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Inzerujte v časopise Slovo
Vašu reklamu čí ta  viac ako 30 t isíc ľudí

Časopis Slovo je tu pre Vás

Značka PF ’97 znamená 
prianie šťastia v tomto nastá- vaj- 
úcom roku.

Všetci túžime po šťastí, lebo 
tak je stvorená naša duša. 
Stvoriteľ vyniesol do existencie 
človeka preto, aby človek žil 
šťastne vo večnom spoločen
stve s obyvateľmi neba. Potom 
smerovanie ku šťastiu na tejto 
zemi nemôže byť ľubovoľné, ale 
musí prebiehať po trajektóriách, 
ktoré vyznačil Pán vesmíru.

V nesmiernom prúdení stvo
rených svetov môžeme sledovať 
línie, ktoré vedú k narastaniu a 
prehlbovaniu duchovnosti a k 
zväčšovaniu miery slobody. 
Ľudský duch môže vidieť, ako 
sa na horizontoch lesknú koľaje 
ciest ku šťastiu, aj keď sú pono
rené do oblakov tajomstva. 
Kritériom správnosti našich kro
kov je pozitívna odpoveď na o- 
tázky, či vedú k zvýšeniu kvality 
života, k obnovovaniu jeho svie
žosti, k posilneniu jeho per
spektív a k rozšíreniu zodpoved
nej slobody.

Pravé šťastie súvisí zo zna
meniami vianočného času. Po
dobne ako Boží pokoj, vianočný 
dar nebies, prichádza aj šťastie 
v troch rozmeroch: v našom

srdci, v našom spoločenstve s 
blížnymi a v našom vzťahu k 
Otcovi na nebesiach. Na prvej 
úrovni je to šťastie, vyplyvajúce 
z vnútornej slobody a radosti 
srdca. Je to šťastie z osobnost
ného rastu, šťastie bez pocitu 
pohodlia, šťastie z výsledkov, 
ktoré boli dosiahnuté trpezlivou, 
svedomitou námahou v povola
ní, ktorého sa nám dostalo.

Druhá úroveň šťastia súvisí s 
tým, že nemôžeme byť šťastní 
samotní. Je preto potrebné vy
kročiť zo seba, zjednocovať sa s 
druhými, vytvárať spoločenstvá 
udržované kresťanskou láskou. 
Tu prichádza šťastie, vrámci 
zjednocujúcej lásky, ktorá po
vznáša k vyššej dôstojnosti a 
prináša obohatenie novou do
konalosťou.

Aby človek dosiahol šťastie, 
ktoré nemôže stratiť, musí sa 
spolu so spoločenstvom blíž
nych privteliť a podriadiť centru, 
ktoré nás presahuje, prevyšuje 
a je večné. Toto šťastie je v úpl
nom spoločenstve s Bohom.

Nech sa naše vzájomné no
voročné želania naplnia vo všet
kých rozmeroch.

M. STANISLAV

Úmysly apoštolátu modlitby 
na mesiac január

- Aby katolíci i kresťania rozličných vyznaní ú- 
činne spolupracovali ha tom, čo ich spája.

- Aby pokrstení vydávali svojím životom sve
dectvo o spáse všetkých v Ježišovi Kristovi.

Týždeň modlitieb za zjednotenie
Od 18. do 25. januára sa 

každoročne katolícka cirkev 
modlí za jednotu kresťanov ...

„Aby všetci jedno boli“ (Jn 
17,21). Aj v našej prešovskej

diecéze, v našich farnostiach 
budú veriaci so svojimi duchov
nými, prosiť Ducha Svätého o 
zjednotenie všetkých kresťa
nov.

Odpustové slávnosti v ľutinskej bazilike v prvom polroku 1997

Katedra sv. Petra -  21.2. Sv. Petra a Pavla - 29.6.

Prvé soboty v mesiaci - fatimské 1997
Za účasti dekanátov

D átum Ľutina K lokočov
1. fe b ru á ra P re šo v T reb išo v
1. m a rc a K o šice S n in a
5. a p ríla S p išsk á  N . Ves V ran o v
3. m á ja S v idn ík Č iča ro v ce
7. jú n a P o p ra d  - B. B ystrica H u m e n n é
5. jú la Ľ u tin a K lo k o čo v
2. a u g u s ta S ta rá  Ľ u b o v ň a M ich alo v ce
6. se p te m b ra B ard e jo v T reb išo v
4. o k tó b ra P re šo v S n in a
1. n o v e m b ra K o šice V ran o v
6. d e c e m b ra Ľ u tin a K lo k o čo v

Slávnosť fatimskej soboty sa v Klokočové začína o 9.00 hod. a v Ľutíne o 9.30 hod. 
vždy modlitbou sv. ruženca, po ktorom nasleduje sv. liturgia.
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NOVÝ ROK ZAČÍNAME S POHĽADOM
Bratia a ses try  v K ristu!

Naše vzájom né novo ro čn é  že la 
nia „šťastia a zdrav ia “ i ke ď  sú úp rim 
né a dobrožičlivé, p redsa  majú svoj 
tieň: že roky nášho ž ivo ta  - aj ke ď  ho 
budeme prežívať v zdraví a šťastí - sa 
v novom roku zasa o je d e n  rok  sk rá 
tia. Naplnenie času znam ená  p re  nás 
skrátenie nášho života. A ká náplň v 
novom roku je  sch o p n á  vynahrad iť 
nám stratu času? Aká výn im očná  u- 
dalosť by to  m use la  byť?

Sv. Pavol píše, že Boh posla l svo j
ho Syna, keď  sa napln il čas  (porov. 
Gal 4, 4). Čo to  pre nás m ôže zna
menať, že sa v tedy napln il čas, ke ď  
od tej doby sa na p lynutí času  na 
striedaní ročných  o b dob í, na vo j
nách, krízach, na roden í a um ieraní 
nič nezmenilo? K eď  sa narod il Ježíš, 
plynul čas a uda losti s tá le  rovnakým  
spôsobom. V eď - ako píše sv. Pavol - 
aj v tejto p lnosti času sa Boží Syn na
rodil zo ženy a pod ľa  zákona  (porov. 
Gal 4, 4). N avonok sa nes ta lo  n ič  
neobyčajné. A p re d sa  to  bol m edz
ník dejín. Kto o tom  vede l?  K eď  pas
tieri rozprávali, čo  im b o lo  povedané
o tomto dieťati, vše tc i, ktorí to  p o čú 
vali, divili sa nad tým . A le M ária  za
chovala vše tky  tie to  s lová vo svojom  
srdci a p rem ýšľa la  o n ich . Po ôsm ich  
dňoch dali mu m eno Ježíš, ktorým  
ho anjel nazval skôr, ako  sa poča l v 
živote Matky (porov. Lk 2, 17 - 19, 
21 ).

Všeobecne sa naša e p o ch a  
označuje ako doba  „p o  K ris tov i“ .
V novom roku bude  zasa o rok  
staršia. My viem e, aká  je  tá to  d o 
ba „stará“ , ale nepoznám e svo je  
miesto v tom to  p ro ce se  trvan ia  
času. Nevieme, kedy  sa ten to  
čas naplnil k svo jm u  k o n c u . 
Starne s časom  aj kresťanstvo, 
miesto toho, aby sa nap lňova lo?
Naši p redkovia  nenazývali roky 
letopočtom „p o  K ristovi“ , ale ako 
„roky Pána“ . A práve na to  zabú
dame, že čas, chápaný kresťan
sky, nestarne, ak sa nap lňu je  v 
Kristovi.

Ako na to  zabúdam e, je  v id ieť 
z našich vzájom ných želaní, že si 
želáme m noho vecí p o č ín a jú c  
zdravím, ale neže lám e si p lnosť 
života v Kristovi a pritom  hovorí
me, že sme kresťania.

Jež iš  K ris tus  sa na rod il a p o d ro b il 
sa vše tkém u , čo  určova l v teda jš í zá
kon . J e h o  p rích o d o m  na svet sa na
p ln il čas. Pre nás to  znam ená, že ani 
m y n ie  sm e zbavení svo jho  č lo v e č e n 
stva a vy trhnu tí do  iného  sveta, ale 
sm e  v to m to  čase  p riv te len í k tom u , 
k to rý  sa nesta l n adč lovekom , a le  v 
to m to  čase  a na to m to  sve te  za nás 
trp e l a z o m re l, aby  nás  s p a s il. 
K ris tus nežije  m edzi nami len p re  m i
m o r ia d n e  s itu á c ie , p re  n e d e le  a 
sviatky, p re  výn im o čn é  uda los ti, ale 
p re  ce lko m  bežný sm rte ľn ý  život. 
Č as sa p re  nás v B e tle h e m e  nap ln il 
tým , že aj v to m to  nas táva júcom  roku

bud e  stáť na našej s trane  K ris tus, že 
ne b u d e m e  odkázan í samí na seba, 
na svo ju  zbožnosť, svoju úzkostlivosť 
a s labosť, na p o m e ry  vo svete, a le  že 
sa m ôžem e ob rá tiť na neho , lebo  
skrze  v ie ru  v K ris tov i Jež išov i sm e 
vše tc i Božím i synm i (porov. Gal 3, 
26 ).

Nový o b č ia n sky  ro k  začn im e  s 
poh ľadom  na M áriu , M atku  B ožiu , a 
pod  je j o ch ra n o u . O na  bo la  prvým  
po tvrden ím  náde je , k to rú  v ložil B oh 
do svo jho  s tvo ren ia . O na  je  tie ž  p o s i
lou p re  našu v lastnú  náde j, k to rú  po 
tre b u je m e , ke ď  sa poze rám e  do  ne
znám a nového  roka.

S pom eňm e  si aj na našich  s lovan
ských  apoš to lov  sv. C yrila  a M etoda, 
svä tých  o tcov  Bažila V eľkého , Jána 
Z la toús teho , pa tróna  našej d iecézy 
sv. Jána  K rstite ľa  i našich  osobných  
patrónov. Tým všetkým  sa naplnil po 
zem ský čas  a p red iš li nás do  večnos
ti, a le tvo ria  s nam i je d n o  sp o lo če n 
stvo Kristove j C irkvi. V  n ich m ám e u 
Boha  svo jich  orodovníkov. K eď  si to 
to  vše tko  do b re  uvedom ím e, zistím e, 
že nem usím e byť na tom to  svete až 
ta k  bezradn í a sm utn í ani vtedy, keď  

m usím e niesť svoj v lastný kríž.
V B o h u  je  naša  n á d e j. 

N ašou s ta rosťou  m usí byť o d 
s trá n e n ie  vše tkého , čo  tú to  ná
de j nah lodáva. Sú to  hriechy. 
Z a č ia to k  vše tkých  zlých  poku 
šen í spoč íva  v nestá losti ducha  
a v m ale j dôve re  v B oha. Preto 
nesm iem e  zúfať, a le m ám e p ro 
siť B oha, aby nám láskavo po 
m áhal vo vše tkých  trápen iach . 
O n za iste  - pod ľa  s lov sv. Pavla
- nedovo lí nás skúšať nad naše 
s ily , a le  so  s k ú š k o u  dá aj 
sch o p n o sť, aby sm e m ohli vydr
žať (1 K o r 10, 13).

P ra jem  vám a vyp rosu jem  v 
nastáva júcom  roku  neochve jnú  
náde j a v ie ru  v to h o , k to rý  sa 
p re  nás sta l č lovekom , aby nás 
vykúp il.

M ons. Ján  H IRKA  
d ie c é zn y  b iskup

NA MATKU BOŽIU
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Ježiš Kristus - jediný Spasiteľ sveta, včera, dnes a naveky

„Tete je môj milovaný Syn...“
Tajomné, zázračné Kristovo narode

nie z Panny Márie, ktoré sa stalo mo
cou Svätého Ducha (porov. Lk 1, 35), 
je  heslom odporu u všetkých, ktorí vidia 
v Kristovi púheho, hoci aj najdokonale j
šieho človeka. Podivuhodné zjavy, kto
ré sprevádzali jeho narodenie, spev an
jelov, príchod m udrcov z Východu k je 
ho kolíske, zapadajú často 
do zabudnutia. Ale len čo  vo 
svojich tridsiatich rokoch sa 
vere jne  objaví na jo rd á n 
skych b rehoch , sam otné 
nebo svedčí o jeho pôvode.
Pri jeho pokrstení sa otvá
rajú nebesá, zostupuje Svä
tý Duch v podobe holubice 
a z neba počuť hlas nebes
kého Otca: „Toto je  môj m ilovaný Syn, 
v ktorom mám zaľúbenie“ (M t 3,17).

Zástupom je  dovolené nazrieť do ta
jomstva jeho  pôvodu. Prišiel z neba. Je 
to Boží Syn. Ale jeho sláva len pom aly 
rastie. Pýcha sa mu však kladie na od
por. Keď v nazaretskej synagóge vykla
dá svojim rodákom proroka Izaiáša, že 
toto slovo proroka sa spĺňa na ňom, že 
on je  národmi očakávaný Mesiáš, po
slucháči sú jeho slovami pohoršení: 
On, Jozefov syn, že je  M esiášom ? Je 
to rúhanie! A už ho vyhnali z mesta až 
na vrch, odkiaľ ho chceli zhodiť (porov. 
Lk 4 , 16 - 30 ., Jn 6, 42 ). Len ma
jestátny Kristov pokoj ich zadržal, aby 
nevykonali svoj úmysel. „Ani jeden pro
rok nie je  vzácny vo svojej vlasti“ (Lk 4, 
24), s bolesťou hovorí Ježiš Nazaret
ský a odchádza z mesta, v ktorom  žil 
do svojich tridsiatich rokov a viackrát sa 
do neho nevracia. S im eonove slová, že

bude znamením, ktorém u budú odpo
rovať (porov. Lk 2 ,34 ), v Kristovom ro
disku najskôr došli vyplnenia.

A  tak  je  to dodnes. Pekne o tom 
napísal Giovanni Papini v úvode svojej 
knihy Život Krista: „D osiaľ sú ľudia, kto
rí ho milujú, a ľudia, ktorí ho nenávidia. 
Dosiaľ sa ľudia rozohňujú pre Kristovo 

utrpenie aj pre jeho  zniče
nie. Už to, že toľkí sú zauja
tí proti nemu, dokazuje, že 
nie je  mŕtvy. Veď tí, čo  sa u- 
silujú odm ietnuť jeho učenie 
a jeho existenciu, prežívajú 
život tým, že pripomínajú je 
ho meno. Ž ijem e v kresťan
skej ére. A ona ešte nie je  
skončená. Aby sme chápali 

svoj svet, život a seba sam ých, musíme 
začať s Jež išom ...“

O tázka o Ježišovi Kristovi je  otázkou 
nášho osobného života a života sveta. 
Ježiš je naozaj náš osud, píše známy e- 
vanje lický kazateľ Wilhelm Busch. „Bez 
Ježiša nevieme o Bohu vôbec n ič ... V 
Ježišovi k nám prišiel B oh “ (W. Busch: 
Ježiš náš osud), milovaný Boží Syn. 

Čím je  pre nás Ježiš Kristus?
Túto otázku položil svojho času A. 

M. Carré známym osobnostiam , veria
cim  i neveriacim . Dostal zaujímavé od
povede. M arcel Achard, člen Francúz
skej akadém ie, napísal: „C e lý  život by 
na to nestačil, aby sme mohli ďakovať 
Ježišovi, že nahradil pom stu milosťou, 
odpúšťaním a láskou.“

Kresťanstvo bolo od sam ého začiat
ku svedkom zážitkov ešte hlbších a roz
hodnutí ešte bezvýhradnejších. Od pr
vej chvíle kresťanstva boli uchvátení

(Mt 3,17)
Kristom a jeho evanjeliom mnohé o- 
sobnosti. Po stretnutí s Kristom začali 
žiť novým životom a zvolali s Pavlom: 
„Pre mňa žiť je  K ristus“ (Flp 1, 21). 
Bolo by zdĺhavé uvádzať mená všet
kých. A akými rozličným i cestami išli! 
Č lovek má však tisíce dôvodov, aby 
Krista prijal a aby z neho žil. Toto si s 
C irkvou všetci uvedomujeme v te jto prí
pravnej fáze pred vstupom do nového 
tisícročia, v ktorom budeme vzdávať 
vďaky za dar vtelenia Božieho Syna a 
za ním uskutočnené vykúpenie. V tom
to „jubile jnom  roku sa kresťania s no
vým úžasom viery ocitnú zoči -  voči lás
ke Otca, ktorý dal svojho jednorodené- 
ho Syna, aby nezahynul nik, kto v neho 
verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3,16), 
hovorí sa v Apoštolskom  liste Tertio 
M illennio adveniente (32).

Boh poslal na svet svojho milované
ho Syna, keď  prišla plnosť času (po
rov. Gal 4, 4). Sv. Ján celú hĺbku toh
to  ta jom stva zahŕňa v jedne j vete tak
to: „A  slovo sa te lom  sta lo  a prebývalo 
m edzi nam i“ (Jn 1, 14).

