CHSR chce byť malým kamienkom do moza
iky života našej cirkvi.

Dagmar CHANÁTHOVÁ

■  Otec diecézny biskup Mons. Ján Hirka, 
8. 9. t.r. vykonal posviacku kaplnky 
Nanebovzatia Panny Márie v Snakove. 
Posviacka sa uskutočnila pri príležitosti 100. 
výročia od jej postavenia (1895).

■  Vo farnosti Ľubovec v prešovskom de
kanáte majú novú farskú budovu. Výstavbu i- 
niciovali veriaci tejto farnosti, ktorí pomohli aj 
pri jej výstavbe. Posviacku vykonal pomocný 
biskup Mons. Milan Chautur, CSsR.

■  V Chráme Svätého Ducha v 
Michalovciach v dňoch 13. a 14. septembra 
traja redemptoristickí bohoslovci, ktorí sú na 
teologických štúdiách v poľskom Tuchove, 
prijali subdiakonské a diakonské svätenia. 
Ide o Petra Gerberyho a Antona Ver- 
bovského z Ďačova a Jozefa Vojtylu zo 
Závadky. Diakonské svätenia im udelil po
mocný biskup prešovskej diecézy Mons. 
Milan Chautur, CSsR.

■  Posviacku novej krížovej cesty vo far
nosti Hlivištia v Chráme Nanebovstúpenia 
Pána z roku 1863 v Baškovciach vykonal bis
kupský vikár o. Peter Rusnák.

■  Pri príležitosti 50. výročia kňazského 
jubilea správcu farnosti Banské otca Vasilä 
Ďulaja sa tu konala slávnostná bohoslužba, 
ktorú spolu s jubilantom celebroval otec ge
nerálny vikár Mons. Ján Gajdoš.

-rs-
■  Dňa 8. septembra t.r. sa konala v 

Košiciach odpustová slávnosf na sviatok 
Narodenia Presvätej Bohorodičky. Už v tom
to týždni, od štvrtka 5. septembra, ktorý sa 
niesol v znamení duchovnej obnovy sa na ňu 
starostlivo a svedomite pripravovali naši gréc
kokatolícki veriaci so svojimi duchovnými ot
cami. Zvlášť štvrtok, 5. septembra, bol zná
sobený krásnym duchovným podujatím, pre
tože po večernej sv. liturgii k nám do chrámu 
zavítala naša známa speváčka Anka 
Servická. V mene veriacich ju privítal košický 
okresný dekan o. Cyril Jančišin, ktorý vyzdvi
hol jej kvalitu srdca i hlasu, keď spieva na slá
vu Božiu a česť Presvätej Bohorodičky. 
Zaspievala nám viacero mariánskych, rusín
skych i slovenských piesní, ktoré sa striedali 
s duchovným slovom o našej Nebeskej 
Matke, ktoré pripravili bohoslovci, študujúci v 
Prešove. Hanka Servická nám povedala aj 
niečo o sebe, o svojich zážitkoch i o svojej 
ceste k Bohu. Gréckokatolícki veriaci Košíc 
sa za tieto nezabudnuteľné chvíle odvďačili A. 
Servickej dlhým neutíchajúcim aplauzom a 
členovia mládežníckeho zboru jej odovzdali 
peknú kyticu, ktorú však Anna Servická pred 
svojím odchodom položila pod ikonu Panny 
Márie z vdäky, že jej ukázala tú správnu život
nú cestu. Valentín LUCÁK, Košice

■  V sobotu, 27. júla, t. r., prežívali lač- 
novskí gréckokatolíci a veriaci z Lipoviec (od
tiaľ prišla do Lačnova procesia), Šindliara, 
Fričoviec a Renčišova veľkú cirkevnú uda
losť. Otec JUDr. Bartolomej Balún, syn Ing. 
Bartolomeja Balúna, rodáka z Lačnova, po 
štúdiách teológie v Ríme bol vysvätený za 
rímskokatolíckeho kňaza v Trnave, slúžil svo
ju primičnú omšu v Chráme sv. archanjela 
Michala v Lačnove. Slávnostnú homíliu pred
niesol gréckokatolícky duchovný otec RNDr. 
Jozef Voskár, správca farnosti Renčišov.
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SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

AKO SA STA1 ČLENOM?
Spolok sv. Cyrila a Metoda je náboženský, kultúrno - výchovný spo

lok gréckokatolíkov v Slovenskej republike. Na početné písomné i te
lefonické otázky o členstve v ňom, odpovedáme:

Členom Spolku sv. Cyrila a Metoda sa môže stať podľa stanov ve
riaci nad 16 rokov, ak raz navždy 
zaplatí vstupný poplatok 100 Sk a 
potom každoročne 50 Sk. So sú
hlasom rodičov môžu do spolku 
vstúpiť aj osoby mladšie ako 16 ro
kov.

