
J o ze f HAVRAN

ODPUSŤ
N evyb ledne  mi z  pam äti 
ten  k rásny ob raz  snov:
Do ch rám u  za rúčku  ma ved ie  -
- v s tup u je m e  ce z  prah do  žalmov.

Do p ro s tre d  spevu, 
ako  an je lské  zb o ry - 
že n ič k y  z  valala.
M ať naša v pestroz la tom  kro ji.

Tá u tešená  b lízkosť an je la  
h re je  m a v d om e  Pánovom . 
V eč ie reň  krásna  dozn ieva, 
sp í m a tka  pod  rovom ...

Do d uše  z veže  s lzy zvonia, 
z lo m e né  vrá tka , gán ky  pusté .
V d o m č e k u  rodnom  
už n ie som  dom a:
S m e sp o lu , m am ka. Na o d p u s te ...

O gréckokatolíkoch  
v Českej republike

Čím žije pražský apoš
tolský exarchát. H is tó r ii ale 
aj súčasnosti g réckoka to líc 
kych farností v  Čechách, 
na Morave a S liezsku venu
jeme celú jednu  stranu.

Rím prehovoril - 
kauza sa skončila

Pod titu lk o m  P ia ta  ma
riánska dogm a sku točnosť 
č i len túžba m nohých  ka to 
líkov? sme nedávno p rin ies 
li rozs iah ly  č lánok. Dnes 
tú to  tém u uzatváram e.

Srdce, ktoré objíma - 
M atka Terézia

Srdce láskavé, ocho tné  
vždy  z d v ih n ú ť chudáka  zo 
zeme. Je úžasné, že dnešný 
svet m á tak  nádherné  vzo 
ry  čnos ti. N a č r im e  do te jto  
K ris to ve j lásky aj my.

str. 8-9

Slovenskí vierozvestovia - 
patrónmi exarchátu

Pri príležitosti osláv sv. 
Cyrila a Metoda v Sečov
ciach ich Mons. Milan 
Chautur, CSsR, vyhlásil 
za patrónov Košického a- 
poštolského exarchátu.

str. 18
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Noví služobníci vo vinici Pánovej

Igor SUCHÝ
nar. 18.1.1972 v Košiciach. 
Primície 16.8. v Košiciach.

V krátkej histórii ko
šického exarchátu príj
mu z rúk Jeho Exarchu 
M ons. M ilana C hautura, 
CSsR, sviatosť kňazstva 
ďalší absolventi teologic
kého štúdia. Večnú pe
čať kňaza pri slávnost
nom  obrade v K atedrál
nom  chrám e N arodenia 
Presvätej Bohorodičky v 
Košiciach dňa 10. augus
ta  t. r. prijm ú z rúk vla- 
dyku 7 kandidáti sviatos
ti kňazstva.

Pavol MEDVID
nar. 4.4.1970 v Stropkove. Pri
mície 24.8. v Medzilaborciach.

Pavol BARDZAK
nar. 8.7.1974 v Košiciach. 
Primície 24.8. v Košiciach.

Ján OSTAPČUK
nar. 30.7.1970 v Trebišove. 
Primície 16.8. v Sečovciach.

Kňazstvo je hodnosť nepochybne 
vyššia a vznešenejšia ako hod
nosť kráľovská. Načo mi spomí

nate purpur, drahokamy a zlatom sa 
lesknúce kráľovské rúcha! Všetky tieto 
veci sú iba klamným tieňom, ktorý mizne 
skôr ako krása jarných kvetov. Taká je i 
ľudská sláva, aj keď je kráľovská. Nespo
mínajte mi toto všetko!

Keď však naozaj chcete poznať, aký 
veľký je rozdiel medzi kráľom a kňazom, 
musíte skúmať rozsah právomoci oboch 
a uvidíte, že kňazstvo stojí vysoko nad 
kráľovskou hodnosťou. Aj keď kráľovský

trón je predmetom obdivu pre drahoka
my, ktoré ho krášlia a pre zlato, ktorým 
je obklopený, predsa však pod správu 
kráľa patria len záležitosti pozemské, po
za ktoré už nesiaha jeho právomoc. 
Kňazský trón nemá svoje miesto tu, ale v 
nebesiach, preto kňazi majú moc rozho
dovať v záležitostiach samého neba. Ako 
to vieme? Kráľ neba to sám prehlásil: 

„Čo zviažete na zemi, bude zviazané 
v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude roz
viazané v nebi“ (Mt 18,18). Ktorú hod
nosť by ste chceli porovnať s touto?

Sv. Ján ZLATOÚSTY

Peter BOMBÁR
nar. 27.10.1968 v Prešove. 
Primície 17.8. v Banskom.

Ľuboslav TÓTH
nar. 15.6.1974 v Michalovciach. 
Primície 23.8. v Lekárovciach.

Dávid ZORVAN
nar. 9.8.1974 vo Vranove n/T. 
Primície 16.8. v Michalovciach.

im

UDAL OST I
Exarchátna odpustová 
slávnosť v Klokočové 
16.-17. augusta 1997

Sobota -16 . augusta
16.00 - Privítanie pútnikov

Moleben k Prečistej Bohorodičke 
16.45 - Svätenie vody 
17.30 - Veľká večiereň
19.00 - Radostný ruženec
20.00 - Svätá liturgia

Beseda s novokňazmi 
Mládežnícky program

23.00 - Eucharistická pobožnosť
24.00 - Svätá liturgia

Nedeľa - 17. augusta
1.30 - Krížová cesta so sviečkovým sprie

vodom
3.00 - Panychída
4.00 - Bolestný ruženec
5.00 - Akatist k Presvätej Bohorodičke
6.30 - Utiereň
7.00 - Svätá liturgia - starostov.
9.00 - Slávnostný ruženec

10.00 - Archijerejská svätá liturgia - slúži
vladyka J. E. Mons. Milan Chautur, 
CSsR.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 
USPENIA PRESVÄTEJ 

BOHORODIČKY  
EUTIMA ’97

Bazilika
Sobota - 30. augusta
16.00 - Svätý ruženec
17.00 - Večiereň
18.00 - Moleben k Presvätej Bohorodičke
19.00 - Svätá liturgia
21.00 - Svätá liturgia
23.00 - Svätá liturgia

Nedeľa - 31. augusta
5.00 - Svätá liturgia
7.00 - Svätá liturgia
9.00 - Svätá liturgia

M ariánska hora
Sobota - 30. augusta
15.00 - Svätenie vody
17.00 - Svätá liturgia
19.00 - Náboženský program
21.00 - Krížová cesta
24.00 - Svätá liturgia