O ned lho  oslávim e veľké jubileum 
toh to  ta jom stva. Nuž všetci využime 
tú to  príležitosť obnoviť svoj vzťah s 
Kristom , ktorý „je  ten istý včera, dnes 
i naveky“ (H ebr 13, 8). Ježiš Kristus je 
naozaj náš osud! Toto si uvedom uje
me všetci pred vstupom  do tre tieho ti
s ícroč ia  slovami sv. apošto la  Petra: 
„Pane, a ku kom u by sm e išli? Ty máš 
slová večného  života. A  my sm e uveri
li a  spoznali, že ty  si Boží svätý“ (Jn 6, 
6 8  - 69).

o. Mgr. František DANCÁK

Každý človek má svoj osobný ideál, 
ktorý sa snaží napodobňovať. U každé
ho je ten ideál rozdielny. Aj u mňa,
o ktorom chcem hovoriť.

Pochádzam z Ukrajiny. Študujem 
v 3. ročníku Gréckokatolíckej bohoslo

veckej fakulty v Prešove. Chcem poroz
právať o osobe, ktorej život pre mňa sa 
stal vzorom. Mojím príkladom je gréc
kokatolícky kňaz pôsobiaci v Muka- 
čeve, ktorého pričinením vyklíčilo 
v mojej duši kňazské povolanie.

Je obdivuhodným človekom, dobrosr
dečným kresťanom a obetavým kňazom. 
Jeho život, ako aj sám  často hovorieval, je  
ako otvorená kn iha  p lná  utrpenia a bo
lesti, ale aj radosti a štástia. To všetko 
znášal s úprimnou pokorou, ako kňaz, 
ktorý dôveruje Bohu.

Jeho detstvo nebolo ľahké, lebo po
chádzal z  chudobnej rodiny, v ktorej bolo

jedenásť detí. Po m aturite vstúpi! do kňaz
ského seminára v Užhorode. Na kňaza  
bol vysvätený v roku 1945, m edzi posled
nými, ktorých vysvätil biskup - m učeník  
Teodor R om ža. Vtedy bola aj naša  
P odkarpatská  R us pripojená k  
Sovietskem u zväzu a nastali ťažké časy 
pre m ukačevskú eparchiu.

K eď  začalo prenasledovanie grécko

katolíckych kňazov, bol často pokúšaný 
m yšlienkou sta ť sa pravoslávnym kňa
zom  a tak uchrániť svoj život a svoju ro
dinu od litrap. A le s Božou pomocou vytr
val v tejto skúške a m nohí ľudia až do
dnes spomínajú, ako, chodiac po  nociach 
z  dom u do domu, spovedal a udeľoval 
sviatosti.

A  ja  tiež pam ätám  na to, keď  som bol 
len sedemročný, m ali sm e každú sobotu 
večer sv. liturgiu s platnosťou na nedeľu. 
Vždy prišiel k  nám  akoby na návštevu a 
m am a mala už v detskej izbe pripravené 
veci na liturgiu. Bolo to v čase totality, a 
preto sm e boli veľmi opatrní a ostražití. 
N em al som  o tom nikom u hovoriť, ani 
svojim najlepším priateľom. Po liturgii

(Pokračovanie na 5. strane)
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Týždeň modlitieb za zjednotenie
Svätí otcovia učia, že m od

litba v užšom slova zm ysle je  
pýtanie si potrebných vecí od 
Boha a veriaci p o d sta tu  m od
litby vidia práve v tom , že je 
prostriedkom na vyprosen ie 
niečoho, čo nám  m ôže dať iba 
Pán Boh.

V oktáve m odlitieb  za zjed
notenie kresťanov v čase od
18.- 25. ja n u á ra  sa m ám e 
zvlášť horlivo  m odliť, aby 
Svätý Duch posilňoval Cirkev 
v jednote a apošto lá te  jej un i
verzálneho poslan ia spásy.

Schválenia a zvláštneho  
obdarenia odpustkam i sa ok
táve dostalo v roku  1916 pápežom  B ened ik tom  XV.

Veľkosť ún ijného  diela, úsilie za je d n o tu  spo ločenstva 
kresťanských cirkví, čiže tých cirkví, k to ré  svoje spo ločen
stvo zakladajú n a  krste, vyžaduje m odlitby  všetkých veria
cich. Je našou povinnosťou pom ôcť oddeleným  b ra to m  prib
lížiť sa k nám .

Keď Boh O tec uvidí, ako sú ľudia kresťan ia spo jen í v  je d 
nej všeobecnej a úp rim nej m odlitbe , v k torej b u d e  rez o n o 
vať modlitba je h o  Syna, akou  zakončil p o s le d n ú  večeru , u- 
robí zázraky, aby sm e sa spojili v je d n o te , akú chcel o d  več
nosti.

Hlavným biblickým  východiskom  pre kato lícky ekum e- 
nizmus, t.j. úsilie za je d n o tu  spo ločenstva kresťanských cirk
ví, je Ježišova vôľa, aby tí, čo v n eho  uveria, boli jedno .

Túto svoju vôľu vyslovil vo svojej veľkňazskej m odlitbe 
takto: „N eprosím  len za n ich  (apošto lov), ale aj za  tých, čo 
skrze ich slovo uveria vo m ňa, aby všetci boli je d n o  ako ty, 
Otče, vo m ne a ja  v tebe, aby aj oni boli v nás je d n o , aby svet 
uveril, že si m a ty  posla l “ (Jn  17, 20 - 21).

Slová Ježiša K rista  ukazujú , že je d n o ta  nem ôže vzniknúť 
len ako výsledok ľudských snažení, ale ľudia sú za ňu  p red sa  
zodpovední.

Jednota predstavuje spoločenstvo, v k to rom  podľa sv. 
Pavla má jeden niesť b rem eno druhého , no každý m á skúmať 
svoje konanie, aby nebol na ťarchu druhým  (G al. 6, 2 - 5 ) .

3 8 TN
ABY VŠETCI JEDNO BOH 
AKO TY OTCE. SI VO MNE 

A JA SOM V TEBE, ABY AJ ONI 
v  NÁS JEDNO BOH ABY SVET 
UVERIL, 2E TY SI MA POSLAL

Ď alším  biblickým  východiskom  je  Ježišove prikázanie lás
ky: „Toto je  m oje prikázanie: A by ste sa milovali navzájom , 
ako ja  som  m iloval vás“ (Jn  15,12).

K  m od litbám  je  p o trebné  pridať aj obetu , účasť na sv. li
turgii a sv. prijím aní.

K ato líc i sú pevne presvedčení, že je d n a  K ristova cirkev 
p retrváva v katolíckej cirkvi, vedenej n ás tupcom  P etra  a s 
n ím  spojeným i b iskupm i v rô zn o sti obradov.

Aj o d iabolstve rozkolu  platí, čo povedal Ježiš K ristus o 
neč istom  „nem om  a h lu ch o m “ duchu , k to rý  sužoval posad
n u té h o  ch lapca  pro ti zlobe, k to rého  boli apošto li bezm ocní: 
„Tento d ruh  n em o žn o  vyhnať ničím , iba m o d litb o u “ (M k 
9,29).

V  m odlitbe  je  ú žasn á  sila, k torej účinnosť nie je  závislá 
len od  nás, ale če rpá  svoju silu od  B oha z nekonečných  zá
sluh Ježiša K rista.

M odliac sa, s to tožňu jem e svoju vôľu s B ožou vôľou, aby 
sm e s B ohom  chceli to , čo nám  on chce dať pre naše po
svätenie a spasenie.

N ajiste jšou  zárukou poko ja  vo svete je  duchovne zjedno
ten é  ľudstvo. D o  b u d ú cn o s ti sa m ôžem e dívať s op tim izm om  
a dôverou, že ten , čo  v nás  začal dobré  dielo, ho  aj dokončí 
(F lp  1,6). -AN-

(Pokračovanie zo 4. strany)
sme jedávali spolu v jedálni, on pri šálke  
čaju a ja  oproti nemu pozorne načúvajúc 
jeho slová o Bohu, Ježišovi Kristovi a o vy
kúpení. Takým spôsobom pom aly vštepo
val tieto pravdy viery do mojej duše a pri
pravoval ma k  prvém u  .sv. prijímaniu.

Prvé sv. prijím anie som  m a l doma. 
Prítomní boli len m oji rodičia. Vtedy eš
te u nás nebola povolená  č innosť  
gréckokatolíckej cirkvi, a preto všetko sa 
konalo tajne.

Chcel by som pripom enúť aj to, že  keď  
sa chýlili ku koncu tie strašné časy totali

ty, on spolu s iným i kňazm i a hlavne s na
ším  biskupom Ivanom Semedim vybojovali 
slobodu gréckokatolíckej cirkvi.

Teraz je  na dôchodku. Vlastne by m al 
byť, ale je  tu jeden problém... Jeho najhlav
nejšou črtou povahy je  to, že on nikdy ne
odmietne vypočuť ľudí, a preto jeho dom aj 
dnes je  plný tých, ktorí prišli prosiť o radu 
alebo o pomoc. A j novo kňazi, keď  majú ne
ja k é  problémy, vždy nájdu u neho potešenie 
a radu pri riešení problémov. Bohoslovci už- 
horodského seminára, v ktorom niekoľko 
rokov prednášal, ho majú veľmi radi.

A nakoniec, chcel by som len podotk

núť, že ja  som nem al v úmysle niekoho vy
výšiť, alebo vychváliť, ale chcel som len u- 
kázať svoj vzor kňaza. Nasledovať Krista a 
slúžiť m u nie je  ľahké. Ale on sa celý život 
až dodnes riadi slovami Písma: „Veru, ho
vorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa o- 
pustil dom alebo bratov a sestry alebo mat
ku, aby nedostal stonásobne viac, teraz, v 
tomto čase, hoci s prenasledovaním, ale v 
budúcom veku večný život“ (M k 10, 29 - 
31).

Cesta k  dokonalosti je  ťažká, ale keď  
kráčaš spolu s Kristom, je  to ľahké.

Michal PODHORSKÝ

Ilustračná
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SVÄTÁ RODINA V EGYPTE
História založenia kláštora Požehnanej 

Panny Márie (dair al - Muharraq) je tesne spo
jená s tradíciou putovania Svätej Rodiny do 
Egypta. Pobyt Sv. rodiny v Egypte bol spracova
ný podľa kóptskej tradície tak, ako ju  zachytil 
Otto F. A. Meinardus „Mnísi a kláštory v egypt
skej púšti“. Pred rukou Herodesa uchránil Svätú 
Rodinu Anjel Pána. Vo sne sa zjavil Jozefovi, ho
voriac: vzchop sa, a zober dietá a jeho matku a 
choď do Egypta a buď tam až do tých čias, kým 
budem prinášať slová: Herodes chce zničiť mla
dé dieťa. Keď sa Jozef zobudil, vzal v noci dieťa 
a jeho matku a dopravil ich do Egypta. A boli 
tam až do smrti Herodesovej: tak sa naplnili slo
vá Pána v proroctve: Z  Egypta povolám svojho 
syna.

Zanechajúc Palestínu, Svätá Rodina spolu s 
pôrodnou babou Salome cestovali v juhozápad
nom smere, až keď dostihli oblasť Nílu.

Tu sa nalodili a plávali do Horného Egypta, 
kým nedostihli dedinu (asi 300 km na juh od 
Káhiry) Qusqam. Blízko Qusqamu Jozef posta
vil malý dom z tehál a pokryl ho palmovým lís
tím.

Svätá Rodina tu zostala podľa tradície počas 
troch rokov, šiestich mesiacov a desiatich dní. Je 
to miesto Dair al - Muharrag.

Keď Herodes zomrel, Anjel Pána sa zjavil 
Jozefovi a poradil mu: vzchop sa, zober dieťa a 
jeho Matku a choď s nimi do Izraela.

Potom sv. Panna prosila malého Ježiša preu
kázať jej česť a požehnať tento dom, ktorý bol i 
útulkom v čase ich exilu. Podľa legendy Kristus 
požehnal dom, hovoriac: Nech blahoslaví môj 
dobrý Otec tento dom na večné časy. Tento dom, 
ktorý vidíš, ó, moja svätá matka, bude svätyňa 
zasvätená Bohu a ľudia budú prinášať obety a 
modlitby Pánu a tí, ktorí mu to budú prinášať, 
budú pravej viery až po deň môjho druhého prí
chodu...

A tí, ktorí prídu do tohto domu s vierou a po
klonou, odpustím im všetky hriechy, ak sa k nim 
už nebudú vracať a budem ich počítať za 
svätých.

BUDOVY KLÁŠTORA

Dnes je  Dair al - Muharraq vkusne rozdelený 
na dve hlavné sekcie, na vonkajší a vnútorný 
dvor.

Veľká stena s vonkajšími nepravidelnými lí
niami ohradzuje budovy kláštora sú 275 - 155 
metrov.

Stará časť kláštora sa nachádza v západnej 
časti a uputáva pozornosť architektov a histori
kov. Tu nájdeme Chrám Panny Márie a malú ve- 
žu. Ako bolo predtým uvedené, Chrám Panny ;■] 
Márie sa považuje za najstarší vo svete. Mnísi 
ma informovali, že chrám bol postavený presne ; 
po príchode Sv. Marka do Egypta, niekedy oko- j
lo 60 r. po Kristovi.

V súčasnosti sa zdá, akoby chrám bol pošta- | 
vený v ¡2. alebo 11 storočí. Je to celkom akoby l 
staršia budova bola prerobená alebo prestavaná. [

SOCIÁLNE A VZDEUVACIE SLUŽBY

Dair a! - Muharraq je jediná kláštorná in
štitúcia, nachádzajúca sa na kraji púšte, ešte j 
stále vnútri plodorodnej nílskej cesty. V každom 
prípade je to veľká nehnuteľnosť riadená 
Cirkvou. Bohatstvo kláštora je evidentné v lesku 
moderných budov.

Stará knižnica je umiestnená na prízemí, vy- j 
bavenie episkopátu je na 2. poschodí. „Hrad“ j 
stoji v idylickej pomarančovnikovej záhrade, kto- j  
rá bola zasadená v roku 1912.

Teologický seminár, ktorý1 hol založený v ro- j 
ku 1905, je umiestnený vo vonkajšom dvore. 
Teraz je tam okolo 100 študentov. Čas štúdia je j 
niečo viac ako päť rokov a zahŕňa nasledujúce ] 
predmety: Teológiu Starého a Nového zákona v s 
arabčine a koptčtine, rozbory Starého a Nového 
zákona, dogmatickú teológiu, písomníctvo a \ 
koptčinu, arabčinu a angličtinu. Po ukončení se
minára mnísi získavajú diplom teológie.

Kláštor tiež podporuje susediacu základnú \ 
školu. Každý rok od 21. do 28. júna státisíce pút- i 
nikov prichádzajú do kláštora na oslavu \ 
Posvätenia chrámu Požehnanej Panny Márie. \ 
Jarmok so stánkami, hrami, obchodmi a inými J 
zábavnými atrakciami sa rozloží z vonkajšej 1 
strany stien kláštora.

Je ťažko opísať atmosféru veselia a smútku, \ 
smiech a slzy, ktoré sú častou púte. Pútnici pri- , 
chádzajú do kláštora buď navštíviť hroby svojich j 
predkov, ktorí sú tu pochovaní na veľkom cinto- | f  
ríne mimo kláštora, alebo sa len tak zabaviť. V ^  
čase púte sú brány vnútorného dvora zatvorené, JP 
kým pútnici sa usidľujú na vonkajšom dvore a || 
na poli z vonkajšej strany kláštora.

Počas sviatku každoročne býva pokrstených | |  
až niekoľkotisíc detí. V kláštore žije asi 50 mní
chov, ďalší obsluhujú chrámy v Sudáne, Abú 
Tige a v Taňte.

ilovaní b ra tia  a sestry, 

s v ia to k  Z b o ru  Pre
sväte j B o h o ro d ič k y  je 

n e o d m ys lite ľn ým  sv ia tkom  Božieho 

n a ro d e n ia , le b o  o n a  m á na ňom 

z ľudí na jväčš í p o d ie l, k e ď  prijala 

B ožiu  p o n u ku  byť M a tko u  vte leného 

S lova.

N a ro d e n ie  Je ž iša  K ris ta  urobilo  

z  m a n že lské h o  páru P anny Márie 

a  sv. J o ze fa  ro d in u . P rích o d  detí 

v  m anže ls tve  u m o cň u je  lásku , na 

zá k la d e  k to re j sa  m už a žena  odo 

vzdali je d e n  d ru h é m u  a prija li sa  na

vzá jom  vo vše tkých  rov inách  svojho 

ž ivo ta . Táto láska  je , a s tá le  m usí o- 

stať, láskou  d a ru jú co u . O n a  sa  po

to m  odovzdáva  deťom  ako  základ, 

k to rý  sa  darovan ím  n e o c h u d o b ň u 

je , a le  o b o h a c u je  sa  práve vtedy, 

k e ď  sa  rozdáva . Takáto  láska  priná

ša  s k u to č n é  šťastie , s lo b o d u  a ve

d o m ie  v la s tn e j d ô s to jn o s ti.