Skupinoví členovia - farnosť, re
hoľný dom, rôzne spoločenstvá - 
zaplatia vstupný poplatok 300 Sk a 

potom každoročne 50 Sk. Toto členstvo trvá 10 rokov. Zakladajúci 
členovia zaplatia raz navždy 5000 Sk.

Stanovy Spolku sv. Cyrila a Metoda boli schválené na valnom zhro
maždení 2. marca 1991 a zmeny 29. apríla 1995. Celé znenie stanov 
na všeobecnú žiadosť uverejňujeme v Gréckokatolíckom kalendári 
1997, ktorý je pre členov podielovou knihou.

Záujemcom o členstvo v našom spolku oznamujeme, že prihlášky 
môžu dostať na každom gréckokatolíckom farskom úrade alebo priamo 
v ústredí.

Spolok sv. Cyrila a Metoda 
Hollého 2, 071 01 Michalovce 
(tel. 094 6 /2 4 0 9 2 )

N ASI JUBILANTI
V októbri t. r. sa okrúhleho výročia dožívajú títo naši členovia:
50 ROKOV - Zuzana Tothová z Košíc.
60 ROKOV - Andrej Fedorčák z Trebišova, Ladislav Matejovský 

z Prešova a Júlia Zelinková z Košíc.
70 ROKOV - o. Michal Hospodár st. z Trebišova, Zuzana Hricová 

zo Sačurova, Štefan Ivan zo Slivníka, Helena Mikitová z Košíc a 
Alžbeta Petrová z Petrikoviec.

75 ROKOV - Anna Demjanová z Topole, Anna Ihnaciková z 
Pozdišoviec, Mária Jevčáková z Ložína, Mária Múdra zo Sečoviec, 
Zuzana Palčáková z Dvorianok, Anna Selecká z Dúbravky a Michal 
Slivka z Kysty.

85 ROKOV - Anna Hrinkaničová z Čertižného a Michal Jurčenko
z Ďačova.

Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí na mnoho 
rokov, šťastných rokov.

š T E D D É  S R D C I A
Na podporu Spolku sv. Cyrila 

a Metoda prispeli:
Helena Bajusová, Hriadky 

100 Sk, Bohuznáma, Novosad 
500 Sk, Pavol Gavaj, Hažín 100 
Sk, Mária Juhásová, Zemplínske 
Hradište 100 Sk, Mária Korch- 
ňáková, Olšavica 200 Sk, Alica 
Mirossayová, Košice 500 sk, 
Juraj Ondrík ml., Baškovce 50

Sk, Spolok sv. ruženca, Baš
kovce 300 Sk, Zuzana Tóthová,
Košice 100 Sk.

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

B R A N Ý  Š K O L  S A  O T V O R I L I
Skončili prázdniny a školy opäť ožili študentskou vravou. Aj 

naše - cirkevné - v Prešove, Svidníku i Trebišove. O začiatku no
vého školského roka na jedinom Gréckokatolíckom cirkevnom 
gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove nám napísala PhDr. 
Valéria Leščišinová.

„Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“ (Ž 127).
Pomyselnou stavbou je každý z nás. Dvojnásobne to platí o mladých 

ľuďoch - študentoch, ktorí sú nám pedagógom zverení nielen svojimi ro
dičmi, ale hlavne naším spoločným nebeským Otcom. O to väčšia je na
ša zodpovednosť za „stavbu“ v nich.