Nedeľa - 31. augusta
4.00 - Eucharistická pobožnosť
5.00 - Utiereň
6.00 - Akatist
7.00 - Svätá liturgia
9.30 - Slávnostná svätá liturgia
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PANE,DOBRE JE NAM TU...
Hádam je už dnes len málo tých ľudí, 

ktorí sa ešte nič nedozvedeli o tom, čo nám 
ponúka moderná medicína a psychiatria 
zo skúseností z resuscitačných oddelení 
nemocníc po celom svete od pacientov, 
ktorí prekonali tzv. klinickú smrť. Z via
cerých publikovaných prác v zahraničí, ale 
aj u nás sa dozvedáme obdivuhodné sku
točnosti z výpovedí ľudí, ktorých sa poda
rilo intenzívnym resuscitačným zásahom 
vrátiť zo stavu klinickej smrti (t.j. zastave
nia srdečnej činnosti a dýchania) opäť k 
životu a ktorí najčastejšie vyslovia ako 
prvú otázku, či dokonca výčitku na adre
su lekárov a personálu: „Prečo ste ma vrá
tili odtiaľ späť, tam mi bolo tak dobre?!" 
Medzi najsilnejšie zážitky v stave klinickej 
smrti patrí popri ostatných zážitok stret
nutia sa s úžasným, silným, bielym svet
lom, ktoré má akýsi osobný charakter, 
vyžarujúci teplo lásky a má veľkú príťažli
vú silu, ktorej sa umierajúci človek odo
vzdáva. Toto láskavé svetlo nadväzuje s 
ním bezslovnú komunikáciu a vyzýva ho 
k zhodnoteniu vlastného života. K ďalším 
zážitkom, ktoré človek v stave klinickej 
smrti zažíva, je tiež stretnutie sa s duchov
nými bytosťami, ktoré bývajú obyčajne 
zomreli príbuzní alebo priatelia, ktorí sa 
mu snažia uľahčiť cestu na druhý svet a 
vedú s ním tak isto bezslovnú, ale pritom 
dokonalú komunikáciu. Tieto dva vnútro- 
psychické fenomény objavujúce sa v hra
ničnom stave medzi životom a smrťou sú 
pre ľudí s dobrými náboženskými a biblic
kými vedomosťami akousi obdobou tých 
zážitkov, ktoré na viacerých miestach na
chádzame aj vo Svätom písme.

Kedže sa tieto zážitky len veľmi ťažko 
dajú vyjadriť bežnými slovami a ľudia sa 
obávajú a nechcú o nich nikomu hovoriť 
zo strachu, že im to nikto neuverí a že by 
ich mohli považovať za psychicky chorých, 
nechávajú si väčšinou tieto zážitky len pre 
seba, ale vyvodzujú z nich dôsledky pre 
svoj ďalší život.

Takéto zážitky pravdepodobne mohol 
i  mať aj sv. Pavol na svojej prvej apoštol

skej ceste v Lystre, keď ho na popud Ži
dov z Antiochie a Ikón ie  kam eňova li. 
Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, 
že je mŕtvy.

Ale keď ho obstúpili učeníci, vstal a vo
šiel do mesta (Sk 14,19-20). Sám sv. Pa
vol o tom o štrnásť rokov neskôr píše v 
Liste Korinťanom: „Musím sa chváliť, hoci 

r to neosoží, ale prejdem k videniam a zja
veniam. Poznám človeka v Kristovi, ktorý 
bol pred štrnástimi rokmi - neviem či v tele 
či mimo tela, tiež neviem, to vie Boh -

uchvátený až do tretieho neba. A viem, 
že tento človek - zasa neviem, či v tele čí 
mimo tela, to vie Boh - bol uchvátený do 
raja a počul tajomné slová, ktoré človek 
nesmie vysloviť“ (2Kor 12,1-4). A potom 
sv. Pavol vysvetľuje, že sa tým ito zjave
niami nechce chváliť a že sa radšej bude 
chváliť svojimi slabosťami. Preto, ako ho
vorí, zdrži sa týchto chvál, aby si nikto o 
ňom nemyslel viac ako na ňom vidí a od 
neho počuje. A preto, aby sa nevyvyšo
val, bol mu daný do tela osteň (por. 2 Kor 
12,5-7). A nakoniec fenom én svetla z 
neba sa objavuje u sv. Pavla(vtedy ešte 
Šavla) pred Damaškom, keď so zážitkom

C h rá m  P re m e n e n ia  P ána  na h o re  
T á b o r

tohto svetla Šavol počul Ježišove slo
vá: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasledu
ješ?“ (Sk 9,3-4).

A teraz sa prenesme s Petrom, Jaku- 
bom a Jánom na horu Tábor, aby sme spo
lu s nimi zažili Ježišovo premenenie, nie v 
našej klinickej smrti, ale v reálnom živote 
dneška, keď často v jeho zhone, hluku a v 
jeho problémoch strácame životnú orien
táciu a skutočný cieľ nášho života - blaže
ný stav v objatí svetla a tepla Božej lásky 
spolu so všetkými, ktorých sme aj tu na 
svete milovali.

Zážitok z hory Tábor bol čímsi úžasným 
pre týchto troch zvlášť na to vybraných 
apoštolov vo vízii Ježišom predpovedané
ho blížiaceho sa utrpenia. Mal byť pre nich 
posilou pri Ježišovej smrteľnej úzkosti v

| Getsemanskej záhrade, ale najmä pri gol- 
| gótskej dráme, ktorej ovocím bola naša 

spása. Videnie osláveného Krista bolo an
ticipáciou budúceho neba, kde Kristova 
tvár žiari ako slnko a odev mu zbelie ako 
svetlo (por. Mt 17,2). Ježišovo stretnutie s 
ve ľkým i pos tavam i S ta rého  zákona - 
Mojžišom a Eliášom, ktorí sa s ním roz
právali, je  akýmsi dokreslením obrazu bla
ženého spoločenstva všetkých, ktorí skrze 
Krista prišli k Otcovi. Pocit účasti na tejto 
b laženosti P ete r vy jadril svo jim  výro- 
kom:“Pane, dobre je  nám tu...“

A pýtajme sa teraz, či aj nám Ježiš po
núka každý deň účasť na jeho premenení 
na našich oltároch, či nás tiež nepobáda i 

j k našej vnútornej premene, kedy môže
me povedať - dobre je  nám s tebou? A 
tak, ako ti, ktorí sa podľa verdiktu Božieho 

\ musia vrátiť z deliacej čiary klinickej smrti 
nazad k životu a žiť ho iný, premenený, 
tak aj Ježiš svojich apoštolov po zážitku 
na hore Tábor vedie dolu medzi ľudí a pri- 

! kazuje im o tomto videní zatiaľ mlčať, až 
kým nevstane z mŕtvych (por. Mt 17,9). 
Ale po vzkriesení svedetstvo o tomto zá- 

! žĺtku Peter vydáva slovami: „...ale sami 
| sme boli očitými svedkami Jeho veleby.
J  On dostal od Boha Otca česť a slávu, keď 
j  mu z velebnej slávy zaznel hlas: Toto je 

môj Syn, môj milovaný, v ktorom mám za
ľúbenie. A tento hlas sme my počuli, za
znel z neba, keď sme boli s ním na svätom 
vrchu“ (2 Pt 1, 16-18). A toto svedetstvo 
ide aj všetkým nám, ktori sme v neho a 

j jemu uverili, ktorí zažívame s ním vzácne 
chvíle stretnutia vo sviatostiach a v jeho 
slove, ktoré spolu s Petrom hovoríme - 
dobre je nám tu s tebou, Pane. Toto sve
detstvo musíme niesť do sveta, do sveta 
ľudských bied a problémov, do sveta bo
lestí a krížov, kde vízia reality cieľa budú
ceho oslávenia je  najväčšou motiváciou 
k poctivému a trpezlivému zápasu na ich 
úspešné zvládnutie. Cieľ motivuje, cieľ je 
hlavnou príčinou každého nášho konania, 
ktoré má vždy smerovať k nemu a nie od 
neho, cieľ nikdy nesmieme stratiť zo zre
teľa, pretože život bez cieľa je nezmys
lom a bláznovstvom.