Z  de jín  i sú č a s n o s ti poznám e aj 

iné  ch á p a n ie  lásky, k to ré  ju  zarad ilo  

d o  ka te g ó rie  ko n zu m n é h o  b lahoby

tu  a zm ys lo vé h o  zážitku . Tu sa  strá

ca  p o c it o s o b n o s ti a láska  sa  stáva 

iba  p ro s tr ie d k o m  záž itku .

V  ž ia d n om  inom  ľudskom  sp o lo 

če n s tv e  na zem í než ijú  o s o b y  tak 

b lízko  ved ľa  s e b a  ako  v m anže lstve  

a  ro d in e . S vä té  p ísm o  to  vy jadru je  

h n e ď  na za č ia tku  s lovam i: „P re to  

m už o p u s tí svo jh o  o tc a  i svo ju  mat

ku a p rilip n e  k  svo je j m anže lke  a bu

dú  je d n ý m  te lo m “ (G n 2 , 24).

P re to  n ikd e  inde  sa  nep re jav í to

to  d vo ja ké  ch á p a n ie  lásky  ta k  proti

k la d n e , ako  v m anže ls tve  a  rod ine. 

K d e  d o s ta la  svo je  m ie s to  da ru júca  

sa  láska, tam  ro d in a  p režíva  akoby 

kus  s tra te n é h o  ra ja . K de  prevláda 

len  zm ys lová  láska , tam  je  rod inný 

ž ivo t p redzvesťou  za tra ten ia .

S vä tý  O te c  Ján  Pavol II. v  apoš

to ls k e j e xh o rtá c ii „F a m iiia ris  con- 

s o rtio  - ro d in n é  s p o lo č e n s tv o “ ho

vorí, že  „m n o h é  ro d in y  prežíva jú  tú

to  s itu á c iu  vo ve rn o s ti tým  hodno

tám , k to ré  tvo ria  zák lad  rod inného  
(Pokračovanie na 7. strane)

-m ba-

Há*. ■ i  .30 ■
Herodes úradoval aj 

Takmer 40  0 0 0  nevin
ných bezbranných detí 
skonč ilo  v roku 1996 
v odpadkovom koši. Koľ
ko ľahostajných tvárí 
a koľko utrpenia budú 
musieť vystáť tí, ktorí vy-ri- 
ekli tento ortieľ smrti, či 
ináč napomáhali zabíja
niu nenarodených detí.

m inulý rok.

T m
Bože, netresci nás za naše previnenia, 

ale ukáž svojmu ľudu, 
aby poznal správnu ces
tu, ktorá vedie do života. 
Dňa 28. decem bra 1996 
sa aj na našej prešovskej 
katedrá le  rozozvučali 
zvony na pamiatku všet
kých neviniatok, neprija
tých do života na tejto ze
mi.
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(Pokračovanie zo 6. strany)

zriadenia. V iných rodinách zavládla ne

istota a rozpaky, pokiaľ ide o vlastné ú- 

lohy, alebo dokonca pochybnosti a tak

mer nevedomosť o hlavnom cieli a pod

state manželského a rodinného života“ 

(ods.1).

Podľa Svätého O tca je  potrebné pre 

dobro rodiny dbať na väčšie povedo

mie slobody, vyzdvihnutie dôstojnosti 

ženy, zodpovedné rodičovstvo a výcho

vu. Ďalej prehĺbenie vzťahov medzi ro

dinami pre ich vzájomnú duchovnú

i hmotnú pom oc. Taktiež je  potrebné u- 

vedomenie si poslania rodiny v Cirkvi 

a zapojenie sa do tvorby spravodlivej 

spoločnosti.

Pápež Ján Pavol II. varuje pred de

formáciou základných hodnô t. 

Upozorňuje na bludný názor, že obaja 

manželia sú úplne nezávislí a vystríha 

pred spochybňovaním rodičovskej au

tority pred deťmi, ako aj rastúcim po

čtom rozvodov, umelých potratov a ste

rilizáciou.

Svätý O tec hovorí, že príčinou tých

to ťažkostí je nesprávne chápanie slo

body a prekážky pri odovzdávaní du

chovných hodnôt deťom. V krajinách 

tretieho sveta je to krajný nedostatok 

materiálnych prostriedkov nevyhnut

ných pre dôstojný život. V bohatých 

krajinách zasa b lahobyt, konzum né 

zmýšľanie, úzkosť a strach. Život už nie 

je požehnaním, ale nebezpečenstvom  

e prekážkou, ktorej sa treba vyhnúť 

(ods.6).

Voči tlaku masmédií, ktoré propa

gujú záporné javy, neostali odolní ani 

veriaci. Aj oni strácajú zmysel pre klad

né hodnoty a nedokážu byť kritickým  

svedomím rodinnej ku ltúry a pravého 

„rod inného  humanizmu“ (ods.7).

Základnou úlohou rod iny je  služba 

životu. P lodením  sa odovzdáva Boží 

obraz č loveka na človeka. P lodnosť 

manželskej lásky sa však neobm edzu

je  len na p loden ie  detí, ale obohacu je  

sa všetkým i p lodm i m ravného, du

chovného a nadprirodzeného života, 

ktoré  o tec  a m atka na základe svojho 

povo lan ia  m ajú odovzdať deťom  

a skrze ne C irkvi a svetu.

Preto, že m anželská láska je  oso

b itnou účasťou na ta jom stve života 

a lásky sam ého Boha, C irkev si uve

dom uje, že dosta la  zvláštne poslanie 

strážiť a brániť vznešenú dôsto jnosť 

m anželstva a zodpovednú úlohu odo

vzdávania ľudského života. Potvrdil to  

Druhý vatikánsky koncil a encyk lika  

Pavla VI. „H um anae v itae “ . M anželská 

láska musí byť plne ľudská, výlučná 

a o tvo rená  novém u životu. U čen ie  

C irkvi je  dnes zasadené do take j spo 

ločenskej a kultúrnej s ituácie , ktorá 

z jedne j strany sťažuje je h o  p o chope 

nie, no z druhej strany ho robí ešte na

liehavejším a potrebným  pre povzne

senie  opravdivého dob ra  muža a ženy.

Ž ivot je  vždy darom  Božej dobroty. 

Najväčším previnením  proti odovzdá

vaniu života je  potrat, č iže zám erné 

pre rušen ie  tehotenstva , kde č lovek 

c ie lene  ukonču je  život už počatého 

dieťaťa. O sobu je  si tu abso lú tne  právo 

na život nam iesto služby životu, ktorý 

má všem ožne chrániť. Č o do podstaty 

n ie t rozd ie lu  m edzi už narodeným  

a ešte nenarodeným , ale počatým  ži

votom .

Je veľkým protirečením , keď štátne 

zákony chrán ia  život už narodeného 

dieťaťa pod hrozbou trestu , a zároveň 

dovoľujú usmrtiť ešte nenarodené die

ťa. Je to  obraz znehodnotene j pravdy 

o človeku.

V prítom nej dobe  používame dve 

sm utné okrúh le  výročia: Pred 4 0  rok

mi v Č eskoslovenskej republike parla

m ent schválil p rvý zákon, ktorý dovoľo

val potraty, pred 10 rokm i bol tento zá

kon ešte viac liberalizovaný. D odnes 

dovoľuje vykonať potrat aj z m alicher

nej príčiny.

Boh, a v je h o  službách Cirkev, za

kazuje potrat, a to  n ie len z nejakých 

vonkajších dôvodov, ale zo sam ej pod

sta ty skutku. Je  to  vražda nevinného 

ľudského života, ktorém u naviac nebo

la um ožnená sviatosť krstu ako brána 

k p lne j účasti na B o-žom  živote . 

N ásledky potra tu  prejavujú sa v ľu- 

dôch , ktorí ho vykonali, výčitkam i sve

dom ia a duševnou nespokojnosťou až 

do  konca života. S po ločnosť trpí na 

nedosta tok m ladého pokolenia.

Drahí bratia  a sestry,

tým to  pas tie rskym  lis tom  Vám 

chcem e  pom ôcť poznať a pochop iť 

nesm iernu Božiu lásku, ktorá stvorila 

č loveka  na svoj obraz. Boh dáva preží

vať č loveku tú to  lásku v manželstve 

a rod ine . Ž ivot v opravdivej láske je 

predzvesťou spo ločenstva  s Bohom  

vo večnosti.

M ilá m ládež, ch lapc i a dievčatá! 

N ebo jte  sa prijať ideály kresťanského 

m anže ls tva  n a p rie k  vše tkým  p ro ti

chodným  názorom . Láska sa nesm ie 

zam ieňať za zážitok. Tam je  kľúč šťast

ného manželstva.

S prianím  kresťanskej odvahy Vás 

všetkých pozdravu jem e a do nastávaj

úceho  nového roka 1997 Vám udeľu

jem e  svoje apošto lské  požehnanie!

Podpísaní všetci 
biskupi S lovenska

íLUJSim ^nwcmTfTO - 
O X D iJ  A  J i O -L) J i'iľ y
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Na žiadosť J.E .kard iná la  Eduarda Mar- 
tinéza Somalo, prefekta Kongregácie pre 
Inštitúty zasväteného života a Spoločnosti a- 
poštolského života, Svätý O tec Ján Pavol II.

nariadil, aby sa každý rok slávil v cirkevnom 
kalendári Deň zasväteného života, a to 2. 
feb ruára  na svia tok S tre tnu tia  Pána so 
Simeonom.

J  e ž i š ,
Návšteva v rodine. Taká, aké poznáme 

aj my. Ježiš je úctivo prijatý ako vzácny 
hosť. Zdá sa, že smer rodinného života u- 
dávala Marta. Pravdepodobne bola staršia, 
skúsenejšia a na svojich pleciach pociťova
la zodpovednosť za správny chod domác
nosti. Teda bola zodpovedná aj za prijíma
nie hostí, za ich pohostenie, keď sa z času 
na čas objavili v ich dome.

Iste Ježiš nebol v tomto dome prvýkrát. 
Vzájomne sa poznali už dlhšie a Marta ho 
počúvala iste aspoň niekoľkokrát pri rôz
nych príležitostiach. Keďže mala dobre 
srdce a chcela si túto vzácnu návštevu uctiť 
čo najlepšie, cítíla, že je to jej čas, aby 
predložila na stôl to najlepšie, čo vie pri
praviť. Veď to poznáme, keď očakávame 
vzácnu návštevu, koľko príprav, koľko prá
ce, ale vždy to všetko konáme s radosťou a 
s láskou, vzhľadom na milú návštevu, ktorú 
očakávame.

Vedela Marta, že príde Ježiš? Pravde
podobne nevedela, lebo by už dopredu 
mala pohostenie pripravené. Vidíme, že 
práce rozbehla až po Ježišovom príchode. 
Chcela pripraviť chutné jedlo a ponúknuť 
osviežujúci nápoj na uhasenie smädu. 
(Neuvedomila si, že Ježíš prišiel do jej do
mu práve na to, aby on Božím slovom uha
sil smäd jej duše). Robila všetko, aby sprí
jemnila atmosféru stretnutia a čím lepšie si 
uctila Ježiša. Niet pochýb o tom, že 
celá aktivita Marty vyvierala z veľkej 
lásky k Ježišovi, a preto to všetko robi
la aj s ochotou, nehľadiac ani na ná
mahu, čas, ani na žiadnu inú obetu.
Tak bola zaujatá prácou, že jej Mária 
spočiatku ani nechýbala. Radostná 
práca jej išla od ruky. Už aj doniesla 
čosi pripravené na stôl pred Ježiša, s 
úsmevom ho ponúkla a vtedy zbadala 
pri Ježišovi nečinne sediacu Máriu.

Mária ako keby nebola ani prítom
ná tak visela zrakom a srdcom na 
Ježišových ústach a slovách. Marta 
nechápala jej ľahostajnosť a nečinnosť 
pri tak vzácnej návšteve. Oslovila ju, 
ale Mária bola inde, nepočula jej hlas.
V tej duší rezonovali iné slová, slová ži
vota, Ježišove slová.

Marta sa teda obrátila na Ježiša a 
povedala mu: „Pane, nedbáš, že ma

M á r i a  a
sestra nechá samu obsluhovať? Povedz 
jej, nech mi pomôže!“ Mala v pláne pripra
viť bohaté pohostenie. Čakala od Ježiša 
uznanie a pochopenie situácie a v koneč
nom dôsledku i konkrétny príkaz pre sest
ru Máriu: „Choď, Mária, a pomôž Marte!“ 
Nepochodila. Ježiš nesplnil jej očakáva
nie, neposlal Máriu obsluhovať, ba svojou 
odpovedbu, ktorú celkom nechápala, u-

R E KONŠTRUKCIA  
JEDNÉHO PRÍBEHU

prednostnil Máriu: „Marta, Marta, staráš sa 
a znepokojuješ pre mnohé veci, a potreb
né je len jedno. Mária si vybrala lepší po
diel, ktorý sa jej neodníme.“ Mária pravde
podobne nepočula tento dialóg Marty s 
Ježišom. Bola ponorená do iného sveta, 
do sveta duchovného, Božieho.

Ježišova reakcia na slová Marty, hoci 
vyznela ako výčitka, bola ocenením jej 
veľkej štedrostí, starostlivosti a pohostin
nosti. „Potrebné je len jedno“ . Chcel ju u- 
pozorniť na to, že slovo Božie má väčšiu 
cenu. Ono je potrebné pre večný život. 
Veci treba hodnotiť z hľadiska nadprirodze
ného. Budeme ich vnímať širšie, jasnejšie, 
lepšie im budeme rozumieť.

M a r t a
Ježiš chcel byť darom aj pre Martu.
Čo asi po týchto slovách nasledovalo? 

Aj Marta si sadla. Nechala všetko, ale nie 
nadlho. Nevedela sa sústrediť na Ježišove 
slová. Jej myseľ bola inde, ešte všetko ne
dokončila, musí to stihnúť, aby Ježiš neodi
šiel skôr. Pomaly sa zdvihla a odišla do ku
chyne, k svojej práci. Napokon bol bohatý 
obed, pri ktorom sa asi aj Mária prebrala z 
duchovného sna a iste pochválila sestru 
Martu za jej špeciality. Marta však sa už ne
zmohla na nijaké iné poznámky na adresu 
Márie.

Ako sa návšteva skončila, s akým vý
sledkom? Marta splnila, čo si predsavzala 
na 100 %, veď bola ženou činu, pracovi
tou, nikdy sa nezastaviac uprostred nedo
končenej práce. Vzácnu návštevu si uctila, 
ako najlepšie vedela. Bola spokojná, že to 
Ježišovi chutilo, a že ostal po ňom prázd
ny tanier. Veď to je vždy najlepšie ocene
nie kuchárky. Ježiš na prvý pohľad dosia
hol len 50 % výsledok, ale ten sa po jeho 
odchode zväčšil tiež na 100 % účinnok. 
Mária po Ježišovom odchode oboznámila 
Martu so všetkými Ježišovými slovami. 
Marta až teraz otvárala ústa a možno aj ne
jaká slza sa objavila v jej v očiach. Teraz od 
sestry Márie prijala Ježišovo posolstvo lás
ky. Bola šťastná. Rovnako šťastnou bola aj 
Mária, ktorá mala z Ježišovej návštevy plný 

úžitok. Všetky jeho slová prijala do 
svojho srdca, rozjímala nad nimi a 
prijala ich za normu svojho života. A 
hneď po Ježišovom odchode ich za
siela do úrodnej pôdy Martinho srd
ca.

Aké to požehnané poslanie Márií
- zasvätených žien v tomto svete. 
Akú veľkú úlohu im Pán zveril. 
Zasieva im svoje slová hlboko do ich 
sŕdc a ony sa potom vedia deliť s 
druhými. Vedia siať Božie slovo, iba 
im vlastnými schopnosťami, do sŕdc 
druhých. Raz, vo večnosti, sa na ich 
sejbu pozrieme dôkladnejšie, aký ú- 
žitok, akú úrodu priniesla. Iste bude
me prekvapení, že tie utiahnuté du
še, ktoré svet takmer ani nepoznal, 
boli preň takým veľkým obohatením 
a dobrodením.

o. ThDr. Ján BABJAK, SJ
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Otázky mladých
V roku 1995 uskutočnila naša redakcia anketu o tom, čo zaujíma 

čitateľov časopisu Slovo, čo by bolo vhodné v obsahovej náplni do
plniť, zmeniť, resp. nepublikovať. Väčšina z vás sa veľmi pozitívne vy
jadrila práve k tejto rubrike. Prosíte nás, aby Otázky mladých mali 
miesto v časopise Slovo aj naďalej. Otázok, na ktoré je potrebné od
povedať, je naozaj veľa. Ale to, že táto rubrika má vysokú čítanosť, je 
iste predovšetkým zásluhou veľmi fundovaných a vynikajúcich odpo
vedí otca biskupa Mons. Milana Chautura. V tomto prvom vydaní v ro
ku 1997 vám prinášame otázku, ktorá dnes často máta svet.