Najdokonalejší spôsob začiatku „stavby“ mladých ľudí v novom šk. r. 
1996/97 zvolili na Gréckokatolíckom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Tre
bišove. Myslím, že je vhodné použiť slová:....začíname s Božou pomo
cou“, lebo kde prebýva Boh, tam sa každé dielo vydarí. Začali sme sláv
nostnou sv. liturgiou v Chráme Uspenia Presvätej Bohorodičky v 
Trebišove za prítomnosti o. generálneho vikára J. Gajdoša. Prítomní bo
li aj ďalší kňazi dekanátu. Sv. liturgiu už tradične doprevádzal školský spe
vácky zbor. Otec generálny vikár sa v homílii prihovoril študentom, peda
gógom i rodičom. Zdôraznil, že pred nami všetkými je veľká zodpoved
nosť, zodpovednosť za čas, ktorý nám Pán poskytuje. Učiteľ ho má vyu
žiť na to, aby čo najviac dával z darov Ducha Svätého, ktorých sa mu do
stalo. Študent zasa na to, aby čo najviac z ponúkaného získal. Jedni mu
sia otvoriť svoje srdcia na rozdávanie a tí druhí na prijímanie. Lebo všetci

sa budeme zodpovedať za každú premárnenú minútu. Musíme sa usilo
vať o to, aby premárnených chvíľ v našom živote ubúdalo a bolo ich čo 
najmenej.

Študenti nášho gymnázia už v minulom školskom roku šírili dobré me
no školy i našej gréckokatolíckej cirkvi. Svojimi aktivitami a činorodou prá
cou dokázali opodstatnenosť existencie školy takéhoto typu. Prejavom 
zvýšeného záujmu verejnosti o našu školu bol aj vysoký počet prihláse
ných žiakov do prvého ročníka. Pracovať s nastávajúcimi prvákmi sme za
čali už počas prázdnin. Zorganizovali sme pre nich formačnú akciu spo
jenú so svätou liturgiou. Prvákov sme oboznámili s prostredím ich novej 
školy, starší spolužiaci sa im predstavili s pásmom hovoreného slova a 
piesní, kde priblížili aktivity a úspechy študentov v uplynulom školskom 
roku. Zvlášť by sme sa chceli podákovať o. Petrovi Sabolovi, ktorý sa k pr
vákom prihovoril duchovným slovom.

V nastávajúcom školskom roku sme si vytýčili tri hlavné body a oblas
ti skvalitnenia našej práce: - pokračovať v duchovnej obnove, - znáročniť 
výuku, - dokompletizovať vybavenie školy.

Samozrejme, že centrom nášho záujmu aj nadälej ostáva mladý člo
vek. Uvedomujeme si zodpovednosť za „stavbu“ v každom našom štu
dentovi. Lebo ak mladý človek prevažnú časť svojho života strávi v prost
redí predchnutom láskou, taký bude aj celý jeho život. Boh chce, aby 
sme boli všetci spasení. Čaká, že k nemu prídeme so všetkými našimi 
chybami a slabosťami, takí, akí sme, aby nás zmenil. A práve výchovné 
pôsobenie kresťanskej školy by malo mladým ľuďom urýchliť túto cestu k 
Bohu.

STRETNUTIE S GORAZDOM
Pestrofarebné lístie padá do načechrenej 

periny jesenného lesa. Ten je dnes sfarbený 
tisícorakými farbami.

O chvíľu silné vetrisko sa ¡hrá s dukátmi 
jesene a nemilosrdne ich hádže tu i tam. 
Obdivujem túto čudnú hru a mysľou sa pre
nášam do roku 890.

Oproti kráča môj menovec, tiež Gorazd. 
Úctivo mu pozdravím:

- Dobrý deň!
Odzdravil a pristavil sa.
- Ako sa máte? - odrapkám zdvorilostnú 

frázu. Gorazd, ktorý m i iste videl na očiach, že 
som tu nie preto, aby som iba obdivoval jeho 
rehoľné rúcho, odvetil:

- Teraz už dobre. Pomaly púšťame nové 
korene nášho národa. Predstav si, že z toho- 
to mladého stromčeka - a ukázal na prekrás
ny mladý dub - vyrastie raz velikánsky košatý 
strom s mocnými koreňmi. My sme tým kore
ňom, ktorý dá silu vyrásť vetvám, vetvičkám i 
listom. Prijatím pravej viery a písma posilnili 
sme jeho korene. Chceme, aby mocneli a ší
riac sa okolo, rozdrobili tvrdú kamenistú pôdu 
ľudských sŕdc. Korene sa pomaly napoja na 
pramene i pramienky podzemnej vody, a tak 
kmeň bude zo dňa na deň mocnieť. Ako ten
to tam, hľa!