A tu je  potrebné si uvedomiť, že koneč
ný cieľ nášho života si nikto z nás neurču
je sám, ale nám ho určil Stvoriteľ a to v 
dvoch definitívnych verziách, z ktorých si 
môžeme slobodne vybrať len jednu. Ak si 
vyberiem e pravý cieľ s veľkým „C “ už 
dnes, pomôžeme všetkým svedetstvom 
osobnej viery v praxi nášho života, že iba 
s Kristom nám naozaj je a bude dobre.

o. RNDr. Jo zef V O SK Á R
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„Aby svet uveril..."
(Jn 17, 21)

M edzi najväčšie ú lohy  každého z nás p a tr i K ris tova  výzva 
k vy tvoren iu  spoločenstva lásky. „Podľa toho  spoznajú všetci, 
že ste m oji učeníci, ak sa budete  navzájom  m ilovať“ (Jn  13, 
35), povedal Ježiš pri Poslednej večeri. N ielen svo jim  učení
kom, ale aj vše tkým  nám, k to r í sm e v neho uverili. Toto 
spo ločenstvo lásky m ám e vy tvá ra ť v rodine, na pracovisku, 
v byd lisku, kde žijeme, v národe, ku  k to ré m u  patrím e, v 
čase, k to rá  na nás čaká, vo  svete, k to rý  je  ne jedno tný a 
preto nešťastný.

Ako lo môžeme dosiahnuť?
O dpoveď nájdeme vo S vätom  písme: „Keďže je jeden chlieb, 

m y m nohí sm e jedno  telo, lebo  vše tc i m ám e pod ie l na je d 
nom  chlebe" (1 K or 10, 17).

Sv. apošto l Pavol písal tie to  slová v 
čase, keď vše tc i veriaci p ris tupova li 
k  P ánovm u stolu, zúčastňovali sa na 
eucharis ticke j obetne j hostine  a tak 
sa m noh í stávali jedno  v K ris tov i, s 
k to rý m  sa ta jom ne spájali, keď prijí
m ali jeho  Telo a Krv. A  keďže je  len 
jeden chlieb, všetc i, čo ho prijím ali, 
z jednocovali sa s K ris tom . Tak to  bolo 

vtedy, tak to  má b y ť  aj dnes.
Preto sa E ucharistia  nazýva aj sv ia tosťou  kresťanskej je d 

noty. Keď sa spájame so sv ia to s tn ým  K ris tom , spájame sa v 
ňom  všetc i m edzi sebou. Tak to  vyznávam e aj v  L itu rg ii sv. 
Bažila Veľkého, keď sa m od lí kňaz po prem enení takto : „Nás 
všetkých, k to rí budem e p rijím ať z jedného  Chleba a Kali
cha, pevne z jednoť účasťou na m ilos tiach  jed iného  Svätého 
Ducha.“

Eucharistia bola vo vše tkých  dobách chápaná ako ústredné 
ta jom stvo  nášho náboženstva a tiež ako cen trum  kresťan
skej zbožnosti. O betná hostina  spája vše tkých  s K ris tom , 
k to rí spo lu  s ním  vytvára jú  ta jom nú  je d n o tu  lásky.

Do jednej fa rnosti p riš ie l nový  kňaz. V še tc i v chrám e boli 
zvedaví, koho im  to  v lastne poslal o tec b iskup . Konečne 
vyšie l zo sakristie . O č i v še tkých  sa na neho upreli, keď p ri
stúp il k oltáru. A  keď začal kázať, usm ia l sa a os lov il veria
cich: „D e ti Božie...“

„Keď nás ta k to  po  p rvý  raz oslovil, ako by nás bol pohladil 
a v našich srdciach sa čosi roztop ilo , že s radosťou sm e 
počúvali jeho  slová“ - povedali veriaci.

Božie deti! Naozaj, vše tc i kresťan ia  sm e B ožím i deťm i! 
Tak oslovoval veriacich svä tý  apošto l Ján, najmä vo svo jom  
Prvom  liste adresovaném u m a loáz ijským  kresťanom : „p o 
zrite, akú veľkú lásku nám  daroval O tec: vo lám e sa Božím i 
deťm i a n im i aj sm e“ (1 Jn  3, 1).

Toto si zvlášť uvedom ujem e, že pri sv. litu rg ii p rijím am e 
Najsvätejšiu E ucharis tiu . Sv. litu rg ia  sa vždy koná pri stole. 
Tak sa konala aj Posledná večera. O ko lo  jedného  stola. O ko 
lo stola sú vždy aj s to lu júci. To p redpokladá spo lupa tričnosť 
a jednotu, jednotu  v K ris tov i. E ucharis tická  hostina  nás zjed
nocuje najprv s K ris to m  (porov. Jn  6, 56) a p o to m  navzájom  
m edzi sebou (porov. 1 K o r 10, 16 - 17).

V archíve pražského a rc ib iskupstva  sa zachovala z čias 
a rc ib iskupa Jána Jozefa Breunera (1694-1710) sťažnosť na 
farára v Jezné na Plzeňsku, že nechcel vyh o v ie ť ž iadosti 
tam ojšieho pána baróna a odm ie to l dávať je m u  a jeho  m an

želke pri sv. p rijím aní p rednosť pred sedliakm i.
Neviem e, ako bola vybavená tá to  sťažnosť. Je  však sym 

patické na to m to  kňazovi, že ťažko znášal, že sv. prijímanie 
bo lo  m álo prežívané ako zblíženie a spo ločenstvo  prijímajú
cich  s Jež išom  K ris tom , čo  sa po to m  m alo pre javiť aj v 
každodennom  živote. (Hom. smér., O lom ouc,1980).

Program  duchovnej obnovy  na m esiac august, k to rá  pre
bieha aj na S lovensku pred vs tu p o m  do tre tieho  tisícročia, 
nás vyzýva ku  konkré tnym  a k tiv itá m  pre napom áhanie jed
n o ty  kresťanov, k to rá  b y  mala b y ť p ríspevkom  k splneniu 
K ris tových  slov: „A b y  svet u ve riľ‘(Jn  17,21). S tarosť o obno
venie je d n o ty  je  pov innosťou  celej C irkvi. Týka sa veriacich 
ako aj pastierov, každého podľa v lastných schopností. Silu 
pre naplnenie tý c h to  K ris to vých  slov m ôžem e a m ám e čer
pať aj z najsvätejšej E ucharis tie , lebo ako to  hovorí sv. apoš
to l Pavol, „vše tc i m ám e podie l na jednom  chlebe“ (1 Kor 
10,17). P reto vše tc i tí, čo sa sý tim e  tý m to  ch lebom  z neba 
(Jn  6,33), m ám e b y ť n ie len svedkam i prem eny chleba a 
vína - m y  sam i m ám e b y ť  p re m e n e n f (kardinál J.Ch.Korec:
O  E ucharis tii). M ám e ž iť tak, „aby svet uveril“, že Pán je v 
našich srdciach, a aby to  bo lo  v id ie ť nielen na našich slo
vách, ale aj na našich sku tkoch .