Boh áno, ale cirkev nie.
Prečo jedno od druhého sa nedá oddeliť?

Odpovedá pomocný biskup prešovskej diecézy 
Mons. Milan Chautur, CSsR

Mnohí ľudia hovoria, že by 
začali žiť podľa evanjelia, ale 
prekážkou je im Cirkev. 
Odrádzajú ich chyby a nepre
svedčivý život kresťanov...

Táto výhovorka má často 
pravdivý základ, lebo o kres
ťanoch sa nedá vždy hovoriť 
ako o ideálnych ľuďoch, ale je 
tiež zavádzajúcou výhovor
kou. Lebo ak niekto zistí, že e- 
vanjelium je kniha, ktorá ob
sahuje návod na dobrý život, 
tak nemôže odvrhnúť tento 
návod a za základ zobrať 
tých, ktorí tento návod nereš
pektujú. To je tak, ako keby 
sme kvôli zlému opravárovi 
zavrhli dobrý pristroj, ktorý 
nám mohol v mnohom po
môcť, ale my sme ho nepouži
li, lebo zlý montér ho nevedel 
zapojiť. Pre každého je dôleži

tý šťastný život, dobrá smrť a 
radostná večnosť. Ak nám e- 
vanjelium dáva návod k takej 
existencii, potom je rozumné 
pýtať sa: Či nám dal niekto 
dôkaz toho, že sa takto dá 
žiť? Ak aspoň o jednom člove
kovi je to platné, potom je to 
dôkazom, že tento život evan
jelia je reálny, hoci mnohí iní 
to nedokázali, lebo robili o- 
sobné chyby.

My vieme, že dokonale to 
dokázal Syn človeka - Pán 
Ježiš a veľmi sa mu v tomto 
ponímaní života podobala je
ho matka Panna Mária a po
tom podľa miery svojich úsilí 
aj státisíce a milióny svätých. 
Teda tento život podľa evanje
lia je možný. A mňa nesmie 
odradiť množstvo chýb v 
dnešnom kresťanstve, ale mu-
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Či nie je to zázrak 
byť Božím dieťaťom? 
Spočinúť v náručí Otca, 
ktorý vždy objíma s láskou.

A uchom na hrudi, 
tlkotu srdca načúvať. 
Netúžiť po ničom inom, 
len v jeho dome prebývať.

Dve oči preľaknuté, 
koľko len strachu prežili 
a teraz ľutujú, 
že tak veľa hrešili.

Byť navždy jeho, 
okúšať šťastia čas.
Patriť len jemu 
a neutekať kdesi zas.

sí nás od týchto chýb odrád
zať to, ako skončili ľudia, čo 
znevážili evanjelium svojím 
počínaním. Koniec ich žitia v 
žiadnom prípade nebol ra
dostný, preto ak nechceme 
podobne skončiť, treba nám 
dôslednejšie žiť evanjelium 
vo svojom osobnom živote. A 
ja hovorím: Ak teda vidíš chy
by na príslušníkoch Cirkvi, ne
rob ich aspoň ty, aby Cirkev 
dnes bola aspoň o niečo, či o 
niekoho lepšia.

Veľká je 
Tvoja milosť

V chráme sv. Kríža v 
Kežmarku sa 18. októbra minu
lého roka uskutočnilo vyhodno
tenie III. ročníka celoslovenskej 
ekumenickej detskej súťaže v 
písaní náboženskej poézie a 
prózy. Do súťaže sa zapojilo 116 
detských autorov zo 47 sloven
ských škôl.

V poézii v prvej kategórii sú
ťažili deti od 1. po 4. ročník zá
kladných škôl. 1. miesto obsadi
la spoločná báseň sestier 
Hanky a Evy Chmelníkovej z 
Nitry. V poézii v druhej kategórii, 
kde boli súťažiaci od 5. triedy 
základnej školy po prvý ročník 
stredných škôl, boli dve prvé 
ceny. Získali ich Zuzana 
Kostelná z Brezovej pod Bralom 
a Veronika Andočová z Nitry. V 
próze bola len jedna kategória. 
1. miesto získala Jana Belláko- 
vá z Banskej Bystrice.

Organizátormi súťaže a sláv
nostného literárneho večera 
pod názvom ...lebo veľká je 
Tvoja milosť boli: Mestský úrad v 
Kežmarku, Národné literárne 
centrum Bratislava, Miestny 
Odbor Matice Slovenskej v 
Kežmarku, Klub priateľov kres
ťanského umenia pri KDK v 
Kežmarku, Euroregion Tatry.

Monika TANČÁKOVÁ

Dvaja pútnici prechádzali po
čas putovania malým mestečkom. 
Starší z pútnikov zodvihol v pra
chu ležiacu mincu a i keď to bola 
len drobná minca, potešil sa jej. I  
mladší pútnik, kráčajúci pár kro
kov pred druhom, mincu videl, no 
zdala sa mu len veľmi malej ceny, 
než aby sa pre ňu zohol.

Na konci mesta predávala sta
renka slivky. Urodilo sa jej ich 
veľmi veľa a tak ich predávala lac
no. Starší z pútnikov sa pri nej pri
stavil a za nájdenú mincu kúpil 
slivky.

Keď obaja pútnici putovali v 
horúčave už celý deň a moril ich 
hlad i smäd, mladší pútnik sa za
čal ponosovať staršiemu, že to už 
ďalej nevydrží.

„Maj strpenie, veď o hodinu už 
budeme v cieli dnešného putova
nia “ - povedal starší pútnik a ne
nápadne pustil na zem prvú sliv
ku. Len čo ju  mladší zbadal, zohol 
sa pre ňu a s chuťou ju  zjedol.

Starší pútnik sa tváril, že nič 
nevidel a pustil po čase na zem 
ďalšiu slivku. Takto počas putova
nia popúšťal pred nohy mladšieho

Staré múdrosti 
pre mladých

druha všetky slivky, ktoré za min
cu kúpil. Ten každú slivku zodvi
hol a zjedol.

Keď zjedol i tú poslednú sliv
ku, starší druh sa ho opýtal: „Vieš, 
koľko bolo tých slivák?“

Mladší nevedel a len prekva
pene hľadel na druha.

„Tridsaťkrát si sa zohol pre 
slivku, no pre mincu, za ktorú som 
ich, kúpil, si sa zohnúť nechcel. 
Tak robia všetci ľahkomyseľní ľu
dia, ktorí nepatrnými vecami po
hŕdajú, pretože neuvažujú, že v 
ľudskom živote všetko má svoj vý
znam a cenu. “

-AN-
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Vianočné sviatky Narodenie Ježiša 

Krista prežívali veriaci prešovskej e- 
parchie v pokoji a láske. Mier nie je sa
mozrejmosťou, veď na mnohých mies
tach sveta tomu tak nebolo.

Na Slovensku to boli milostiplné a 
požehnané dni, veď práve v tento čas 
mnohí ľudia po dlhých rokoch prijali 
sviatosť zmierenia, prijali živého Krista, 
ďalší urobili zásadné rozhodnutie za
nechať hriech, začali nový život. 
Každoročné sprítomňovanie Narode
nia Ježiša Krista je skutočným zázra
kom práve v tom, že sa Boh v tento čas 
rodí v mnohých srdciach. To vnútorné 
zázračné uzdravenie, tie naozajstné 
nefalšované Vianoce vari nemožno ani

v pravom slova zmysle opísať.
Prinášame vám aspoň to, čo sme 

videli a počuli. Narodil sa Kristus Pán, 
veseľme sa a radujme sa. A veru ra
dosti bolo dosť. Aj tí snehoví šarvanci 
si prišli na svoje. Sneh vŕzgal, keď sa 
šlo na polnočnú, ako už dávno nie. 
Koledníci koledovali nádherné vianoč
né spievanky, vinšovníci vinšovali gaz
dom i gazdinám všetkého blaha tejto 
zeme. A tak to bolo od Uliča až po 
Osturňu i ďalej. Vianočné sviatky sa 
slávili v prešovskej eparchii zväčša po
dľa nového gregoriánskeho kalendára. 
Kde tu ešte tradične svätili Narodenie 
Isusa Christa podľa juliánskeho kalen
dára.

V PRESOVE

V katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa v sídle diecézneho biskupa v 
Prešove sa obrady Vianoc začali vigílijnou 
liturgiou sv. Bažila Veľkého spojenou s ve- 
čierňou už popoludní na Štedrý deň. Sv. li
turgiu slúžili biskupský vikár Mons. Peter 
Rusnák, správca farnosti Prešov o. Vladimír 
Skyba, a kaplán o. Emil Lechman. Dňa 25. 
decembra sv. liturgiu celebroval J.E. 
Mons. Ján Hirka. Z jeho príhovoru vyberá
me niekoľko podstatných myšlienok: Boh, 
ktorý sa narodil v Betleheme, neprišiel na 
tento svet len tak na skúšku. Neprišiel na 
skúšku za nás zomrieť ani milovať, lebo on 
nás miluje stále. Kristus sa rodí a my sme 
vykúpení. Boh sa nad nami zľutoval a dal 
nám svoju lásku v Betleheme. Syn Boží 
nám prišiel v ústrety. Betlehem je pre mno
hých ľudí len akousi roz
právkou, legendou. Ľudia 
ulnú svoj zrak len na dobrá 
tohto sveta, plné stoly a 
darčeky. A tak sa môže 
stať, že malého Ježiška v 
Betlehéme si vôbec ne
všimnú, založia ho všelija
kým haraburdím a zostane 
len slama.

Vianoce sú - znamená 
pochopiť jeho zámery.
Novonarodený Spasiteľ 
nám ukazuje cestu, aby 
sme my, kresťania, mohli 
ukazovať cestu tým, ktorí 
sú vzdialení od Krista,
Ježiš nám dáva nádej, že 
naše hriechy nám môžu 
byť odpustené. Keď sa 
rozhodneš žiť s Kristom,

vtedy sú Vianoce, a to aj keby bol mesiac 
jún. Keď stretneš človeka, ktorý potrebuje 
tvoju pomoc a neodmietneš ho, vtedy sú 
Vianoce. Keď pomôžeš tomu, čo nevládze, 
tieto hodiny sú pre teba Vianoce. Keď ve
dieš svoje deti k spravodlivosti, jednodu
chosti a ukazuješ im Krista, vtedy sú 
Vianoce. Nie sú Vianoce vtedy, keď myslíš 
len na seba a zabúdaš na Krista.

V KOŠICIACH

Ako prežívala košická farnosť Vianoce 
‘96, sme sa opýtali otca dekana Cyrila 
Jančišina. „Vvlášť veľký dôraz sme dali sa
motnej príprave na Božie Narodenie. Veľké 
zástupy pred spovedeľnicami boli milosťou 
pre túto farnosť. Na Vianoce sa chystali sta
rí i mladí. 22. 12. bol na fare koledový ve
čer. V druhý sviatok vianočný Zbor 

Presvätej Bohorodičky pri
šiel do našej farnosti otec 
biskup Mons. Ján Hirka. 
Netradičnou bola sv. litur
gia pre deti, kde namiesto 
homílie bol krátky pro
gram na spôsob jasličko- 
vej pobožnosti. To, že 
mnohí prežívali sviatky v 
spojení s Ježišom Kris
tom, ma utvrdil aj fakt, že 
ľudia si dokážu navzájom 
pomáhať a že dokážu nač
úvať. Jedna pani nám pred 
sviatkami doniesla 3 tisíc 
korún ako dar pre jednu 
mnohodetnú rodinku. Bo
lo to naozaj dojemné. 
Počas Vianoc sme cítili ta
kú naozajstnú radosť a po
koj.“

NA SPISI

V Kojšove a Slovinkách prežívali 
Vianoce ’96 podľa svojich tradičných zvy
kov. O vianočné postrehy sme poprosili 
otca dekana Milana Mojžiša. „Kojšovská 
farnosť prežívala sviatky Narodenia výni
močne radostne. Týždeň pred Vianocami 
mali sme v chráme Klokočovskú ikonu. Pri 
tejto príležitosti som do farnosti pozval 
niekoľko duchovných, ktorí prípravu na 
Vianoce svojím slovom duchovne obohati
li. V Slovinkách ikona Bohorodičky bola 
prítomná počas samotných Vianoc. Túto 
udalosť farnosť radostne vnimala. Tunajší 
veriaci cítia prítomnosť a pomoc matky 
Božej.

Mnohí si uvedomujú, že Vianoce nie 
sú len vianočný stromček, darčeky, ale že 
Vianoce sú, keď sa v srdci človeka narodí 
Ježiš Kristus. Veľkej milosti sa dostalo 
týmto farnostiam. Veď Klokočovská ikona 
putuje niekoľko rokov a my sme ju dostali 
práve na začiatku toho veľkého adventu, 
veľkej tro jročnej prípravy na jubileum 
2000  rokov Narodenia Ježiša Krista. 
Okrem slávnostnej sv. liturgie a modlitieb 
mali sme vo farnostiach jasličkové pobož
nosti. V Kojšove deti hovorili o svojom 
vzťahu k Ježišovi, ako pomáhajú rodičom, 
ako usilovne sa učia, v Slovinkách v scén
ke deti predstavili dve hviezdičky, ktoré sa 
delili s tým, čo prežili v betlehemskej noci.
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(Pokračovanie na 11. str.)
Vianoce ‘96 na Spiši boli bohaté na mi
losti. Veľa ľudí pristúpilo k sviatosti zmie
renia. Vonku bolo síce zima, ale verím, 
že v srdciach ľudí sa rozhostilo Kristovo 
teplo.”

POD VIHORLATOM

Sviatočné chvíle Roždestva - 
Narodenia Ježiša Krista v Humennom a 
jeho okolí boli slávnostnejšie ako inoke
dy. Polnočnú sv. liturgiu v novopostave
nom chráme Najsvätejšej Trojice na síd
lisku Humenné - Dubník pom. biskup 
celebroval Mons. Milan Chautur, CSsR. 
Koncelebroval okresný dekan František 
Čitbaj. Prvý sviatok vianočný otec biskup 
sv. liturgie slúžil v novorekonštruovanom 
chráme Uspenia Prečistej Bohorodičky v 
Humennom a v chráme sv. archanjela 
Michala v Hažíne spolu s tamojším rodá

kom ThDr. Jánom Babja-kom. Dňa 26.
12. 1996 sa bohoslužby za účasti otca 
pomocného biskupa konali v Porúbke a v 
Humennom na sídlisku Máj, kde mládež 
a deti pred sv. liturgiou pripravili pekné vi
anočné pásmo.

Čo povedal o tec biskup pod 
Vihorlatom v tieto sviatočné dni? Vybrali 
sme niekoľko myšlienok:

Je dôležité, aby sme hlbšie prežívali 
Vianoce. Aby sme pochop ili podstatu  
Kristovho narodenia  a jeho  zmysel. 
Človek trp í rôznymi ťažkosťami života. 
Najviac však trpí pomyslením na vlastnú 
smrť. Boh vidí toto ľudské trápenie. Preto 
poslal svojho Syna, aby sa narodil z pan
ny m enom  Mária. Posiela na zem  
Vykupiteľa.

Z betlehemskej tmavej noci vystupuje 
svetlo, Kristovo svetlo. V prenesenom vý
zname - tma vnútorného chaosu, nepori
adku, strachu, neistoty sa v Kristo-vom 

narodení mení. Mení sa naša 
pozícia k Bohu.

Veriaci človek môže m ať 
skutočnú, trvalú radosť z 
Kristovho narodenia vtedy, keď  
venuje dostatočnú starostlivosť 
o prehĺbenie vzťahu ku Kristovi.

V rodinách sme si zvykli po
čas Vianoc vzájomne sa obda- 
ruvávať rôznymi darmi. Je po
trebné však, aby sme sa nauči
li dávať ešte hodnotnejšie dary, 
darovať svojmu blížnem u  
Krista. Byť kresťanom zname
ná byť schopný v každej život
nej s ituácii darovať sa.

- rs -

Kronika 
d iecézneho  

biskupa

M o n s .  J á n a  H i r k u
13.11. Otvorenie výstavy Mikuláša 

Klimčáka v Prešove
14.11. Imatrikulácia študentov GkBF 

1. ročníka
16.11. Účasť na Medzinárodnom festi

vale Gréckokatolíckych speváckych zbo
rov ‘96

17.11. Posviacka chrámu v Klenovej

21.11. Posviacka obnoveného 
Gréckokatolíckeho seminára P. P. 
Gojdiča

24.11. Spišská Belá - svätá liturgia pri 
príležitosti 90. výročia o. Vojtašáka - hlav
ným celebrantom bol o. František Tondra

6.12. Sv. liturgia v chráme v Bardejove
- sv. Mikuláš

8.12. Sv. liturgia na sídlisku Vimbark 
v Bardejove

15.-21.12. Duchovné cvičenia
25.12. Slávnostná svätá liturgia v pre

šovskej katedrále
26 .1 2 . Slávnostná svätá liturgia 

v Košiciach

JUBILEA KŇAZOV
o. M ons. Ján 

Gajdoš, generálny 
vikár, Prešov naro
dený 11. 1. 1927

- 70. narodeniny 
o. Štefan Danko, 

sp rá v ca  fa r n o s t i  
Čičava, narodený 21.