- Myslíte, že strom národa čoskoro vyrastie 
v mocný, nezničiteľný?

- Sám od seba to nedokáže. Potrebuje o- 
chotné, odvážne a pre národ zapálené ľud
ské srdcia. Potrebuje vás. Aj teba, Gorazd!

- Áno, áno, náš národ skoro zmohutnie, o 
chvíľu bude najkrajší zo všetkých slovan
ských!

- Len pomaly, môj mladší brat! Uplynú eš
te dlhé desaťročia. Gorazd, pozri na tento 
mladý buk, rovný ani svieca! Strom národa 
rastie pomaly, veľmi pomaly. Ak jeho vetvy o- 
dumierajú, schnú, nerastie, ale umiera.

Brat môj, aj ty si jednou vetvičkou. Aj tvo
jím pričinením môže strom národa rásť, krpa
tieť, ale aj pomaly umierať.

Zrazu silný vietor. Tresk! Susedný strom sa 
vyvalil aj s koreňmi a odčesoi vetvu mladému. 
Ticho. Aj taký osud stihne národy. A čo ten 
náš? Gorazd BALDOVSKÝ, žiak, Košice



LITURGICKY KALENDAR
Dvadsiaty týždeň po Päťdesiatnici

7. október, pondelok, Sergej 
a Bakchus, mučeníci

Menlivé časti z pondelka alebo 
o mučeníkoch. Fil 2,12-16a, Lk 6,24-30.

8. október, utorok, Pelágia a Taisia, 
úctyhodné

Menlivé časti z utorka alebo o úcty
hodných. Fil 2,16b-23, Lk 6,37-45.

Svätých otcov VII. všeobecného 
snemu /biela/

Radový hlas je tretí, ev. na utierni je 
deviate. Antifóny: nedeľné. Tropare: 
Veseľte sa, nebesá. Preslávil si sa. 
Vstal si slávne z hrobu. Sláva. 
Kondák: Syn, ktorý z Otca. I teraz: po
dľa predpisu. Prokimeny: Spievajte 
Bohu. Velebíme ťa. Gal 1,11-19, Lk 
7,11-16, Tit 3,8-15, M t 5,14-19. Spev 
na prijímanie: Chváľte Pána.

9. október, streda, Jakub Alfeov, 
apoštol, záv. spomienka /červená/
Antifóny: každodenné. Tropar: 

Svätý apoštol Jakub. Sláva. Kondák: 
Svätý apoštol. I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen: Po celej zemi. 1 Kor 4,9-16, 
Mt 9,36-38; 10,1-8, Fil 2,24-30, Lk 
6,46-49:7,1.

Dvadsiatyprvý týždeň  
po Päťdesiatnici

14. október, pondelok, Paraska, 
úctyhodná

Menlivé časti z pondelka alebo 
o úctyhodnej. Fil 4,10-23, Lk 7,36-50.

10. október, štvrtok, Eulamp 
a Eulampia, mučeníci

Menlivé časti zo štvrtku alebo 
o mučeníkoch. Fil 3,1-8, Lk 7,17- 
33.

11. október, piatok, Filip, apoštol
Menlivé časti z piatku, alebo 

o apoštolovi. Fil 3,8-19, Lk 7,31- 
35.

12. október, sobota, Probus, 
Tarach a Andronik, mučeníci
Menlivé časti zo soboty alebo 

o mučeníkoch. 2 Kor 1,8-11, Lk 
5, 27-32.

13. október, Dvadsiata nedeľa po 
Päťdesiatnici,

15. október, utorok, Eutym, 
úctyhodný

Menlivé časti z utorka alebo o úcty
hodnom. Kol l,l-3a; 6c-ll, Lk 8,1-3.

16. október, streda, Longín, mučeník
Menlivé časti zo stredy alebo o mu

čeníkovi. Kol 1,18-23, Lk 8,22-25.

17. október, štvrtok, Oziáš, prorok
Menlivé časti zo štvrtku alebo 

o prorokovi. Kol l,24-29;2,la, Lk 9,7- 
11.