Po ukončení sv. litu rg ie  nás kňaz vyzýva slovami:“Rozíďme 
sa v pokoji!''. M ám e sa rozísť d om ov z chrám u do ulíc, na 
p racovisko  a do  svo jho dom u  iní, premenení. Vnútorne i 
navonok. „A  po tom  m ám e s K ris tom  prem ieňať svoje prostre  
die a vše tko , čoho sa v ňom  dotknem e. Všetko s ním, v 
rozhovore s ním, akoby sm e hovorili: B uď  pri nás, Ježišu, 
keď sa m odlím e, ako si bol s učeníkm i. B uď  s nami pri 
práci, ako si pracoval s Joze fom  v Nazarete. B uď  s nami, 
keď sa radujeme, ako si sa s in ým i tešil v Káne. B uď  pri nás, 
keď kráčam e ulicam i, ako si chodieval s apošto lm i. B uď  pri 
nás, ke ď  trp ím e , ako si b o l p r i c h o rý c h  svo jho  ľudu “ 
(J.Ch.Korec: O  E ucharis tii). A  p o to m  naozaj svet uverí.

o. Mgr. F rantišek DAN CÁK

Duchovná obnova v mesiaci September

a) „Tajomstvá Ježišovho verejného života“ (KKC 1391 - 1419)
b) sviatosť krstu (KKC 1213 - 1228)
c) starostlivosť celej farnosti o katechizáciu, modlitba za deti a mlá

dež, čitanie Sv. písma ■ učí nás sám Kristus
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O  c j R É c k o k A T o l í k o c k  y / Č e s k e j  R b p u b l i k t

OD VYHLÁSENIA A P O ŠT O L S K É H O  E X A R C H Á T U  V 
ČESKEJ REPUBLIK E S V Ä T Ý M  O T C O M  JÁ N O M  PAV
LOM II. DŇA 13. M A R C A  1996 Č ESK Á  TLA Č  Č A ST E JŠIE  
PRINÁŠA SPRÁVY O ŽIV O T E  G R É C K O K A T O L ÍC K Y C H  
VERIACICH.

České Katolícke noviny zo dňa 6. jú la  t.ľ. na titulnej strane s po
kračovaním na dvanástej v príspevku Jozefa Palu G réckokatolícka 
cirkev podávajú prehľad najnovších dejín gréckokatolíckeho spo
ločenstva v Českej republike. Jednotu z význam ných udalostí gréc- ! 
kokatolíkov v Čechách bolo zriadenie ústrednej farnosti v Prahe 
dňa 16. decembra 1933. ktorej sídlo v areáli slávneho K lem entína 
pri Karlovom m oste daroval pražský arcib iskup František Kordáč.
0  rozvoj farnosti sa v jej začiatkoch pričinil neskorší pom ocný pre

šovský biskup ThDr. Vasil Hopko.
Aj gréckokatolíci v Č echách po sm ut

ne znám ej akcii „P “ (pravoslav izácii), 1 
ktorá začala tzv. prešovským  soborom  I 
dňa 28. apríla 1950, boli postavení mim o 1 
zákon. Č innosť pražskej farnosti bola ob
novená až v roku 1969. Jej duchovným  
správcom  bol m enovaný o. M ichal E m a
nuel H laváč, O SB M , a po ňom  o. Ivan 

Ljavinec. G réckokatolícka cirkev v Českej republike má v súčas
nosti okrem Prahy farnosti aj v Brne, B runtále, C hom utove, L iber- 
ci. Ostrave a v Plzni a bohoslužby sú tiež v m nohých filiálkach.

V Ostrave sa do farnosti hlási 460 veriacich a na bohoslužby sa 
pravidelne schádzajú do C hrám u sv. V áclava.

Tlačovým orgánom  pražského apošto lského exarchátu je  spra
vodajca Jediným serdcem . Jeho zodpovedným  redaktorom  je  ge
nerálny vikár Mons. Eugen K očiš.

Dvanásti gréckokatolícki kňazi s b iskupom -exarchom  M ons. Iva
nom Ljavincom majú v duchovnej starostlivosti aj početnú skupi
nu veriacich z Ukrajiny, ktorá pracuje v Čechách.

O. Ing. Pavel Vácha, správca gréckokatolíckej farnosti v O stra
ve, v príspevku Jednota v obradovej rozdielnosti v spom ínanom  
čísle Katolíckych novín (str. 12) inform uje o špecifikách byzant- 
sko-slovanského obradu.

Jozef Pala v príspevku M učeník jedno ty  (str. 12) podáva živo to
pisný medajlón muža zlatého srdca a zástancu prenasledovaných 
biskupa Pavla P. G ojdiča, ktorý v roku 1950 dostal na výber. M o
hol sa stať pravoslávnym  biskupom  alebo ísť do väzenia. Vybral si 
cestu utrpenia a po desiatich rokoch väzenia spečatil svoju vernosť 
Cirkvi smrťou v leopoldovskej väznici v deň svojich 72. narodenín 
dňa 17. júla 1960. Jozef Pala v závere m edajlónu zdôrazňuje, že 
viera a apoštolská vernosť b iskupa G ojdiča prekročila rozm er bež
ného hrdinstva.

V rubrike Dnes odpovedá - apoštolský exarcha M ons. Ivan L ja
vinec informuje o aktuálnej otázke zaradenia do duchovnej služby 
tých kňazov, ktorí dostali svätenia v podm ienkach katakom bálnej 
cirkvi. Od októbra m inulého roka si pod vedením  o. ThLic. W aleriá- 
na Bugela doplňujú vedom osti v liturgickom  kurze a je  nádej, že 
posilnia kňazské rady.

□  □ □
V 27. čísle týždenníka Svetlo, ktoré vydáva M atica cyrilom eto- 

dejská v Ostrave, je  príspevok o. Jozefa B laščáka pod názvom  Ses- 
desiat rokov gréckokatolíckej duchovnej správy pre M oravu  a

Sliezsko. D ňa 10. apríla 1937 m inisterstvo  školstva zriadilo v Brne 
gréckokatolícku farnosť pre celú M oravu a Sliezsko. Jej prvým  du
chovným  správcom  bol o. Jakub H radil a jeho  spolupracovníkm i 
o. K onštantín  K adár pre veriacich v Jelení, okr. Bruntál a o. Adrián 
Levický pre M ikulov a okolie.

O. Jakub H radil zachoval vernosť C irkvi, a preto bol plných de
sať rokov vo väzení. Potom  pracoval v dielňach D opravného pod
niku m esta Brno. Po obnovení č innosti našej cirkvi v roku 1968 
slúžil sv. liturgie v C hrám e sv. Jozefa v Brne, ale v roku 1971 mu 
zobrali štátny súhlas a tým  vlastne štátne orgány znem ožnili du
chovnú správu pre gréckokatolíkov na územ í M oravy a Sliezska.

Po zm ene politického systém u v roku 1989 bol v roku 1992 m e
novaný za správcu farnosti v B rne o. Ing. Pavel V ácha a od júna 
1993 o. Jo ze f B laščák. O d 1. januára  1996 je  v Brne trvalá g récko
katolícka duchovná správa a pravidelné bohoslužby. Pri farnosti 
úspešne pôsobí C hrám ový zbor sv. P rokopa pod vedením  M irosla
va Hábu.