1. 1927 - 70. narodeniny
o. M ichal Džatko, 

správca farnosti Giral
tovce, narodený 25. 1. 
1942 - 55. narodeniny

URBI ET ORBI
„Mnoho ráz a rozličným spôsobom ho

voril v minulosti Boh...“ týmito slovami 
svojho vianočného posolstva sa prihovoril 
Svätý Otec Ján Pavol II. desaťtisícom ve
riacich prítomných na Námestí sv. Petra v 
Ríme, ako aj stámiliónom televíznych divá
kov. Vo svojom tradičnom posolstve však 
upozornil aj na to, že vianočnú atmosféru 
ruší napätie v Izraeli a na palestínskych ú- 
zemiach a medzinárodná ľahostajnosť k 
tragédiám v Afrike. V posolstve, ktoré 
predniesol k tisícom veriacich z centrálne
ho balkóna Baziliky sv. Petra, Svätý Otec 
uviedol, že Vianoce neznamenajú ustúpiť 
násiliu a nespravodlnosti, ale snažiť sa o 
prekonanie nenávisti a zloby a o návrat k 
dialógu. Poukázal na obnovený mier v 
Bosne, Hercegovine a v Guatemale, ale 
súčasne upozornil na to, že na mnohých 
miestach sveta dnes trvá ľudské utrpenie. 
„Ozvena vianočných spevov musí doletieť 
oveľa ďalej. Musí preletieť múrmi, za ktorý
mi je stále počuť treskot zbraní, ktorý ruší 
kúzlo pokoja takého posvätného dňa,“ 
zdôraznil Ján Pavol II.

Potom zaželal a udelil svoje apoštolské 
požehnanie spojené s plnomocnými od- 
pustkami.
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UNICEF 
nechce deti

N a konferencii o využití 
finančných zdrojov oblastí 
zaostalých štátov sveta det
ský fond OSN (U N IC E F) 
bol usvedčený z toho, že 
podporuje antikoncepciu a 
um elé po tra ty  vydávaním  
„príručiek, vysvetľujúcich vy
užitie postkoitálnej antikon
cepcie ženám “. Vatikán sa 
preto rozhodol pozastaviť fi
nančnú podporu, ktorú po
skytoval m edzinárodnej or
ganizácii.

Prešov na misie
Aj keď Slovensko nie je 

veľká krajina, v prepočte na 
obyvateľov je  jednou z po
predných krajín sveta, ktorá 
pravidelne prispieva finanč
ne na misie. Pom áham e tak 
Svätému O tcovi Jánovi 
Pavlovi II. udržiavať 998 mi
sijných domovov - biskup
stiev, podporovať 47 500 
kňazov - m isionárov, 
160 000 rehoľných bratov a 
sestier, 900 seminárov, 6350 
am bulantných nem ocníc, 
765 staníc pe m alom ocných 
a 9 252 sociálno - charitatív
nych ústavov. Pre tento pro
gram sa konajú zbierky na 
misijnú nedeľu. Zbierka na 
misie v prešovskej diecéze z 
20. októbra 1996 činila su
mu 463 267,-Sk.

Verejná mienka
Akí sme, potvrdzuje aj 

prieskum  Ú stavu pre vý
skum verejnej mienky pri 
Štatistickom úrade SR. M e
dzi najdôveryhodnejšie in
štitúcie v mesiaci septem ber 
roku 1996 patrila armáda. 
N a otázku, aký je  vzťah ob
čanov k vybraným politic
kým a verejným inštitúciám, 
odpovedalo 1269 respon
dentov. A rm áde dôveruje 
71%, Slovenskému rozhlasu 
62% a cirkvi 54% opýtaných.

Na samom okraji východ
nej časti našej republiky leží 
malá dedinka Uličšké Krivé. 
Dňa 24. novembra ešte minu
lého roka sa tu konala odpu
stová slávnosť Sv. archanjela 
Michala. Predchádzala jej 
dvojdňová duchovná príprava. 
Veriacich tejto filiálnej obce 
farnosti Ulič pastoračné navští
vili duchovní o Marián Steran- 
čák, o. Peter Tremko. Du
chovná obnova, evanjelizačné

stretnutia a iné aktivity zamera
né na prehĺbenie viery, konané 
v našich farnostiach, pomá
hajú duchovnému rastu a sú 
potrebné zvlášť v období troj
ročnej duchovnej prípravy na 
jubilejný rok 2000. Odpustovú 
sv. liturgiu slúžili správca tejto 
farnosti o. Miroslav Bartoš, o. 
Pavol Stanko z Topole a o. 
Peter Komanický zo Sniny, 
ktorý mal aj príhovor.

J. PATARAJČÁKOVÁ

V Kláštore sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie v 
Prešove bola 26. decembra 
1996 milá slávnosť. Rehoľné 
šaty si v tento deň obliekla no- 
vicka Miroslava Danilašová zo 
Zakarpatskej Ukrajiny. Sv. litur
giu pri tejto príležitosti celebro
val otec biskup Mons. Milan 
Chautur, CSsR. Na Slovensku 
pôsobí v súčasnosti 80 sestier 
služobníc Nepoškvrnenej Pan
ny Márie.

P oď te  ku mne všetciV spoločenskej miestnos
ti Dom u Charitas v Prešove 
sa 11. decem bra uskutočnlo 
tradičné stretnutie Gréckoka
tolíckej diecéznej Charity s 
jej klientmi - starými, chorý
mi a opusteným i ľuďmi. 
Stretnutie zorganizovali pra
covníci Charitatívnej služby 
v rodinách na čele s charita
tívnou sestrou Dášou Chaná- 
tovou. P rítom ných privítal

riaditeľ diecéznej C harity  
Ing. M aroš Šatný. M edzi 
vzácnymi hosťami boli prí
tom ní RNDr. o. Jozef Vos- 
kár, prim átor mesta Prešov 
Ing. Juraj Kopčák, sr. MUDr. 
Nikolaja Mydlíková, OSBM, 
zástupcovia štátnej správy a 
ďalší.

Stretli sa, lebo „Boh ma 
miluje, preto sa o mňa sta
rá“, také bolo tohtoročné 
motto. V kultúrnom progra
me prišli chorých a starých 
potešiť svojím programom 
študenti gymnázia sv. Mo
niky a SZŠ Bažila Veľkého v 
Prešove. Milou pozornosťou 
zo strany pracovníkov Cha
rity bolo odovzdanie darče
kov a veľa úsmevov. Mať čas 
na ľudí, zastaviť sa, poroz
právať s vozíčkam i, ľuďmi 
bez krásnej visáže, to sú de
vízy lásky, ktorá v peknej ro
dinnej atmosfére v tento 
podvečer v priestoroch pre
šovskej Charity defilovala.

Nový šatMedzi Bukovskými vrchmi

Gorazdov literárny Prešov
Gorazd je považovaný za pr

vého po mene známeho literáta, 
spisovateľa a prekladateľa sloven
ského pôvodu. Pripisuje sa mu 
autorstvo liturgickej knihy Kyjev
ské listy, spoluautorstvo na die
lach Život Konštantína a Život 
Metoda. Gorazd sa výraznou 
mierou pričinil aj o prvé prekla
dy do staroslovienskeho jazyka, 
najmä pri preklade kníh Biblie.
V rámci VII. svätogorazdov- 
ských dní na Slovensku v roku 
1996 bol po prvýkrát jeho súčas
ťou I. Gorazdov literárny Prešov.
V súťaži interpréti literárne stvár
nili naše kresťanské prvopočiat
ky, históriu, tradície a duchovné 
hodnoty. Ako hostia boli na po
dujatí prítomní básnik Teofil

Klas, riaditeľ Spolku sv. Voj
techa PhDr. Štefan Hanakovič a 
ďalší. Úvodný príhovor mal ria
diteľ cirkevného odboru pri mi
nisterstve kultúry Dr. Miroslav 
Holečko.

Podujatie sa začalo v Kated
rálnom chráme sv. Jána Krsti
teľa. Sv. liturgiu, celebroval gene
rálny vikár Mons. Ján Gajdoš. I. 
Gorazdov literárny Prešov po
kračoval na Gréckokatolíckej bo
hosloveckej fakulte v Prešove, 
kde sa konalo vyhodnotenie jed
notlivých prác poslaných do sú
ťaže. Podujatie zakončili sláv
nostným galaprogramom, v kto
rom vystúpila časť zboru Ro
mana Sladkopevca, Cyril Janči- 
šin, Tono Mesároš a ďalší.

Na zábere hostia Gorazdovho lite
rárneho Prešova, zľava básnik 
Teofil Klas a riaditeľ SSV PhDr. 
Štefan Hanakovič
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Otcovia biskupi medzi bardejovskými deťmi
Na sviatok sv. Mikuláša pri

šiel do farnosti Bardejov J.E. bis
kup Mons. Ján Hirka. V chráme 
sv. Petra a Pavla celebroval sv. li
turgiu. Veľa detí a mládeže malo 
y tento podvečer dvojnásobný 
zážitok stretnutie s Mikulášom i 
so svojím diecéznym biskupom. 
8. decembra slúžil sv. liturgiu na 
sídlisku Vinbarg v priestoroch

Na sklonku minulého roka 
posvätil pomocný biskup 
Mons. Milan Chautur, CSsR, 
novú farskú budovu v Ľubovci. 
Chvála Bohu, že sa toto dielo 
podarilo dokončiť. Je to pre
dovšetkým zásluha veriacich a 
ich správcu o. Ota Gábora, ale

Táto liturgia patrí medzi najstar
šie liturgie Východnej cirkvi. Čo sa 
týka jej pôvodu, existuje viacero his
torických svedectiev o tom, že po
chádza skutočne od sv. apoštola 
Jakuba, Pánovho brata a prvého je
ruzalemského biskupa, ktorého me
no nesie, hoci počas neskorších sto
ročí bola doplnená a upravovaná do 
dnešnej podoby.

Jakub, Pánov brat, prvý biskup 
Jeruzalema, podľa učenia prevzaté
ho od Pána Ježiša napísal sv. litur
giu.

Z tejto liturgie sa neskôr vyvinu-

základnej školy v Bardejove. Na 
tomto sídlisku sa uvažuje s po
stavením nového chrámu, slúžia
ceho pre západný a východný o- 
brad spoločne.

Dňa 13. decembra sv. litur
giu tu slúžil otec biskup Mons. 
Milan Chautur, CSsR. Po sv. li
turgii sa konala beseda s mláde
žou a stretnutie pri športe.

tiež za pomoci prešovského 
biskupstva a obecného úradu. 
A tak pri starej kamennej a 
mokrej budove stojí nový dom 
pre veriacich. Ľubovčania sa 
tešia, že odteraz budú mať 
svojho duchovného medzi se
bou.

li ostatné byzantské liturgie. Litur
gia sv. Bažila Veľkého, sv. Jána Zla
toústeho i Liturgia vopred posväte
ných darov. V súčasnosti sa raz v ro
ku, na sviatok sv. Jakuba 23. októb
ra, slúži táto liturgia v Jeruzaleme a 
na ostrove Zakint. O túto liturgiu 
prejavili záujem aj prešovskí semina
risti. Aj keď sa im dátum nepodarilo 
dodržať, 2. decembra 1996 liturgiu 
sv. apoštola Jakuba predsa slávili. 
Slúžil ju o. Mgr. Vojtech Boháč a 
tak sa neprerušila tradícia slávenia 
tejto liturgie v Katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Mikulášska 
radosť

Každoročne 6. decembra 
sa slávi sviatok patróna vý
chodnej cirkvi. Sv. Mikuláš 
neobišiel v lanskom roku ani 
obce Hlinné a Jastrabie. Sv. 
liturgia, ktorú slúžil o. Miros
lav Dancák, nebola výnimoč
nou len tým, že Mikuláš roz
dával darčeky. Odkaz sv. Mi
kuláša je, aby sme sa všetci 
navzájom stali darom pre 
svojich blížnych.

Gk DCH Charitatívno - so
ciálne centrum v Medzilabor
ciach v spolupráci s farským 
úradom na sviatok „sv. 
Nikolaja” pripravili deťom 
veľkú radosť. Najprv v chrá
me Bažila Veľkého, potom v 
Ústave sociálnej starostlivos
ti v Kalinové a na záver otec 
Mikuláš prišiel do Osobitnej 
internátnej školy v Medzila
borciach. Vyše 500 detí sa s 
Mikulášom lúčilo nerado. So 
sladkosťami sa podelili so 
svojimi najbližšími.

Duchovná príprava 
na 2000 - ročné 

narodeniny
Pri príležitosti 1. výročia 

prítomnosti Klokočovskej Bo
horodičky vo farnosti Vyšná 
Olšava sa v dňoch od 29. 11. 
do 1. 12. 1996 konala du
chovná obnova. Bola poďa
kovaním za duchovné dary a 
zároveň to bol začiatok troj
ročnej obnovy na jubilejný 
rok 2000. Témou duchovnej 
obnovy bolo Obrátenie. Z 
kňazov boli na nej prítomní - 
okresný dekan o. Marek 
Petro, správca farnosti Vyšná 
Olšava o. Štefan Keruľ Kmec 
a o. Marek Kolesár.

Dom pre veriacich

Liturgia sv. apoštola Jakuba

CHCÚ POSTAVIŤ NOVY CHllAM
Vo filiálnej obci Majerovce 

farnosti Sedliská uvažujú s vý
stavbou nového chrámu. Pôvod
ná sýpka bola v roku 1949 pre
stavaná na chrám, v ktorom sa 
do dnešného dňa konajú boho
služby. Chrám Nanebovzatia Pre
svätej Bohorodičky je však z 
dôvodu veľkej vlhkosti nevyhovu

júci. Aj napriek viacerým opra
vám sa nepodarilo chrám utepliť, 
preto v Majerovciach uvažujú s 
výstavbou nového chrámu. V sú
časnosti prebieha príprava pro
jektovej dokumentácie a na jar 
by sa radi pustili do práce. 
Veríme, že sa im to s Božou po
mocou podarí.
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Katechumenát
Až doteraz pripravovali 

kňazi dospelých k prijatiu sv. 
krstu zvestovaním evanjelia, 
výkladom katechizmu a uvád
zaním do kresťanského živo
ta. Nekonali sa žiadne mimo
riadne obrady. Direktórium z 
roku 1979 prinieslo skrátený 
obrad uvedenia dospelého do 
kresťanského života.

Nedávno bol vydaný „Ob
rad uvedenia dospelých do 
kresťanského života”. Stáva sa 
záväzným a v katechumenáte 
sa cirkev takto riadi predpi
som tejto knihy. Obrad „uve
denia...” má štyri časti: Dialóg 
s kandidátmi, Poznačenie krí
žom, Uvedenie do chrámu a 
Slávenie Božieho slova a po
danie knihy evanjelií.

VI. dni kolied
V Mestskom múzeu v 

Bratislave prebieha od 5. 
12.1996-31. 1.1997 výstava zo 
súkromnej zbierky pod ná
zvom BETLEHEMY SVETA.
V predvianočnom čase v 
dňoch od 5. 12. - 8. 12.1996 
bola súčasťou vernisáže lite- 
rárno - hudobná kompozícia 
Daj, Boh, šťastia tejto zemi v 
Zrkadlovej sieni Primaciálne
ho paláca v Bratislave. Prog
ram pokračoval v Chrenovci - 
Brusné, kde bola literárno- 
hudobná kompozícia Modlit
bičky Milana Rúfusa. Dni ko
lied kresťanov Slovenska sa 
konali aj v Bojniciach a 
Novákoch.

Biskupi 
na duchovných 

cvičeniach
Nielen veriaci potrebujú z 

času na čas obnoviť svoje vnú
tro, načerpať novú energiu. V 
predvianočnom období v 
dňoch 15. 12. - 21. 12. sa v Je
zuitskom exercičnom dome v 
Prešove duchovných cvičení 
zúčastnili aj slovenskí biskupi. 
Duchovné cvičenia viedol lito- 
méfický biskup Mons. Joseľ 
Koukl z Českej republiky.
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V najväčšom 
kontinente sveta

Takmer jedna tretina 
planéty Zem je územím, 
ktoré nazývame Ázia - 
32,61%. Má 3 089 012 000 
obyvateľov, čo predstavuje 
najväčšie misijné územie, 
podľa FABC tu žije najviac 
nekresťanov. Koncom tohto 
storočia bude predstavovať 
asi 65% ľudstva na Zemi, z 
toho len 3,5% budú tvoriť 
kresťania. Tento kontinent 
je kolískou všetkých sveto
vých náboženstiev.