18. október, piatok, Lukáš, apoštol, 
záv. spomienka /červená/

Antifóny: každodenné. Tropar: Svä
tý apoštol Lukáš. Sláva. Kondák: Svätý 
apoštol. I teraz: podľa predpisu. Pro

kimen: Po celej zemi. Kol 2,1-7;
4,5-11.14-18, Lk 9,12-18:10,16-21.

19. október, sobota, Joel, prorok
Menlivé časti zo soboty alebo 

o prorokovi. 2 Kor 3,12-18; Lk 
6 , 1- 10.

20. október, Dvadsiataprvá nede
ľa po Päťdesiatnici /biela/ 

Artém, mučeník
Radový hlas je štvrtý, ev. na u- 

tierni je desiate. Antifóny: nedeľ
né. Tropar: Keď sa učenice. 
Sláva. Kondák: Môj Spasiteľ. I te
raz: podľa predpisu. Prokimen: 
Aké veľké sú. Gal 2,16-20, Lk
8,5-15. Spev na prijímanie: 
Chváľte Pána. Pripravil

o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

Liturgický slovník 
byzantského obradu

Deézis - príhovor, o rodovanie - charak teristický  prejav  by
zantského cirkevného um enia. Z názo rňu je  Ježiša  K rista, se
diaceho na  tróne, v  ruke s o tvoreným  evanjeliárom . N a  pravej 
strane Ježiša K rista je  znázo rnená  B ohorodička, na  ľavej stra
ne sv. Ján  Krstiteľ, ako m odliac sa s rozprestretým i rukam i ob
racajú sa s p rosbou ku Kristovi.

Ak okrem  nich sú znázo rnen í aj anjeli alebo  apošto li, ho 
voríme tu  o veľkom deézise.

Diakonikon - v starokresťanských a byzantských ch rám och  
to bola polkruhová m iestnosť na  južnej s trane  svätyne. V  nej 
sa uchovávali liturgické šaty a  nádoby. Z odpovedal dnešnej 
sakristii.

Diakon - gr. d iakonos - služobník  - prvý, najn ižší stupeň  
sviatosti kňazstva. D iakonské svätenie udeľuje len  b iskup  pred 
jekténiou Vsja svjatyja - Po spom ienke - počas sv. liturgie.

L iturgickou službou  diakona je  p rednášan ie  jek tén ií, p reč íta 
n ie evanjelia a o sta tn é  usm erňu júce  texty počas sv. liturgie, ne
vyhradené kňazovi. Z nakom  diakonskej h o dnosti je  orár.

Dikirion - dvo jram enný  svietnik s dvom a horiac im i svieč
kam i. Sym bolizuje dve p rirodzenosti Ježiša  K ris ta  (božskú  a 
ľudskú). Používať ho  sm ie len  b iskup , k torý  n a  p redpísaných  
m iestach  eucharistickej slávnosti udeľuje n ím  požehnanie .

Dióda - k án o n  s dvom a ódam i. N a  u tiern i veľkého u to rka 
k ánon  nie je  z ložený zo zvyčajných troch  ód, ale len z dvoch 
(di-óda).

Diptychon (diptycha) - na jp rv  ozd o b n á  dvojitá doska zo 
vznešeného  m ateriá lu , n a  k torých  boli m en á  tých živých a 
m ŕtvych, k torých  pri svätej liturgii aj m enovite spom ínali. 
Veľký význam  m ali v  súvislosti so živým i, nakoľko sa na  dip- 
tychy zapisovali m ená  tých, s k torým i udržiavali eucharistické 
spoločenstvo. V ym azanie  z d ip tých  sa rovnalo  p rerušen iu  eu
charistickej jednoty . Ich  užívanie n a  p relom e tisícročia pre
stalo.