D ňa 15. jú n a  1997 bola v C hrám e M árii M agdalény v Brne na 
M asarykovej ulici archijerejská sv. liturgia, ktorú slúžil biskup-ex- 
archa M ons. Ivan Ljavinec. B ola poď akovaním  za Božiu ochranu 
počas 60 ročných dejín ťažko skúšanej gréckokatolíckej cirkvi na 
M orave a Sliezsku.

□  □ □
N aši gréckokato lícki veriaci v Č eskej republike si zachovali ver

n o sť  k  viere a obradu svojich  predkov a p ráve  tento fen o m én  nás 
napĺňa nádejou, že  B ožia  dobrota zachová  a zveľad í dedičstvo so- 
lúnskych bratov sv. C yrila a M etoda.

Pavol KUŠNÍR

Katedralny chrám s/. Klimenta v Prahe ■ Snímka Ing. Vladimír MIROSSAY
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Eoma locuta -  causa [inita
Rím prehovoril- kauza sa skončila

Pod titulkom  Rím prehovoril uverejnil 
mesačník Veľké jub ileum  (júl 1997) s ta
n ov isko  b is k u p a  F ra n tiš k a  R á b e ka , 
predsedu Kom isie KBS pre DOS a pre 
prípravu Jubilejného roku 2000, k názo
ru, ktorý je z v ieroučného hľadiska spor
ný -ide o úsilie n iektorých cirkevných  
predstaviteľov a laických veriacich, ktorí 
všem ožne aj na S lovensku podporujú  
myšlienku že Panna Mária je „Spoluvy- 
kupiteľkou“ a že ju treba pod tým to titu 
lom uctievať, ba že treba zhrom ažď ovať  
podpisy, ktorými by sa žiadal Svätý Otec, 
aby tento titul priznal Panne Márii ako 
dogmu, čiže ako neom ylnú pravdu v ie
ry.

V našom časopise Slovo č .9/97 sme 
už priniesli rozsiahly článok na túto tému  
pod titu lkom  Piata m ariánska dogm a, 
skutočnosť či len túžba m nohých kato
líkov?, v ktorom sme priblížili štyri m a
riánske dogmy Mária Matka Božia, Mária  
Panna, Mária Nepoškvrnená, Mária N a
nebovzatá a naznačili úsilie hnutia VOX  
Popuií Márie Medíatricí, ktoré je hlavným  
propagátorom  m yšlienky 5 m ariánskej 
dogmy. Tým to článkom  sm e sam ozre j
me nepovedali áno. B iskup Rábek na 
margo tohto úsilia, ktoré prepuklo aj na 
Slovensku, okrem  iného píše: Jedným  z 
hlavných propagátorov tejto  snahy je 
biskup, S lovák žijúci v Ríme, Mons. Pa
vol Hnilica. Robí to iste z úprim nej lásky  
k Panne Márii. No napriek jeho dobré
mu úmyslu a aj dobrém u srdcu, ktoré  
prejavuje v m nohorakých skutkoch dob
ročinnosti, táto aktivita nie je v zhode s 
pravou vierou o vykúpení a o úlohe Pan
ny Márie. Kedže v rámci prípravy na ju 
b ile jn ý  rok 2 0 00  sa m á m e v š e tc i 
prehlbovať v poznaní pravej viery a v ž i
vote podľa nej konať, tak som sa ako 
predseda Kom isie K onferencie b isku 
pov Slovenska pre duchovnú obnovu a 
pre prípravu jubile jného roku obrátil na 
rímsku Kongregáciu pre učenie viery, 
aby nám oznám ila záväzné stanovisko  
k tejto otázke.

KEDŽE IDE O ZÁVAŽNÝ PROBLÉM, KTO
R Ý  V POSLEDNOM  ČASE PRINIESOL PO
M ER N E Š IR O K Ú  D ISKUSIU , P R IN Á Š A M E  
LIST J.E. JOZEFA KARDINÁLA RATZINGERA 
K  TEJTO O TÁZKE A TIEŽ PRÍHOVOR SVÄ
TÉHO OTCA JÁN A PAVLA II. UVEREJNENÝ  
(OSSERVATORE ROMANO 10.4. 1997).

List Mons. Františkovi Rábekovi,
J.E. Jozefovi kardinálovi Ratzingerovi:

Vec: Prosba o stanovisko
Odpoveď
Vaša Excelencia, listom č. 421/97 z 26.

2. 1997 ste informovali túto Kongregáciu o 
aktivitách J. E. Mons. P. Hnilicu a spolo
čenstva Pro Deo et Fratribus, ktorí zbiera
jú podp isy  v n iek to rých  fa rn o s tia ch  
ohľadom dogmy o Márii Spoluvykupiteľke. 
Ohľadom tohto mám česť Vám oznámiť, 
že v Osservatore Romano je k dispozícii 
publikácia úradnej informácie (communica- 
to), ktorá je opatrená príslušnými komen
tá rm i pod patroná tom  M edzinárodne j 
pápežskej mariánskej akadémie (Pontificia 
Accademia Mariana Internazionale), v kto
rej sa zaujíma odstup od podobných ini
ciatív. Oznamujeme Vám, že medzičasom 
vyšiel taktiež článok v Osservatore s dátu
mom 9. apríla 1997, s podpisom J.E. kar
dinála V. Fagíolo (viď prílohu č. 1), spolu s 
textom katechézy Sv. Otca, ktorú mal v ten 
istý deň na tú istú tému (viď pr. č.2). Takáto 
informácia predstavuje sama osebe auto
rizovanú odpoveď na rozličné petície po
hľadom dogmy o Márii Spoluvykupiteľke a 
nedovoľuje ich viac považovať za opráv
nené. Keď Vám vyššie uvedené oznamu
jem, využívam túto príležitosť, aby som 
Vám odovzdal aj svoj úctivý pozdrav.

Mons. Tarcisio Bertone, biskup

MÁRIA - ZVLÁŠTNA SPO LUPRACOV
NÍČKA NA DIELE VYKÚPENIA
Ján Pavol II. (Osservatore Romano,
10. 4. 1997).

„V priebehu stáročí cirkev zdôrazňovala 
spoluprácu Márie na diele spásy a prehl
bovala analýzu jej pripojenia sa ku spás
nej obete Kristovej.“ Týmito slovami sa Ján 
Pavol II. obrátil na veriacich zhromažde
ných v stredu, 9. apríla na Námestí sv. Petra 
v rámci generálnej audiencie. Toto je text 
kristo log icko-m ariánske j katechézy Sv. 
Otca: 1. V priebehu stáročí cirkev uvažo
vala nad Máriinou spoluprácou pri diele 
spásy a prehlbovala analýzu jej pripojenia

sa ku spásnej obete Kristovej. Už sv. Au
gustín prisudzuje Panne Márii vlastnosť 
„spolupracovníčky“ na vykúpení (porov. De 
Sancta Virginitate, 6,PL 40,399), je to titul, 
ktorý podčiarkuje Máriinu činnosť, spojenú 
a podriadenú Kristovi Vykupiteľovi.