Dve tretiny 
nepoznajú Krista

Cirkev nechce nikomu 
nanútiť vieru. V príprave na 
Svätý rok 2000  musí celá 
Cirkev vynaložiť mimoriad
ne úsilie, aby svetu prinies
la Krista - záchrancu ľud
stva. Na prahu tretieho 
kresťanského tisícročia ne
poznajú Krista ešte dve tre
tiny ľudstva na svete, ktoré 
nie sú kresťanmi. Posled
né odhady boli, že na sve
te žije 5 ,58  - 5,76 miliardy 
ľudí.

Náboženstvo 
ako chlieb

V Indonézii patrí nábo
ženstvo k životu ľudí ako 
každodenný chlieb. 87% o- 
byvateľstva sa hlási k isla
mu, 10% ku kresťanstvu z 
toho 7% protestanti, 3% ka
tolíci, 2% k hinduizmu, 1% 
k budhizmu. M ohutné kul
tové stavby svedčia v tejto 
krajine o bohatej minulosti.
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Prehľad veriacich na svete (1966 -1991)
(prehľad svetovej populácie podľa OSN v mil.)

katolíci iní kres. m oham d. hindusti budhisti židia iné nábož. neveriaci

Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. nepadlo dobre, že pri oslavách 
50. výročia kňazskej vysviacky vo Vatikáne nebolo zastúpené naše 
veľvyslanectvo. Slovenská vláda už niekoľko mesiacov zadržiava do
ma Dr. Antona Neuwirtha, veľvyslanca SR pri Svätej Stolici.

Skutočným dôvodom toho škandalózneho zaobchádzania s 
osobou Dr. Neuwirtha, ktorý bol za svoje náboženské presvedčenie 
dlhé roky žalárovaný minulým komunistickým režimom, je snaha o 
„revanš“ voči katolíckym biskupom za ich nekompromisné postoje 
v otázkach verejného života na Slovensku.

Pomôže iba zmierenie
V Číne je jedna katolícka 

Cirkev, avšak vnútorne je rozde
lená. Existujú dokonca dve 
Konferencie biskupov Číny - ofi
ciálna a podzemná. Je to dôsle
dok 50 - tých rokov, kedy bolo 
cirkevné spoločenstvo v Číne 
postavené pred ťažké rozhodnu
tie. Nemohlo sa identifikovať s 
filozofiou novej čínskej vlády. 
Veľa katolíkov si preto vybralo 
cestu konfrontácie s ateistickým 
komunizmom. Ďalší pochybova
li o tom, či by konfrontácia mo
hla Cirkev zachrániť. V časopise 
China heute (Čína dnes) uvie
dol nedávno P. Roman Malek, 
SVD, štatistiku o cirkvi v Číne. 
V nej uvádza že celkove je kato
líkov v tejto zemi niečo okolo 10 
až 12 miliónov. Z toho 4-5 mil. 
sa hlási k oficiálnej cirkvi a 4-6 
mil. k podzemnej. 71 diecéz má 
oficiálna cirkev, podzemná -. 
Vyrovnaný stav obidvoch skupín 
je v počte biskupov 71 of., 61 
podz., kňazov 1300 of.. 1000 
podz. atď. Svätý Otec už pri rôz
nych príležitostiach, verejne i sú
kromne, vyzval čínskych bisku
pov, kňazov a katolíkov ku zmie
reniu. Treba len dúfať, že táto 
trauma katolíckej cirkvi v Číne, 
čoskoro zmizne a nastane úplná 
jednota.

Nové hroby
0. ŠTEFAN LAZ0R, CSsR, kňaz na odpočinku v 

Michalovciach. Narodil sa 15. 8. 1913 v Šarišskom 
Jastrabí, ordinovaný 13. 6.1942. Pôsobil ako katechéta v 
Kláštore redemptoristov v Michalovciach 1942 - 1944, lí
čite! na gymnáziu v Podolinci 1944 - 1946, riaditeľ inter
nátu v Michalovciach 1946 - 1949, magister novicov v 
Červenke na Morave 1949 -1950. Od 1950 bol mimo pas
torácie. 1968 - 1990 správca farnosti Michalovce - 
Topoľany, 1981 - 1990 viceprovinciál o. redemptoristov.

Od r. 1990 bol na odpočinku. Zomrel 15. 10. 1996 v 
Michalovciach. Pohreb mal 18. 10.1996 v Michalovciach. 
Pohrebné obrady vykonal diecézny biskup Mons. Ján 
Hirka.

0. DEMETER K0STIK, kňaz na odpočinku vo Vranove 
n/T. Narodil sa 24. 11.1908 v Regetovke, ordinovaný bol 
20. 5. 1953. Od roku 1968 bol na odpočinku. Zomrel 27. 
11.1996 vo Vranove n/T. Kňazský pohreb mal 2.12.1996 
v chráme v Čemernom. Pohrebné obrady vykonal generál
ny vikár Mons. Ján Gajdoš. Telesné ostatky zosnulého pre
viezli do Regetovky a uložili do rodinnej hrobky.

Maraña tha! 
Pane, príď!

Našej generácii sa do
stáva od Pána veľký dar, 
keď za 3 roky budeme slá
viť „Veľkého jubilea 2000 
rokov od Narodenia nášho 
Spasiteľa“. Z tohto dôvodu 
sám Svätý otec vyzýva celú 
Cirkev na trojročnú du
chovnú prípravu na toto 
veľké jubileum. Dňa 30. 
novembra minulého roku 
Svätý Otec Ján Pavol II. 
predsedal na prvej večierni 
v rámci obdobia príprav na 
jubileum 2000 rokov.
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Martin - „v srdci Slovenska“
Na strednom a západnom 

Slovensku sú gréckokatolíci roz
trúsení ako malé horské jazerá, 
ktoré môžu veriacich západné
ho obradu občerstviť a ukázať 
im krásu východnej liturgie. 
Toto sa každú druhú nedeľu v 
mesiaci uskutočňuje v Martine, 
Banskej Bystrici a najnovšie sa 
sv. liturgie vo východnom obra
de slúžia aj v Žiline. V „srdci 
Slovenska“ v chráme sv. Marti
na v Martine sa 10. novembra 
minulého roka konala milá a

vznešená slávnosť pre tamojších 
gréckokatolíkov. Spoločne veria
ci obidvoch katolíckych obra
doch slávili výročie konsekrácie 
martinského chrámu. Na sláve
ní eucharistie a modlitbe mole- 
benu k Prečistej Bohorodičke 
boli prítomní veriaci so žilinskej 
komunity spolu s pátrom 
Ľudovítom M. Melom, OP, a o. 
Vladimírom Medzihorským. Sv. 
liturgiu celebroval biskupský vi
kár o. Peter Rusnák.

o. Peter RUSNÁK

àport a nadšenie

Aj z dlhu sa možno radovať
Až do roku 1994 bol Krá

ľovský Chlmec filiálkou farnosti 
Poľany. Odvtedy sa v tejto mladej 
farnosti veľa zmenilo. 24. marca 
im pomocný biskup Mons. Milan 
Chautur, CSsR, posvätil zrekon
štruovanú budovu, v ktorej sa ko
najú v súčasnosti bohoslužby v 
maďarskom a slovenskom jazyku.

Dňa 28. apríla 1996 mali v tejto 
farnosti svoju prvú odpustovú 
slávnosť sv. Juraja. Pri oprave bu
dovy sa finančne zadížili. Napriek 
tomu sa radujú, pretože majú svoj 
vlastný chrám, kde sa schádzajú 
k modlitbe a oslave Ježiša Krista.
V predvianočnom období sa tu 
konala duchovná obnova.

V mestskej hale v 
Prešove sa na sklonku roku 
1996 uskutočnil V. ročník 
vianočného turnaja v halo
vom futbale. Pod patroná
tom pomocného biskupa 
Mons. Milana Chautura,
CSsR, ho zorganizovali re
dakcia časopisu Slovo a 
Klub Slovenského Orla pri 
gréckokatolíckej farnosti v 
Prešove. Dňa 30. novem
bra bola kvalifikácia o po
stup do finále. Zúčastnilo sa jej 24 
družstiev. Finálové zápolenia sa 
konali 27. decembra, do ktorého 
postúpili Malcov, Belža, Laici teo
logickej fakulty v Prešove, 
Saleziáni, Trebišov, Stropkov, Fu- 
lianka, bohoslovci Prešov a uspo
riadateľský klub Slovenský Orol 
Prešov.

Športové podujatie malo vyni
kajúcu atmosféru, ku ktorej pris
peli aj spevácke zbory Dominik z

Rakovca n. Ondavou, Detský zbo- 
rík sv. Anny, Zbor Panny Márie 
Ochrankyne a ďalšie.

Podujatiu finančne prispeli: 
Gréckokatolícke biskupstvo Pre
šov, Mesto Prešov, Geotrans a 
Geopol Fulianka.

KONEČNÉ PORADIE

1. Trebišov, 2. Stropkov, 3. 
Malcov, 4. Bohoslovci.

Radostné jubileum
Pri príležitosti 50. výročia kňazskej vysviacky sa dostalo cti sprácovi 
farnosti Banské o. Vasiľovi Dulajovi, tit. arcidekanovi, celebrovať sláv
nostnú bohoslužbu v Ríme so Svätým Otcom Jánom Pavlom II. dňa 
9. novembra 1996. Do Ríma ho sprevádzali jeho farníci. Bola to nád
herná púť. Stretnutie so Svätým Otcom, obdivuhodná prehliadka his
torických vatikánskych pamiatok, to sú nezabudnuteľné zážitky pre 
duchovného otca i veriacich tejto farnosti. Na spiatočnej ceste nav
štívili rodisko Svätého Františka - Asissi.

Sviatok archanjela
Popradskoruskovaľanský 

svätý Michal prišiel tohto roku 
na bielom koni. Dňa 24. no
vembra sa v tejto filiálnej obci 
farnosti Čirč konala odpustová 
slávnosť. Sv. liturgiu slúžili o. 
Pavol Haľko, OSBM, a o. 
Michal Kuruc, ktorý mal aj prí
hovor. V duchovnom slove ho
voril o poslaní sv. Michala a 
všetkých anjelov. Povzbudil 
najmä mladých k tomu, aby ne
zabúdali na dedičstvo svojich 
otcov.

J. MATTA

Charita ďakuje

Gréckokatolícka diecézna Cha
rita, Dom Charitas, Charitatívno
- sociálne centrum, charitatívna 
služba v rodinách ďakujú všet
kým svojim darcom, sponzorom a 
priaznivcom, ktorý v roku 1996 a- 
kýmkoľvek spôsobom pomohli. 
Takýmto konkrétnym činom pre
ukázali svoju lásku k blížnemu 
podľa Kristovho evanjelia „čo
koľvek ste urobili jednému z ma
ličkých “..

Za diecéznu Charitu 
lng. M. ŠATNÝ

Postrehy
Informácie

Udalosti

Pred Vianocami 1996

Mestský úrad v Prešove v 
dňoch 6. - 22.12. 1996, ako prí
pravu na sviatočné dni narode
nia Ježiša Krista, zorganizoval 
pre Prešovčanov a návštevníkov 
mesta popoludňajšie programo
vé vystúpenia rozličných ume
leckých súborov a skupín mesta 
Prešov. Atmosféru Vianoc vylú- 
dili detský spevácky zbor 
Prešovčatá, Anna Servická, det
ský folklórny súbor Šarišanček, 
Šarišan, Gréckokatolícky mlá
dežnícky zbor, s^rosloviensky 
Zbor sv. Jána Krstiteľa a ďalší.

□  □ □

Na Gréckokatolíckom gym
náziu sv. Jána Krstiteľa v 
Trebišove v predvianočnom ča
se roku 1996 sa konala duchov
ná obnova pre študentov, ale aj 
pedagógov a rehoľné sestry. O 
duchovnú prípravu na sviatok 
Narodenia Ježiša Krista usilova
li o. František Puci a o. Ján 
Zavacký. Súčasťou obnovy bola 
prednáška, čítanie zo Svätého 
písma a sv. liturgia.

Rehabilitácia 
Dr. J. Tisa ?

Generálna prokuratúra SR 
na základe podnetov organizácií 
a občanov skúmala zákonnosť 
rozsudku bývalého Národného 
súdu v Bratislave v trestnej veci 
odsúdeného ThDr. Jozefa Tisa. 
Podnety na podanie sťažnosti 
pre porušenie zákona v prospech 
odsúdeného odložila so zrete
ľom na stanovisko Najvyššieho 
súdu SR.

Podľa Sme 289/1996
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NAJVIAC ČLENOV V KOŠICIACH A SAČIJROVE
Náš Spolok sv. Cyrila a Metoda prekonal od 

obnovujúceho valného zhromaždenia dňa 2. 
marca 1991 všetky počiatočné ťažkosti a svojimi 
aktivitami sa postupne dostáva do vedomia ši
rokej verejnosti. Jeho úlohou je i naďalej pomá
hať pri formovaní náboženského profilu a pre
svedčenia veriacich byzantsko - slovanského o- 
bradu tak, ako to deklarujú jeho stanový, ktoré 
na žiadosť našich členov uverejňujeme v 
Gréckokatolíckom kalendári 1997.

Musíme si uvedomiť, že od každého z nás 
závisí, ako budeme naďalej rozvíjať to dedičstvo 
vo viere i obrade, ktoré sme si s Božou pomocú 
i navzdory mnohých nepriazní zachovali 
od čias sv. Cyrila a Metoda.

Náš polok má už takmer 3000 členov. Z 
nich je 58 zakladajúcich. Počet členov - kňazov, 
spolu s našim vladykom Jánom Hirkom je 85. V 
počte členov vedú Košice (spolu všetky štyri far
nosti) pred Sečovcami a Michalovcami. Z obcí 
má najviac členov Sačurov, ktorý v cyrilome- 
todskom hnutí je príkladnou farnosťou, lebo je
ho filiálka Dlhé KÍčovo je spolu s Novým 
Ruskovom s počtom členov 53 na druhom

mieste a ďalšia filiálka Lomnica má 43 členov a 
je na piatom mieste.

Prehľad členov v mestách
1. Košice - 169 členov, 2. Sečovce - 129, 3. 

Michalovce - 116, 4. Vranov nad Topľou - 101,
5. Trebišov - 90, 6. Svidník - 68, 7. Prešov - 49, 
8. Sobrance - 41, 9. Bratislava - 31, 10. 
Humenné a Strážske - 27, 11. Poprad - 22, 12. 
Levoča - 20, 13. Giraltovce - 9, 14. Svit - 7, 15. 
Stará Ľubovňa - 5 členov.

SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

Prehľad členov v obciach
1. Sačurov - 63 členov, 2. Dlhé KÍčovo a 

Nový Ruskov -5 3 ,3 . Vysoká nad Uhom - 49, 4. 
Sečovská Polianka - 48, 5. Lomnica - 43, 6. 
Kuzmice a Novosad - 42, 7. Nižný Hrabovec -
36, 8. Dúbravka - 33, 9. Zemplínska Teplica - 
31, 10. Cabov a Moravany - 30, 11. Brezina a 
Slivník - 29, 12. Rakovec n/ Ond. - 28, 13.

Bunkovce - 25, 14. Bajany a Kystá - 24, 15. 
Zbehňov - 23, 16. Drieňov, Fulianka a Nacina 
Ves - 21, 17. Jastrabie a Radvaň n/ Laborcom -
19, 18. Drienica, Matiaška a Zdoba - 18, 19. 
Kazimír a Poša - 17, 20. Zbudza - 16, 21. 
Pozdišovce - 15, 22. Ďačov, Hatalov, Ruská 
Nová Ves a Topoľa -14, 23. Baškovce, Čertižné, 
Iňačovce, Soľ a Šamudovce -13, 24. Budkovce, 
Jastrabie n/Topľou, Kráľovce, Kusín, 
Michaľany, Rudľov, Stanča a Voliča - 12, 25. 
Horovce, Krásnovce, Miľpoš, Trnava pri 
Laborci a Vinné - 11,

Po desiatich členov majú tieto obce: 
Dvorianky, Hlinné. Hraň, Koromľa a Nižná 
Rybnica. Ostatní naši členovia sú roztrúsení po 
ďalších našich mestách a dedinách.

Želáme si, aby v našom spolkovom živote 
bol aj rok 1997 úspešným. Náročnosť na našu 
prácu zvyšuje aj výzva na trojročnú duchovnú 
obnovu na dôstojný vstup do tretieho kresťan
ského tisícročia.

Spas ľud svoj, Pane, a požehnaj dedičstvo 
svoje.

(Pk)

Naši jubilanti
V januári t.r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo naši 

členovia:
50 rokov - Magda Hamorská zo Sobraniec, Anna Lemešová z 

Dlhého Klčova, Pavol Michalčin z Krásnoviec, Ing. Marcel Mojzeš z 
Bratislavy, Mgr. Oľga Rozkošová z Juskovej Vole, Eva Senkovičová 
z Dlhého Klčova a Eduard Šepeľák z Krásnoviec.