'  Chcete sa stretnúť s ľuďmi ako:
M. L. King * A. de Saint Exupéry * Elie 
Wiesel * Thomas Merton * C. G. Jung * 
sv. Václav * J. Y. Cousteau * Jiíí Stivín * 

Antonín Mandl * Tomáš Halík * 
Radovan Lukavský * Andrej Rublev * 

Šimon Pánek * Sinead O’ Connorová * 
Albert Schweitzer * Graham Greene * 

Iva Bittová * abbé Pierre

MAGAZÍN AD
- kresťanstvo a svet  -

reportáže * duchovné trendy *  medziľud
ské vzťahy * portréty osobností *  

rozhovory * kultúra

vychádza mesačne, cena 18 Kč (predplat
né - ročné 216 Kč, polročné 108 Kč) 
celoročné na Slovensku 252 + 12,- Sk 

Objednávky posielajte na adresu: 
RODENÝ, Vinohradnícka 11,

949 01 Nitra., tel.: 087/ 41 83 83

„Viera sa nedá vnucovať. Nemôžeme 
ju ani ponúkať. Nie je možné nič viac než 
pozvanie. Stretnutie človeka s Bohom ne
môžeme zorganizovať, môžeme iba vytvo
riť priestor, stretnutie pripraviť, uviesť do 
jeho blízkosti.“ W. Bless

Za známky posielam prehľad novotvarov 
písmen pre dvoj - troj a viacslabiôné slová. 
Použitie v tlačiarenstve znamená značnú ú- 
sporu papiera - je písmom novej generácie.

Ing. V.M., Čaradice 167, 
p. Zlaté Moravce 953 01

Inzercia zdarma
Možnosť inzercie zdarma pre indivi

duálne osoby a kresťanské spoločen
stvá v časopise Slovo.

Od čísla 21/1996 mimoriadne na 
dobu do konca roka poskytneme Vám 
možnosť bezplatnej inzercie v časopise 
Slovo pre jednotlivcov (súkromné oso
by) v rozsahu najviac 5 riadkov (160 
znakov). Inzeráty môžu byť poďakova
nie, pomoc, oznam, jubileá a iné. 
Uzávierka čísla je vždy 3 týždne pred vy- 
jdením.

Spôsob Inzercie: K inzerátu napíšte 
značku a obálku označte písmenami SI 
(Slovo inzerát) a pošlite na adresu: 
Redakcia Slovo, Hlavná 8, 080 01 Prešov.

Odpovede na Inzerát posielajte tiež 
do redakcie. Obálku označte vpravo 
hore značkou a číslom uvedených na 
príslušnom inzeráte, na ktorý reaguje
te. Vaše odpovede odošleme inzerujú
cim.

Redakcia nezodpovedá za obsah 
jednotlivých inzerátov.

Časopis
gréckokatolíckej cirkvi 
H lavná 8
080 01 PREŠOV 
Teľ: 0 9 1 /723  783

PRÁZDNINY NAD JAZEROM
Pred pár dňam i sa skončili toho

ročné letné prázdniny. N aša m ladá 
farnosť: O ch rany  Panny  M árie  v 
Košiciach - N ad  jazerom  ich prežila 
ináč ako po m inulé roky.

Jedno  nedeľné popoludnie sme u- 
sporiadali 1. farské popoludnie - stret
nutie rodín v prírode.

V týždni od 21. jú la  1996 sa pre 
päťdesiatich z nás začal veľmi zaují
mavý a m ožno aj najkrajší týždeň 
týchto prázdnin . Začal sa tábo r detí a 
m ládeže v M aďarskom  Sárospatak  
Végardó. T u sme si m ohli oddýchnuť, 
duchovne pookriať a nabrať nových 
sil.

K aždý deň sme m ali spoločnú sv. 
liturgiu, spoločné ranné a večerné 
modlitby. V  sobotu večer sme m iest
nym  obyvateľom zaspievali A katist k 
Panne Márii.

Pokiaľ nám  počasie prialo, chodili 
sme sa kúpať na m iestne kúpalisko. V  
prípade, že nám  slniečko nedoprialo 
svojich lúčov, bol priestor na spoločné 
besedy s kňazom , tú ry  alebo prehliad

ku pam ätihodností v Sárospataku. Ba 
raz sme navštívili otca Mikuláša, ktorý 
je  na vozíčku. N o i napriek tomuto 
handikapu pracuje s mladými ľuďmi v 
Maďarsku, organizuje pre nich veľké 
tábory, žiari radosťou optimizmom a 
aj nás duchovne povzbudil.

V  deň odchodu v nedeľu sme nav
štívili m ariánske pútn ické m iesto 
M áriapócs, kde sme mali možnosť 
sláviť sv. liturgiu a M oleben k Panne 
M árii a takto  poďakovať dobrotivému 
Pánu Bohu za milosti tohto týždňa, 
ale i poprosiť o pom oc a silu do ďal
ších dní nášho života.