Napokon apoštol Pavol, keď potvrdzuje: 
„Sme Boží spolupracovníci“(1 Kor 3,9), 
obraňuje účinnú možnosť človeka spolu
pracovať s Bohom. Spolupráca veriacich, 
ktorá samozrejme vylučuje akúkoľvek rov
nosť s ním, je vyjadrená v evanjeliovej 
zvesti a v osobnom pričinení o zakorene
nie evanjelia v srdci ľudských bytostí. 2. 
Keď aplikujeme výraz „spolupracovníčka“ 
na Máriu, nadobúda zvláštny význam. Spo
lupráca kresťanov na spáse sa uskutočňuje 
po udalosti Kalvárie, ktorej ovocie sa kres
ťania snažia šíriť prostredníctvom modlit
by a obety. Naproti tomu účasť Márie sa 
uskutočnila počas samotnej udalosti (Kal
várie) a z titulu Matky, rozprestiera sa teda 
na celok Kristovho spásneho diela. Iba ona 
sa pripojila týmto spôsobom k výkupnej 
obete, ktorá zaslúžila spásu všetkým ľu
ďom. V spojení s Kristom a podriadená 
jemu. Ona spolupracovala na tom, aby celé 
ľudstvo dostalo milosť spásy. Zvláštna úlo
ha spolupracovníčky, ktorú uskutočnila 
Panna Mária, má za základ jej božské ma
terstvo. Tým, že porodila toho, ktorý bol ur
čený uskutočniť vykúpenie človeka, tým, že 
ho živila, obetovala v chráme, trpela s ním, 
keď zomieral na kríži, „spolupracovala na 
diele Spasiteľa celkom mimoriadnym spô
sobom“ (LG 61). Aj keď Božie pozvanie k 
spolupráci na diele spásy sa zameriava na 
každého človeka, účasť Matky Spasiteľa na 
vykúpení ľudstva predstavuje jedinečnú a 
neopakovateľnú udalosť. Napriek jedineč
nosti takéhoto postavenia je Mária tiež prí
jem com  spásy. Ona je prvá vykúpená, 
vykúpená Kristom „vznešenejším spôso
bom “ v je j nepoškvrnenom počatí (po
rov. Bulla „ineffabilis Deus“ , Pius IX, Acta I. 
605) a zahrnutá milosťou Ducha Svätého.
3. Toto tvrdenie nás teraz vedie k otázke: 
Aký význam má táto zvláštna spolupráca 
Márie s plánom spásy? Odpoveď môžeme 
hľadať vo zvláštnom úmysle Božom s Mat
kou Vykupiteľa, ktorú pri dvoch slávnost
ných príležitostiach, v Káne a pod krížom, 
Ježiš nazýva titulom  „žena“ (porov. Jn 
2,4.19,26). Mária je zapojená do spásonos- 
ného diela ako žena. Stvoriac človeka ako 
„muža a ženu“ (porov. Gn 1,27), chce Pán, 
aby stála pri vykúpení vedľa nového Ada-



SLOX) 14-15/97 7

ma nová Eva. Pár prarodičov sa 
vydal cestou hriechu. Nový pár 
, Boží Syn za spolupráce Mat
ky mal znovuobnoviť ľudské po
kolenie v jeho pôvodnej 
dôstojnosti. Mária, nová Eva, sa 
takto stáva dokonalou ikonou 
Cirkvi. Ona v Božom pláne re
prezentuje pod krížom vykúpe
né ľudstvo, ktoré vo svoje j 
potrebnosti spásy je uschopne- 
né poskytnúť svoj prínos k roz
voju diela spásy. 4. Koncil má 
pred očami toto učenie a osvo
juje si ho, zdôrazňujúc príspe
vok najsvätejšej Panny nielen 
pri narodení Vykupiteľa, ale aj 
v živote jeho mystického tela 
počas dlhých stáročí až po 
„eschaton“: Mária „spolupraco
vala“ v Cirkvi (porov. LG 53) a 
„spolupracuje“ (LG 63) na diele 
spásy. Pri vysvetľovaní tajom
stva zvestovania koncil vyhla
suje, že nazaretská Panna „z 
celého srdca prijala spasiteľnú 
vôľu Božiu a celkom sa zasvä
tila ako služobnica Pánova oso
be a dielu svojho Syna. Pod 
jeho vedením a spolu s ním sa 
z milosti všemohúceho Boha 
dala do služieb tajomstva vykú
penia“ (LG 56).

II.vatikánsky koncil ukazuje 
ďalej Máriu nielen ako „Matku 
Vykupiteľa“, lež ako „neporov
nateľne veľkodušnú spoluú- 
častníčku“, ktorá spolupracuje 
„celkom mimoriadnym spôso
bom na diele Spasiteľa, a to po
slušnosťou, vierou, nádejou a 
vrúcnou láskou“. Napokon pri
pomína, že najvyšším ovocím 
tejto spolupráce je všeobecné 
materstvo: „preto je našou Mat
kou v poriadku milosti“ (LG 61).

Preto sa môžeme s dôverou 
obracať na svätú Pannu a vy
prosovať jej pomoc vo vedomí 
jej zvláštnej úlohy, ktorú jej zve
ril Boh, úlohy spolupracovníč
ky na diele vykúpenia, ktorú ona 
vykonávala počas celého živo
ta a zvláštnym spôsobom pri 
päte kríža.

SKOKANSKÍ VIEROZVESTI 
PATRÓNMI KOŠICKÉHO 

APOŠTOLSKÉHO RXAROHÁTII
A R C H IJ E R E J S K U  SV. L I

T U R G IU  SV. J Á N A  Z L A T O 
Ú S T E H O  V  C H R Á M E  SV. 
C Y R IL A  A  M E T O D A  V  S E 
Č O V C IA C H  D Ň A  5. J Ú L A  
T.R. S L Ú Ž IL  J .E . M O N S . M I
LA N  C H A U T U R , C S sR . SV. 
L IT U R G IU  K O N C E L E B R O 
V A L I P R O T O S Y N K E L  O . 
V L A D IM ÍR  T O M K O , O -  
K R E S N Ý  D E K A N  O. D U Š A N  
S E M A N , P O D P R E D S E D A  
S P O L K U  SV. C Y R IL A  A  M E 
T O D A . A S S E S O R  O . G A -  
B R IE L N É M E T H , S P R Á V C A  
T E J T O  F A R N O S T I O . A N 
D R E J  S L O D IČ K A  A  N IE Č O  
V IA C  A K O  D V A D S A Ť  K Ň A 
Z O V  E X A R C H Á T U .