60 rokov - Júlia Bedriová zo Sečovskej Polianky, Jozef Lagaña z 
Levoče, Mária Peštová zo Sačurova a člen výboru PhDr. Ernest 
Sirochman z Michaloviec.

70 rokov - Zakladajúci člen, gen. vikár Mons. Ján Gajdoš z 
Prešova, Štefan Kľoncko zo Slivníka, Anna Nad’ová z Kysty, Silvia 
Pásnická z Prešova, Ján Pešta zo Sačurova, Alžbeta Rofárová z 
Michaloviec, Anton Titák z Petrikoviec a Mária Zavadská zo 
Šamudoviec.

75 rokov - Anna Bérešová z Krásnoviec, Mária Bujňáková z 
Levoče, Ján Čuchráč z Veľat, Mária Magnesová zo Zemplínskeho 
Jastrabia, Jozef Mužila z Bratislavy a Zuzana Stašková z Lastomíra.

80 rokov - Juraj Lechan z Topole, Juraj Michalčo z Krásnoviec a 
o. Jozef Papulay z Toronta (Kanada).

85 rokov - Anna Hatalovská z Novosadu, Pavol Hospodár zo 
Šamudoviec, Helena Krajňáková z Drienice a Ivan Sakmár z Košíc.

Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milosti 
a mnoho rokov, šťastných rokov.

V januári 1947 sa v ťaž
kom povojnovom období po
darilo nadšencom nášho cyri- 
lometodského hnutia vydať 
prvé číslo spolkového časopi
su Cyril a Metod, ktorým nad
viazali na tradíciu predfronto- 
vého časopisu Jednota.

Časopis redigoval známy
o. Polykarp G. Oleár, OSBM, 
a redakcia sídlila v Monastieri 
baziliánov v Trebišove. Za vy- 
dávaniečasopisu niesol zod
povednosť o. Vojtech Dudič 
ml.

Iniciatívu vydávania časo
pisu privítal v úvodníku biskup 
Pavol P. Gojdič, OSBM. V pr
vom čísle redakcia referovala
o významnom podujatí - 5. 
valnom zhromaždení cyrilo-

<I<j]3®|p03(D
metodského spolku, ktoré 
bolo 15. decembra 1946 v 
Trebišove. Čitatelia sa dozve
deli aj radostnú správu, že 
Svätá stolica vymenovala 
svätiaceho biskupa pre pre
šovskú eparchiu v osobe o. 
ThDr. Vasila Hopku.

Časopis Cyril a Metod mu
sel zaniknúť, podobne ako aj 
ďalšie náboženské časopisy - 
v čase nastupujúcej násilnej 
ateizácie našej spoločnosti 
(Pk)

štedré srdcia
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda 

prispeli:
Bohuznáma, Choňkovce 100,-Sk, o. 

František Fedor, Miklušovce 100,-Sk, Ján 
Fejerčák, Janov 200 Sk, Verona Fejerčáková, 
Suchá Dolina 100,-Sk, Ján Ferko, Humenné 
100,- Sk, Gréckokatolícky farský úrad 
Dvorianky 100,-Sk, Mária Havrilová, Trebišov 
50,- Sk, Jozef Hromjak, Ružomberok - 
Plavisko 50,- Sk, Anna Kupcová, Hlivištia 
100,- Sk. Juraj Macik, Hlivištia 200,-Sk, 
JUDr. Anna Siksová, Trebišov 50,- Sk, Anna 
Vargová, Trebišov 50,-Sk, Anna Vrábeľová,

Trebišov 50,- Sk.

Z Michaloviec:Bohuznáma 50,-Sk, Mária 
Bodnárová 50,-Sk, Anton Cifruľák 100,-Sk, 
Alžbeta Čabínová 100,-Sk, Mária Hoľuková 
100,-Sk, Mária Macášková 50,- Sk, Irena 
Molnárová 50,- Sk, Helena Smolková 50 Sk.

Dary na Spolok sv. Cyrila a Metoda po
sielajte poštovou poukážkou typu „A“ na ú- 
čet SLSP Michalovce, číslo účtu 124240 - 
559/0900. Na poštovej poukážke v správe 
pre prijímateľa - na druhej strane - uveďte, 
že ide o dar. Mená darcov postupne uverej
ňujeme v Slove. Za dary Pán Boh zaplať.

Máte už
Gréckokatolícky 
kalendár 1997 ?

Vydal Spolok 
sv. Cyrila a Metoda
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LITURGICKÝ KALENPAl
33. týždeň

13. január, pondelok, Hermil a Stratonik, 
mučeníci (biela). 1 Pet 2, 21 - 25.3, 1 - 9, Mk
12, 13 - 17.

14. január, utorok, Sinajskí mučeníci, 
Zakončenie sviatku Zjavenia Pána (biela).
Menlivé časti ako 6. januára, okrem Ktorí ste v 
Kristu a čítaní. 1 Pet 3, 10 - 22, Mk 12, 18 - 27.

15. január, streda, Pavol a Ján, úctyhodní
Menlivé časti zo stredy (červená) alebo o ú- 

ctyhodných (biela) 1 Pet 4, 1-11, Mk 12, 28 -
37.

16. január, štvrtok, Apoštol Peter v okovách 
(biela) záv. spom. Tropar: Rím si neopustil. 
Sláva kondák. Oslavujme. I teraz podľa pred
pisu. Prokimen: Po celej zemi.l Pet 4, 12 - 19. 
5,1 - 5., Jn 21, 15 - 25, Sk 12, 1-11., Mk 12, 38
- 44. Spev na príj.: Po celej zemi.

17. január, piatok, Anton Veľký, úctyhodný 
(biela) záv. spomienka. Tropar: Otče Anton. 
Sláva. Kondák: Predstavený Otcov, I teraz po
dľa predpisu. Prokimen: Spravodlivý sa teší. 2 
Pet 1, 1 - 10, Hebr 13, 17 - 21, Mk 13, 1 - 8, Lk
6, 17 - 23. Spev na príj: Vo večnej pamäti.

18. január, sobota, sv. Atanáz a Cyril, bis
kupi (biela), záv. spomienka. Tropar: Keď ste 
šírili. Sláva. Kondák. Vodcovia a biskupi. I te
raz. podľa predpisu. Prokimen: Spravodlivý sa 
teší. 2 Tim 2, 11 - 19, Lk 18, 2 - 8a, Hebr 13, 7 
-16, Mt 5, 14 - 19.

19. január, Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi 
(biela), Makar Egyptský, úctyhodný. Radový 
hlas je prvý, ev. na utierni je prvé. Antifóny: ne
deľné. Tropar: Hoc aj Židia. Sláva. Kondák. 
Varujme sa. I teraz podľa predpisu. 2 Tim 3, 10 
-15, Lk 18, 10 -14. Spev na príj.: Chváľte Pána.

34. týždeň - nasleduje voľný týždeň

20. január, pondelok, Eutym Veľký, úcty
hodný (biela) záv. spomienka. Tropar: Veseľ sa, 
neúrodná púšť. Sláva. Kondák. Narodenie tvo

je. I teraz, podľa Predpisu. 2 Pet 1, 20 - 21.2, 1
- 9, 2 Kor 4, 6 - 15, Mk 13, 9 -13., Lk 6, 17 - 23. 
Spev na prij.: Vezmem kalich spásy.

21. január, utorok, Maxim, úctyhodný - vy
znávač.

Menlivé časti z utorka alebo o vyznávačo
vi. 2 Pet 2, 9 - 22, Mk 13, 14 - 23.

22. január, streda, Timotej, apoštol (červe
ná) záv. spomienka. Tropare: Svätý apoštol. 
Sláva. Kondák. Svätý apoštol. I teraz podľa 
predpisu. Prokimen: Po celej zemi. 2 Pet 3, 1 -
18, 2 Ti 1, 3 - 9a, Mk 13, 24 - 31, Mt 10, 32 - 38,
19, 27 - 30. Spev na prij.: Po celej zemi.

23. január, štvrtok, Kliment Ancyrský, bis
kup - mučeník. Menlivé časti zo štvrtka (biela) 
alebo o biskupovi (červená). 1 Jn 1, 8 - 10, 2, 1 
-6, Mk 13, 31-37, 14, 1-2.

24. január, piatok, Xénia úctyhodná.
Menlivé časti z piatku (červená) alebo o úcty
hodnej (biela). 1 Jn 2, 7 - 17, Mk 14, 3 - 9.

25. január, sobota, Gregor Bohoslovec, bis
kup, (biela) záv. spomienka. Tropar: Pastierska 
palica, Sláva kondák. Výrečnosťou jazyka. I te
raz: podľa predpisu. Prokimen: Milujem ťa , 
Pane. 2 Tim, 3, 1 - 9, Hebr. 7, 26 - 28, 8, 1 - 2, 
Lk 20, 46 - 47, 21, 1 - 4, Jn 10, 9 - 16. Spev na 
prij.: Vo večnej pamäti.

26. január, Nedeľa o márnotratnom synovi 
(biela), Xenofón a spoločníci, úctyhodní.
Radový hlas je druhý, ev. na utierni je druhé. 
Antifóny: nedeľné. Tropár: Keď si zostúpil. 
Sláva. Kondák. Nerozumne som. I teraz. Podľa 
predpisu. Prokimen: Mojou silou a chválou. 1 
Kor 6, 12 - 20, Lk 15, 11 - 32, Spev na prij.: 
Chváľte Pána.

35. týždeň

27. január, pondelok, Ján Zlatoústy, biskup, 
(biela), záv. spomienka. Tropar: Milosť tvojich 
úst. Kondák. Z neba si prijal. I teraz podľa 
predpisu. Prokimen: Moje ústa. 1 Jn 2, 18 - 29, 
3, 1 - 10a, Hebr 7, 26 - 28, 8, 1 - 2, Mk 11, 1 -

11, Jn 10, 9 - 16. Spev na prij.: Vo večnej pa
mäti.

28. január, utorok, Efrém Sýrsky, úctyhod
ný. Menlivé časti z utorka alebo o úctyhodnom 
(biela). 1 Jn 3, 10b - 20, Mk 14, 10 - 42.

29. január, streda, Ignác, biskup a mučeník.
Menlivé časti zo stredy alebo o biskupovi mu
čeníkovi (červená). 1 Jn 3, 21 - 24, 4, 1 - 6, Mk
14, 43 -72, 15, 1.

30. január, štvrtok, Traja svätitelia, (biela), 
sviatok. Antifóny: každodenné. Tropar: 
Učitelia celého sveta. Sláva. Kondák. Do svo
jich. I teraz podľa predpisu. Hebr 13, 7 - 16, 
Mt 5, 14 - 19. Spev na prij.: Plesajte spravodli
ví.

31. január, piatok, Cyrus a Ján, nezištní le
kári. Menlivé časti z piatku (červená) alebo o 
nezištných (biela). 2 Jn 1, 1 - 13, Mk 15, 20 ,
15, 22, 15, 25, 15, 33 - 41.

Február 1997

1. február, Prvá zádušná sobota (čierna).
Antifóny: každodenné. Vchod: Poďme... za 
večný pokoj zosnulých. Tropar: Hlbinami. 
Sláva. Kondák. So svätými upokoj. I teraz. V 
tebe máme. Prokimen: Duše ich. 1 Sol 4, 13 -
17, Jn 5, 24 - 30, alebo IKor 10, 23 - 28, Lk 21, 
8 - 9, 25 - 27, 33 - 36. Spev na prij.: Blažení, 
ktorých si vyvolil. Panychída.

2. február, Mäsopôstna nedeľa, Stretnutie 
Pána so Simeonom (biela). Radový hlas je tre
tí, ev. na utierni je tretie. Antifóny: nedeľné, 
Vchod: Pán oznámil. Tropare: Veseľte sa, ne
besá. Raduj sa, milostiplná. Sláva Kondák. Až 
vo svojej sláve. I teraz. Kriste, Bože. 
Prokimeny: Spievajte Bohu. Velebí duša moja.
1 Kor 8, 8 - 13, 9, 1 - 2, Hebr 7, 7 - 17, Mt 25, 
31 - 46, Lk 2, 22 - 40. Namiesto Dôstojné je: 
Panenská Bohorodička. Spev na prij.: Chváľte 
Pána. Vezmem kalich. Svätenie sviečok. 
Myrovanie.

Pripravil o. Mgr. Vojtech Boháč

Dôstojne dnes oslavujme - spoločný sviatok duchovných priateľov - slávnych 
hlásateľov právd Božích - a zrkadla Božej slávy: - Bažila Veľkého a Gregora 
Bohoslovca, horiaceho nadšením pre slávu Božiu - i Jána, z ktorého ako zo zlatej 
studnice - vyvierali nám náuky. Právom ho nazývame Zlatoústym.

Bažil, trikrát blažený, - Gregor nesmiernou múdrosťou naplnený, - i ty, Ján, ce
lý zlatý a veľmi vznešený, - vy ste nástroje Ducha svätého, - mohutné Božie poľni
ce. - Ako hlas hromu hrmeli vaše kázne. - Ako zlaté svietniky žiarili ste svetlom 
Božim. - Proste Krista, aby spasil všetkých ctiteľov.

(Veršované slohy na sviatok Troch veľkých otcov - svätiteľov.)
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Ohlasy
Inšpirácie

Názory

Všetkým našim dopiso
vateľom ďakujeme za listy a 
príspevky, ktoré sme obdr- 
žali v roku 1996 aj za tie, 
ktoré už prišli v novom roku 
1997.

Tradičnú rubriku Z va
šich listov budeme prinášať 
v novom roku pod názvom 
Ohlasy, Inšpirácie, Názory.C
Tu dávame priestor pre va
še listy, t.j. kritiku, povzbu
denie i návrhy.'Kla niektoré  
bude redakcia odpovedať, 
na ďalšie nechá priestor pre 
ohlasy čitateľov.

Bez komentára

Argumentuje sa, že ľudia ne
čítajú našu tlač, teda sú zlí. Je to 
akýsi taký argument ako žejínia
13. zjazdu bola správna, ale ľu
dia ju nedokázali plniť.“

Nezaškodí skúmať aj problé
my čitateľov iných periodík, aj to 
sú ľudia, aj keď „inej sorty“. Čo 
tak uverejniť nejaký problém 
bez komentára a nechať čitate
ľov, nech sa vyjadria? Nikto nie 
je odborník na všetko. Práve 
kvôli takým „všeumelcom“ sa 
rýchlo môžeme dožiť takej igno
rancie, akú má kresťanstvo na 
Západe (ktorý je teraz náš vzor). 
Keď som raz odborník na desať- 
boj, nepôjdem sa predsa radiť k 
dentistovi. Niekedy totiž počuť o

tzv. psychológii a iných „pochyb
ných“ vedách. Ale veď to isté 
môžu oni povedať i o teológii.

Vlado GREGOR

List na desať strán
Čitateľ Ing. Rudolf Kopín v 

liste adresovaný redakcii a re
dakčnej rade reaguje na oznam 
pre čitateľov v čísle 20/1996. 
Pre rozsiahlosť listu vyberáme z 
neho aspoň nie- koľko kritic
kých pripomienok, aj keď re
dakcia sa s nimi celkom nesto
tožňuje.

„Z uvedeného článku vôbec 
navysvitá, ani to, žeby redakčná 
rada aspoň prejavila úsilie o 
hľadanie cesty na zníženie ná
kladov vydávania časopisu 
Slovo. Volí sa len cesta ďalšie
ho zvyšovania ceny časopisu, 
čo je bezstarostné, veľmi jedno
duché, ale aj veľmi neperspek
tívne pre ďalšie udržanie vydá
vania nášho časopisu...“ 
....„Možnosti znižovania nákla
dov na vydávanie nášho Slova 
vidím predovšetkým vo voľbe 
lacnejšieho papiera! Ani obalo
vé listy nemusia byť z drahého 
kriedového papiera! Aj doteraj
šia hrúbka papiera je neekono
mická...“, .....Ďalšie znižovanie
nákladov na vydávanie časopi
su Slovo je možné ekonomic
kejším využívaním plochy jed
notlivých strán. Toto, čo sa robí 
doteraz v tomto smere, nie je 
tiež na chválu redakcie!...“, 
....„volia sa veľké písmena a vy
sádzanie je na riedko!....“.

Na ďalších piatich strán
kach listu sa autor kriticky vy
jadril k obsahovej stránke časo

pisu Slovo, pričom dal návrh ob
sahovej koncepcie vydávania 
časopisu. Záver listu je pre re
dakciu inšpiratívny. Čitateľ Ing. 
Kopín redakcii predostrel témy, 
ktoré by stálo za to, aby sa pre- 
triasli na stránkach časopisu 
Slovo. Podľa svojich možností a 
schopnosti sa budeme o to sna
žiť.