Sme m ladá farnosť, ktorá nemá 
vlastný chrám , existujeme ten v provi
zórnych priestoroch, ale duchovný 
chrám  sme už začali budovať.

Každý u torok sa stretávame po sv. 
liturgii, kde m ám e možnosť diskuto
vať s naším  duchovným  otcom  a bo
hoslovcami, zaspievať si mládežnícke 
piesne, pom odliť sa a navzájom sa po
silniť a duchovne obohatiť.

Mládež Nad jazerom

Exercičný dom sv. Ignáca, Pod 
Kalváriou 81, v Prešove ponúka pre IV. 
štvrťrok 1996 nasledujúce termíny pre 
vykonanie duchovných cvičení

8. 10. - 13. 10. - 5 dní muži a ženy
16. 10. - 20. 10. - 3,5 dňa muži a ženy
18. 10. - 20. 10. - 2 dni duchovná obnova 

pre mládež 
22. 10. - 27. 10. - 5 dní muži a ženy do 40 

rokov
24. 10. - 27. 10. -3  dni muži
3 0 .1 0 .-  3. 11. - 3,5 dňa muži a ženy 
31. 10. - 3. 11. - 3 dni muži a ženy do 25

rokov

4. 11. - 9. 11. - 5 dní kňazi
4. 11. -10 . 11. - 6 dní rehoľné sestry

12. 11.- 17. 11. - 5 dní muži a ženy 
14. 11.- 17. 11 .-3  dni muži 
22. 11. - 24. 11 .-2  dni duchovná obnova 
26. 11. -1  deň duchovná obnova
2 8 .1 1 .- 1. 12. - 3 dní muži aženy

3. 12. ■ 3. 12.-5 dní muži a ženy do 40 
rokov

10. 12.-15. 12. - 5 dní muži a ženy
12. 12. -15. 12. - 3 dní muži a ženy
17. 12. -1 deň duchovná obnova
19. 12. - 22. 12. - 3 dni muži aženy

Začiatok duchovných cvičení aj 2 - dňo
vej duchovnej obnovy je v prvý deň termínu o
19.00 hodine. Nástup najneskôr hodinu 
pred začiatkom. O 17.00 hod. je sv. omša, 
po nej o 18.00 hod. je večera. Ukončenie je 
vždy v posledný deň uvedeného termínu, po
obede asi o 15.00 hodine. V prípade nut
nosti je možné predĺžiť pobyt do nasledujú
ceho rána.

Tri a pol dňové duchovné cvičenia kon
čia posledný deň termínu po raňajkách.

Jednodňová duchovná obnova začína o
7.00 hod. a končí o 18.00 hod. Poplatok za 
ubytovanie a stravu na jeden deň je 170,- 
Sk, pre študentov 100,- Sk.

Poplatok za jednodňovú duchovnú ob
novu je 100,-Sk.

Prihlásiť sa možno telefonicky na čísle 
091/ 711 056 alebo písomne na horeuve- 
denú adresu.

Začiatkom tohtoročného leta tak skúpeho na sinko sa 11. júla vydal na 
cestu zvláštny vlak. V pätnástich vozňoch boli členovia Rodiny Nepoškvrnenej , 
starí, chorí, ktorí sa vydali na púť do do pyrenejského mestečka Lourdes /Lurdy/. 
Spolu s nimi sa vybrali aj lekári, duchovní na čele s arcibiskupom Mons. Aloizom 
Tkáčom. Samozrejme, že nechýbala zakladateľka Rodiny Nepoškvrnenej, iniciá
torka púte sestra Bernadeta. O tejto ceste zvlášť hovorí videokazeta:

Púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd
Dvojhodinový zostrih z pobytu nášho najväčšieho modlitebného spoločenstva.
Stretnutie so „Slovenskou Matkou Terezou“ v jednom z najznámejších centier 

kresťanstva.
Všetko to môžete vidieť na videokazetách VHS, cena 350,- Sk + poštovné.

Objednávky zasielajte na adresu našej redakcie:
Redakcia Slovo,
Hlavná 8, 080  01 Prešov

D istribúcia:
Priamo z redakcie