Z PRÍHOVORU  
J.E. M ONS. M ILANA  
CHAUTURA.CSsR

Na m isijnú prácu s lovan
ských vierozvestov sa po stá
ročia zabúdalo. Dnes chceme 
týchto dvoch velikánov sláv
nostne vyh lás iť za pa trónov  
nášho nového exarchátu. Ich 
mená chceme spo jiť s týmto 
územím. Sv. Cyril a Metod boli 
vo svojej dobe prenasledova
ní, ba dokonca vyháňaní. Dnes 
sú cirkvou oficiálne vrátení na 
toto územie, odkia ľ boli vyhna
ní a j ich učeníci. Oni môžu v 
dnešnej dobe vyprosiť zjedno
tenie kresťanov. Veď táto myš
lienka zjednotenia nebola v ich 
časoch pochopená, myšlienka 
zrozum iteľnej bohoslužby. Li
turgia je  tou niťou, ktorá môže 
zjednotiť Slovanov. Diabol úto
čil a našiel si už vtedy svojich 
služobníkov, ktorí bojovali proti 
tomuto zjednoteniu. Pochopil 
nebezpečenstvo, modlitby, kto
re j bude rozum ieť ľud. Až o ti
s íc  ro k o v  c irk v o u  na II. 
vatikánskom koncile bola táto 
nevyhnutnosť schválená a po
tvrdená. Bohoslužba má byť 
zrozumiteľná pre všetkých. Sv.

Cyril a Metod boli ľudia veľké
ho srdca pre Boha. Dnes sa 
mnohí hlásia k cyrilometodskej 
tradícií, ale ich sku tky tomu  
nenasvedčujú.

Usilujme sa dedičstvo a od
kaz slovanských vierozvestov 
naplno rozvíjať a žiť.

V závere slávnostne vyhlá
sil sv. Cyrila a Metoda za patró
nov košického apošto lského 
exarchátu.

Počas odpustovej slávnosti 
spieval košický katedrálny zbor 
a m ládežnícky zbor zo Sečo
viec.

D ekrét o zasvä ten í 
K o šickéh o  ap o što lského  

exarchátu  s lo van ským  
ap o što lom  sv. C yrilov i 

a M etodovi

Trojjediný Boh vo svo je j ne
k o n e č n e j d o b ro te  a s v ä te j 
prozre te ľnosti dovolil ustano
v iť apošto lský exarchát, aby  
sm e v ňom  o s la vo va li je h o  
dobrotu a silu a dožič il nám  
počúvať radostnú zve s ť o na
š e j spáse  p ro s tre d n íc tv o m  
svä tých  b ra tov  K onštan tína  
Cyrila a Metoda. Z  m oci da

n e j m i m e n o va co u  
bulou Svätého Otca 
Jána Pavla II. Eccle- 
siales Communitates 
a následným  uvede
ním do úradu apoštol
ské h o  e xa rch u  ko 
šického, p ri zachová
vaní kánonov kódexu 
v ý c h o d n ý c h  c irk v í  
269 CCEO o konsen
ze p resbyterske j ra 
dy, aby sme m ali svo
jic h  zástancov p red  
všemohúcim Bohom, 
vyh lasu jem  svätých  
a p o š to lo m  rovných  
Cyrila a Metoda, uči
teľov slovanských, za 
pa trónov  Košického  
a p o š to lské h o  e xa r

chátu.
N ech sa títo  dva ja  svätc i 

vzývajú a prosia  o pom oc v 

košickom  apoštolskom  exar- 
cháte ako tí, prostredníctvom  
ktorých budem e zvo lávať Bo
žie požehnanie  na veriacich 
tohoto novozriadeného cirkev
ného subjektu, ako aj na všet
ky  p o d u ja tia  a d ie la, k to ré  
m ajú s lúž iť k  väčšej sláve Bo
ž e j a sp á se  n e sm rte ľn ých  
duši.

Týmto dňom počnúc, nesie 
košický apoštolský exarchát aj 
m eno apošto lov S lovanov sv. 
Cyrila a Metoda a ich sviatok 
v zhode s dátumom, v ktorý  
ich s lávi a j západna cirkev na 
S lovensku - teda 5. jú la  - sa 
pre budúcnosť stáva záväz
ným  sv ia tkom  pre všetkých  
veriacich Košického apoštol
ského exarchátu sv. Cyrila a 
Metoda. Toto slávnostne vy
hlasujem  a prikazujem.

Dané v Košiciach na svia
tok svä tých  apošto lom  rov
ných Cyrila a Metoda 5. júla 
1997.

+ M ilan C hautur, CSsR  
ap o što lský  exarcha
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K eď  nedávno v ka lka tske j nem ocn ic i le
kári bojovali o život m a tky  Terézie, p r in á 
ša la  vä čšin a  tla če  a te le v ízn y c h  s ta n ic  
priebežné  správy o je j  zdravotnom  stave.

„Byť dobrou matkou sa neučí v žiadnej 
škole. N ie je  k tom u potreba veľkých kníh, 
ale veľkého srdca“, hovorí žena, ktorú na
zývajú ,.matkou chudobných“ . V  roku 1979 
dostala do zbierky niekoľko desiatok ocene
ní i Nobelovu cenu m ieru. Jej pohotovú du
chaplnosť jej m ôžu závidieť m nohí politici, 
ale jej prácu by robil len m álokto. N ie je  ale 
len obdivovanou m isionárkou, svojimi názor
mi a postojm i dokáže niektorým  pekne po
hnúť žlčou - či už ide o kontrolu pôrodností, 
postavenia ženy vo svete či dôstojnosti chu
dobných.

Provokuje tiež svojou bezm edznou dôve
rou v Boha, ktorá je  pre niektorých skôr „na
ivným “ hazardom . „Táto žena má doháňa k 
šialenstvu. R ozruším  sa, kedykoľvek poču
jem  jej m eno,“ tvrdí populárny Róbert Ful- 
ghum. V zápätí ale priznáva, že m á v atelieri 
pri zrkadle jej fotografiu. „N erozum iem e jej 
jazyku. A predsa ku mne hovorí jej život veľ
mi jasne. N everím  v je j Boha. A le zahanbu
je ma sila jej viery.“ Podobne ako Fulghum  
reagujú i m nohí iní. M atka Terézia je  totiž 
neprehliadnuteľnou výzvou sm erom  k m o
derném u človeku s jeho  túžbou po sebapre- 
sadzovaní.

R ehoľnica z A lbánska
Typickou vlastnosťou M atky Terézie je 

práve nechuť hovoriť o sebe. N ajviac vyhý
bavých odpovedí však donedávna dávala na 
otázky o svojom  detstve. D obre vedela pre
čo. Pocháza z pôvodne albánskeho m esteč
ka Skopje, ktoré leží v  pohraničnej oblasti 
Kosovo. Agnesa B ojaxhiu, ako sa m atka Te
rézia pôvodne m enovala, je  teda A lbánka a 
jej sestra i m atka žili neskôr v Tirane. H lásiť 
sa k rodine živoriacej v tvrdom  kom unistic
kom režime, ktorý sa chválil totálnym  ateiz
m om , by  b o lo  v p r íp a d e  s v e to z n á m e j 
rehoľnice niečo ako dráždenie kobry bosou 
nohou.