- rs -

Čo si priať 
pri blahoželaniach
Pri novoročných blahožela

niach alebo iných gratuláciách 
napr. narodeninách, alebo me
ninách, ľudia si najčastejšie že
lajú hlavne veľa dobrého zdra
via, lebo ako hovoria, zdravie je 
to najdôležitejšie, čo potrebuje
me a ostatné vraj už príde sa
mo. A že to celkom nie je prav
da, pokúsim sa oponovať týmito 
argumentami.

Ak by bola pravda, že zdra
vie je v našom živote najdôleži
tejšie, tak by si ľudia svojvoľne 
(dobrovoľne) nepoškodzovali 
tento vraj najcennejší dar od 
Pána Boha alkoholom, drogami, 
fajčením, alebo inými zlozvykmi. 
Niektorí zdraví ľudia, ktorým aj 
po materálnej stránke nič ne
chýba si dokonca berú sami ži
vot samovraždou. Ja sa pýtam: 
„Ozaj im nič nechýbalo?“

Podľa mojich poznatkov a 
skúseností, najdôležitejší dar, 
ktorý si máme vyprosovať od 
dobrotivého Pána Boha je dar: 
„rozoznanla dobrého od zlého“. 
A tento dar by sme mali priať na
šim blízkym pri gratuláciách.

Že dobré zdravie nie je všet

ko, pokúsim sa opísať v nasle
dujúcom príbehu:

Pre nemoc nášho kostolníka 
(zastupoval som ho) som sa zú
častnil na pohrebe mladého uči
teľa. Po dlhotrvajúcej chorobe 
mu bola transplantovaná kostná 
dreň. Darcom bol jeho brat. Keď 
sa mu po úspešnej transplantá
cii zdravotný stav začal zlepšo
vať, čo dokazovali aj výsledky 
testov, plný nádeje na úplne vy- 
zdravenie napísal list svojim ko
legom do školy, kde pred cho
robou učil, že sa teší na skoré 
stretnutie.. V liste, ktorý nad je
ho hrobom čítala riaditeľka ško
ly, ďalej píše: „Za tridsať rokov 
zdravia, nepoznal som život tak, 
ako za jeden rok choroby.“ 

Tento učiteľ asi dva týždne 
po napísaní listu, z ktorého som 
vám citoval, zomrel na zápaľ pľ
úc, takže ku stretnutiu s kolega
mi zo školy nedošlo.

Vo Svätom písme Starého 
zákona čítame: Keď bol za kráľa 
Židovského národa pomazaný 
kráľ Šalamún, mal starosti, že 
nedokáže viesť izraelský národ. 
S touto starosťou sa zdôveril 
Pánu Bohu. A Pán Boh 
Šalamúnovi povedal: „Žiadaj si, 
čo chceš a všetko dostaneš, čo 
si budeš prosiť“. A kráľ Šalamún 
si žiadal od Pána Boha: „Bože, 
daj mi dobré srdce, aby som 
rozoznal dobré od zlého.“ A zo 
Svätého písma vieme, že táto 
prosba sa Pánu Bohu veľmi za
páčila. A ja dodávam: „Bože, 
daj, aby sme len dobro robili, a 
zlého sa chránili. V tomto pred
savzatí nech nám pomáha 
Panna Mária a sv. Jozef.

Jozef ŠAKALA

Šikmá, čiastočne 
mozaiková krížovka 

Doprava dole: 1. Združenia európskych 
leteckých spoločností - 2. Záhradný kvet - 
3 .1. časť tajničky - 4. Liehovina z ryže - ti 
sové porasty - 5. Kazašská rieka - nepoľuj - 
prvorodený syn Madianov - ŠPZ áut Martina
- 6. Azovské more - 6. časť tajničky - 
Industriegewerkschaft, skratka - 7. značka 
nákladných áut - 4. časť tajničky - uhličitan 
draselný - ukazovacie zámeno - 8. Hodváb - 
vášnivá záľuba - značka kancelárskych po
trieb - 7. časť tajničky - 9. Vynikajúca o- 
sobnosť - vedľa - voltampér - ŠPZ áut 
Prostejova - nadobúdali dedením - 10. 2 . 
časť tajničky - dychčal - radikálne riešenie
- typ sovietskych lietadiel - Stanislava, po 
domácky -11. Šikmá - 3. časť tajničky - u- 
kazovacie zámeno - násyp - 12. Údolie - 
trápna situácia, hovorové - 13. Citoslovce 
náreku - klobúk - 14. Tvrdá hornina - auto

motoklub, skratka - tiež -15. Literárne dielo
- 16. Žoch.

Doľava dole: 10. Unášaj - 11. Žal - 12. 
Pripustia - 13. Neobutý - existujem - dcéra 
Kroka - 14. 5. časť tajničky - časť saka - 
francúzsky spisovateľ -15. Domáce mužské 
meno - pracovník v divadle - časť básne -
16. Súčasť automobilu - vlnený koberec - 
prelud - Katarina, po domácky - 17. 
Japonská lovkyňa perál - úkon - vzduch, po 
grécky - rieka v Chile - námorný dôstojník - 
pokladnica -18. Ktorá - pochod - nepozýva-
li ste -19. Predložka - organizovaný potlesk
- predložka - veľmi stará kostra - 20. Jemný 
papier - kód Sudánu - vajce, po česky - pre
vinenie - 21. Part - športový čln - písmeno 
gréckej abecedy - 22. Upadlo - Amatérska 
atletická asociácia - babylonská bohyňa ze
me - 23. Vymieňač aniónov - 24. Visutá že
leznica - 25. Ján, v Anglicku.

Pomôcky: 1. AEA - 5. Efa -17. Loa - vk
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P O Z V Á N K A  

J.E. Mons. Ján HIRKA - diecézny biskup 

P O Z Ý V A  

kňazov a veriacich gréckokatolíckej diecézy na II. Celodiecéznu púť do Svätej Zeme 
Púť sa uskutoční v dňoch: 13. 4. - 22. 4. 1977

Púť je rozšírená o návštevu Sinaja v Egypte. 
Púť sa pripravuje v dvoch alternatívach (varianty)

1 alt. 7 - dňová púť so štandardným programom vo Svätej Zemi 
Cena: 19 990 Sk so všetkými službami

2 alt. 10 - dňová púť. Z toho 7 dní vo Svätej Zemi so štandardným programom a službami, potom prechod na Sinaj na 3 dni.
Návšteva Kláštora sv. Kataríny, výstup na Mojžišovu horu, oddych pri Červenom mori.

Cena: 23 800 Sk so všetkými službami

T.j.: letenky, letiskové poplatky, izraelské a egyptské vízum, hotelové ubytovanie s polopenziou, autobusová doprava, vstupy, taxi na horu Tábor, 
lodný lístok, hraničné taxy (platby), základné úrazové poistenie, obslužné (bakšiš), odborný, duchovný a technický sprievodca.

Kto využije prvú alternatívu, po ukončení 7 - dní, vráti sa domov a ostatní pokračujú v ceste na Sinaj.
Púť organizačne zabezpečuje a prihlášky už príjíma:

CK C i u T o u r  Košice, Južná trieda. 15, tel. fax.: 095/765 363
Stránkové dni: 

denne: od 9.00 - 12.30 dopoludnia a tiež 
Po, St, Pia,: od 15.00 - 17.00 dopoludnia

INZERCIA

Blahoželanie

Dňa 21. januára si veriaci far
nosti Čičava a priľahlých filiálok 
pripomenú krásne životné jubile
um svojho duchovného otca 
Štefana Dánku, správcu farnosti. 
Z milosti Božej sa dožíva 70 po
žehnaných rokov. „Je to vek na 
bohaté životné skúsenosti, ale aj 
starosti.“ Pri tejto príležitosti mu 
vďační veriaci aj touto cestou ú- 
primne blahoželajú a na sv. litur
giách a vo svojich modlitbách vy
prosujú od Všemohúceho hojnosť 
Božieho požehnania.

Ďakujeme mu za všetko, čo

pre nás s láskou vykonáva a želá
me mu do ďalšieho života zdravie 
a nech Pán znásobuje jeho sily a 
dá mu hojnosť milostí, aby mohol 
ešte dlho pôsobiť medzi nami a te
šiť sa z výsledkov svojich veria
cich.

Prosíme Matku Božiu, aby mu 
bola dobrým darom, pomocnicou 
a odovzdávame ho pod jej ochra
nu.

Prajeme mu z úprimného srd
ca, nech sa mu dni, roky množia, 
nech ho chráni Matka Božia.

Mnoho rokov, šťastných ro
kov!

Vďační veriaci z Čičavy

Milé a dobré srdcia

Chcem sa úprimne poďako
vať a popriať dobré zdravie pra
covníčkam Charitatívno sociál
neho centra pri Gréckokatolíc
kom farskom úrade vo Svidníku 
pani Timkovej, p. Vrábľovej a 
pani Kohútovej.

Milo ma prekvapili, že prišli 
ma duchovne posilniť v choro
be.

Doniesli mi knihy na čitanie, 
povzbudili ma k trpezlivosti 
niesť môj kríž, posilnili ma na 
duchu znášať bolesti ľahšie s 
Pánom Ježišom Kristom.

A.S.

CENNÍK p l o š n e j  in z e r c ie  
V ČASOPISE SLOVO

Celoplošná inzercia rozmer 27 x 18,5cm. Cena 11 000,-Sk. Na 1/2 
strany rozmer 13,5 x 18,5 cm. Cena 6000,-Sk. Na 1/4 strany rozmer 
13,5 x 9 cm. Cena 3000,-Sk. Na 1/8 strany rozmer 6,7 x 9 cm. 
Cena 1500,-Sk.

Pri opakovanom uverejňovaní poskytujeme zľavu.
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Pri príležitosti ukončenia osláv 350. vý
ročia Užhorodskej únie a zároveň aj pod'a- 
kovaním za návštevu Svätého Otca v 
Prešove zorganizoval o. Ľubomír Petrík z 
farnosti Svidník zájazd pre svojich veriacich 
do Ríma, ktorý sa uskutočnil ešte v októbri 
minulého roka. Okrem otca Petríka veria
cich na tejto výnimočnej púti sprevádzali o. 
Marek Kolesár, o. Miroslav Janočko a o. 
Vojtech Biačko. Ako nám do redakcie napí
sala naša dopisovateľka Marta Nastišinová, 
počas zájazdu Svidničania navštívili veľa vý
znamných a zaujímavých miest, Ústav sv. 
Cyrila a Metoda, Rusikum, námestie so sú- 
šoším Piaca Navona, baziliky, chrámy. 
Vrcholom bola účasť na slávnostnej sv. litur
gii v Chráme sv. Petra a stretnutie so Svätým 
Otcom.

DIECÉZNE KATECHETICKÉ 
STREDISKO

Otváracie hodiny v Gréckokatolíckom ka
techetickom stredisku na Hlavnej ul. č. 3 v 
Prešove od 15. decembra 1996 sú uprave
né nasledovne: pondelok, stredu, štvrtok a 
piatok od 10.00 do 14.00 hod.

UPOZORNENIE 
DOPISOVATEĽOM

Redakcia časopisu Slovo z časo
vých dôvodou nemôže odpovedať na 
všetky listy písomne. Vo väčšine prípa
doch vybavujeme korešpondenciu te
lefonicky. Prosíme vás preto, aby ste 
podľa možnosti k príspevku okrem pí
somného kontaktu nechali nám aj vaše 
telefónne číslo a hodinu, kedy vás 
môžeme zastihnúť.

Ďalej upozorňujeme, že redakcia si 
vyhradzuje právo úpravy príspevkov a 
vopred nevyžiadané rukopisy a foto
grafie nevracia.

Naše kapacitné možnosti sú perso
nálne i finančne obmedzené, preto ve
ríme, že dôjde z vašej strany k pocho
peniu.

Pripomíname tiež, že všetky články 
pozorne čítame a podľa možnosti a ča
sovej aktuálnosti sa snažíme zaradiť 
do jednotlivých čísel.

Všetkým vám úprimne ďakujeme za 
vaše príspevky v roku 1996 a veríme, 
že sa s nami budete aj naďalej deliť o 
svoje postrehy, skúsenosti a informo
vať nás o všetkom, čo je aktuálne a čo 
môže rozšíriť náš duchovný rozhľad.

Redakcia Slovo

Silvestrovský žart alebo mýtus?
V seriáli týždenníka Nove žitia (NŽ) „Z 

histórie našich obcí a miest“ pri slovníkovom 
hesle Bardejov (autor doc. dr. I. Michnovič, 
CSc.) sa uvádza: „Po bitke pri 
Rozhanovciach (1312) pravoslávneho kňaza 
vyhnali z dediny Beloveža.“ (Porovn. NŽ, č. 
45 - 46/96, s. 7!. Pri hesle Beloveža (autor 
Doc. Dr. A. Kováč, CSc.) sa však uvádza 
najstarší údaj o Beloveži rok 1355, pričom je 
konštatované:

„Dedina vznikla na zákupnom práve ešte 
do roku 1355.“ Ani slovom sa tu nezmieňu
je o vyhnaní pravoslávneho duchovného z 
Bardejova do Beloveži po bitke pri 
Rozhanovciach.

Logicky vychádza, že onen nemenovaný 
vraj pravoslávny duchovný bol vyhnaný do eš
te nejestvujúcej alebo vznikajúcej Beloveži. 
Univ. prof. dr. F. Uličný, DrSc., v monogra
fii založenej na archívnych prameňoch 
Dejiny osídlenia Šariša. Košice 1990, s. 20 
pri Beloveži píše: „Výstavbu kostola treba 
predpokladať až v polovici 14. storočia.,, To 
znamená, že akýsi vraj vyhnanec z 
Bardejova v Beloveži slúžil vraj pravoslávne 
bohoslužby asi 40 i viac rokov (1312 -1350
- 1355) iba v prírode či v chalupe nejakého 
sedliaka, slovom ’’prosto neba.”

Oprávnene vzniká otázka: Uvedené vety 
prešovských pánov docentov v spomínaných

heslách v NŽ sú len podareným silvestrov
ským žartom alebo ich autori mysleli vážne?! 
Alebo sú iba nepodareným pseudovedeckým 
mýtom?

Tenže A. Kováč v hesle dediny Becherov 
uvádza: "pravoslávna cerkva s kňazom exi
stovala od začiatku XV. storočia.” Opäť: pr
vý písomný údaj o Becherove je z roku 1414 
(Kwbeher). Okolo tohto roku dedina aj 
vznikla, zaiste trochu skôr. Autor však svoju 
hypotézu o cerkvi a farnosti v Becherove vy
dáva za skutočnosť, ako by ich existencia bo
la prinajmenšom súčasná so vznikom dediny, 
dokonca, podľa jeho logiky ešte pred samot
ným vznikom Becherova, na začiatku hesla 
však uvádza, že rodina pravoslávneho kňaza 
v dedine bola až koncom XVI. storočia. 
Storočie hore - dolu, všakže. O gréckokato
líckej fare a kňazoch, či gréckokatolíckej 
škole v Becherove autor vari nie z "triedneho 
hľadiska” nenapísal ani slovo. Toť objektivi
ta profesionálneho historika a donedávna vy
sokoškolského pedagóga... (porov. NŽ, č. 
48/96, s. 7).

To už určite nie je silvestrovský žart, ale 
vedomý zámer!

So serióznou historickou vedou to ale ne
má nič spoločné.

A. KAPUTA

Dňa 2. decembra 1996 sme na mi
chalovskom cintoríne povedali posledné 
zbohom svojmu milovanému manželovi 
a otcovi Jánovi Timkovi, ktorý od nás ne
čakane odišiel...

Dovoľujeme si vysloviť hlbokú pov- 
ďačnosť dôstojnému otcovi Marekovi 
Paľovi za nádherné smútočné obrady a 
za sv. liturgiu. Slová dôstojného pána

boli ako pohladenie samotného Krista, 
ktoré sme v tejto chvíli bolesti tak veľmi 
potrebovali. Naše poďakovanie patrí aj 
účastníkom pohrebu, ktorí mu takto 
vzdali svoju poslednú úctu. Vyslovujeme 
poďakovanie za prekrásnu kvetinovú vý
bavu, ktorú pripravila pani Viera Troščá- 
ková.

Smútiaca manželka a dcéra

PREDPLATTE SI ČASOPIS SLOVO 
NA ROK 1997  ZA 144 ,-Sk

Nová objednávka časopisu Slovo

Meno a priezvisko. 

Adresa...................

PSČ................................................ Okres..........................

Počet kusov...........................................Zasielať od čísla.

Ak sa rozhodnete predplatné na rok 1997, tj. 144,-Sk doplniť o finančný dar, uľahčíte 
nám kontrolu platieb, ak do správy pre prijímateľa rozčleníte predplatné a dar. Pomôcť nám 
finančne môžete tiež formou objednania časopisu Slovo pre niekoho, komu myslíte, že by 
ste urobili radosť.

SLOVO
časopis gréckokatolíkov. 
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