Rodina Bojaxhiu bola veľm i dobre situo
vaná, aj keď patrila v m este ku katolíckej 
menšine. O tec, doktor farm ácie, obchodník 
a m ajiteľ stavebnej firmy, sa v Skopji tešil 
značnej vážnosti. Bol dokonca poradcom  sta- 
rosty. Po juhoslovanskom  zábere K osova sa 
však zapojil do m iestneho hnutia, ktoré sa 
usilovalo o návrat k A lbánii, a podľa všetké
ho bol otrávený políc iou .K eď  roku 1922 
zavítali do farnosti jezuitskí m isionári, pô-

sobiaci v Indii, dvanásťročná Agnesa chodi
la na ich kázne a v rom antických predsta
vách po prvýraz zatúžila stať sa misionárkou. 
Uplynulo niekoľko rokov, ale pravidelné do- 
pisy z misií živili v A gnese túto túžbu ďalej.
V osem nástke po skončení štúdia sa rozho
dla: chce ísť pom áhať m isionárom  do Indie. 
Zistila, že v B engálsku pôsobia m isionárky 
loretanskej kongregácie. N eváhala a napísa
la do írska, kde má kongregácia svoje m a
terské sídlo. V septem bri tohto roku /1928/ 
odišla do írskeho Dublinu a za dva m esiace 
nasadla na loď do Indie.

Mestečko Darjeeling, kam bola Agnesa po
slaná do noviciátu, leží na H im alajských sva
hoch . Po d voch  ro k o ch  tu  z lo ž ila  p rvé  
rehoľné sľuby a prijala nové m eno po Teré
zii z Lisieux. Predstavené ju  potom  poslali 
do Kalkaty, kde loretánske sestry vedú High 
School, študovať m agisterský titul. Pred m la
dou Teréziou sa m iesto m isijnej práce ryso
vala  p ro fe so rsk á  d ráh a ; m ies to  pom oci 
chudobným  m ala učiť diečatá z najbohatších 
indických rodín dejepis a zemepis.

R iaditeľka má divné nápady
Celá kalkatská High School bola rozdele

ná na anglickú a bengálsku. Terézia bola po 
slaná do bengálskej a po zložení večných 
sľubov sa stala dokonca jej riaditeľkou. Ved
ľa výuky mala dbať i na duchovnú form áciu 
budúcich indických učiteliek a riaditeliek.

Bolo je j zverené i vedenie kongregácie in
dických rehoľníc D céry sv. Anny. C hránená 
múrmi rehole, čistým  pokojom , sieťkou p ro 

ti m oskytom  a pohodlnou posteľou nemala 
uvidieť biedu, ktorá začínala len niekoľko 
m etrov za kláštorným  múrom.

Prvou správou o otrasnom svete slumu pri
niesli do rehole je j vlastné žiačky, ktoré tam 
vykonávali svoju charitatívnu prax. Zatiaľ, 
čo niektoré životopisy matky Terézií uvádza
jú , že sa ako riaditeľka zúčastnila „výprav“ 
do chudobných brlohov, iné tvrdia opak. Isté 
je , že od vstupu k loretánskym  sestrám strá
vila Tereza plných osem násť rokov mimo 
sveta chudobných. Všetko sa malo zmeniť 
až pri jednej ceste do Darjeelingu na duchov
né cvičenia.

C estou na kalkatskú stanicu a pri násled
nej ceste vlakom  sa Tereza ocitla uprostred 
davu zbedačených ľudí. Pre ženu zvyknutú 
na dokonalú hygienu a čistotu z High Scho- 
ol to bol prepad do sm rdiacej stoky. Ale tiež 
zistenie desivej reality, ktorá jej už nedala 
spať. Tú noc som otvorila oči utrpeniu a do 
hĺbky som pochopila svoje povolanie. Cítila 
som , že m á Pán žiada, aby som sa vzdala po
hodlného života v kongregácii a vyšla do ulíc 
slúžiť chudobným ,“ spom ína matka Terézia 
na kľúčový okam ih svojho života. Keď sa 
potom  po desiatich dňoch vrátila do Kalka
ty, bola už pevne rozhodnutá. „Vedela som, 
že m i Ježiš prikazuje opustiť kláštor, ale ne
vedela som, ako to mám urobiť.“ Zveriť spo- 
lu s e s trá m  sv o je  p lán y  bo lo  h o rš ie  než 
rozprávať niečo hluchém u. Vyvolalo to na
opak paniku. Bol začiatok nového školské
ho roka a miesto príprav sa riaditeľka zaoberá 
šialeným  nápadom , ktorý je akoby z iného 
sveta. Bolo je j treba trochu schladiť hlavu.

Z kláštora medzi krysy a šváby
Jedného septem brového dňa 1946 prišli za 

kalkatským  arcibiskupom  rehoľnice z miet- 
nej High School s tým , že v ich komunite má 
spolusestra „divné nápady“ . Arcibiskup si 
potom  nechal zm ienenú sestru zavolať a jej 
žiadosť zam ietol. A tm osféra na High Scho
ol bo la  presýtená nedôverou a osamotená 
Terézia nakoniec pod psychickým  tlakom 
onem ocnela. Jej predstavená to vedela po
hotové využiť a preložila ju z Kalkaty do iné
ho  re h o ľ n é h o  d o m u . T ým  m ala  byť 
uchránená povesť školy a zároveň potresta
ná „výstredná“ rehoľnica.

Vec by bola upadla do zabudnutia, kedy 
sa do nej nevložil zm ienený arcibiskup. Vy
tušil, že ide o viac než o sentim entálne túžby 
tridsaťšesťročnej ženy. Snaha opustiť zais
tený  dom ov kláštora a ísť na ulicu medzi 
hladných a m alomocných, je  buď úplným ne-
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zmyslom, alebo skutočnou odpoveď ou na 
Božie volanie.

Po dlhom skúmaní nakoniec napísal pápe
žovi Piovi XII. a požiadal ho o povolenie, 
aby sestra Terézia mohla odísť z loretánskej 
kongregácie a začať rehoľný život m im o 
kláštora. Za dva mesiace prišiel súhlas.

Prvá cesta novopečenej m isionárky viedla 
do nemocnice v Patne, kde prešla opatrova
teľským kurzom. V prvom nadšení chcela na
sledovať chudobných vo všetkom  - i v strave, 
ktorú tvorila len osolená ryža. Skúsené m isi
onárky ju včas varovali a m atka Terézia si 
našťastie vedela zobrať rady k srdcu. Jej pr
vým domovom bola prenajatá chatrč i s tra
dičnými nájomníkmi, ako boli krysy, hm yz a 
šváby. „Tá zmena bola strašne tvrdá. Spala 
som. kde sa dalo. často len na zem i“, spom í
na matka Tereza. Stretla tiež prvé otrasné prí
pady: v hromade odpadkov našla polom ŕtvu 
ženu ohlodanú myšami a m ravcam i, ktorú 
tam vyhodil jej vlastný syn.

To bol ale len začiatok nedohľadného mora 
biedy. Na konci fyzických síl, bez prostried
kov, len v bielom sari a hrubých sandáloch 
začínala matka Tereza svoje m isijné dielo. 
Do roka mala desať spolusestier a požiadala 
Vatikán o povolenie založiť novú kongregá
ciu. O niekoľko mesiacov neskôr - 7.októb
ra - 1950 vznikli M isionárky• lásky.

Matka chudobných a odm ietnutých
Raz našla matka Terézia na ulici um iera

júceho starca. Nechceli ho prijať do nem oc
nice a musel zomrieť na chodníku. Tak sa v 
jej hlave zrodil nápad založiť dom pre um ie
rajúcich. Mesto jej pridelilo bývalý pútnic
ký dom pri chráme bohyne Kálí a útulok 
dostal názov Nirmal Hriday. Vec však vyvo
lala náboženský nesúhlas - ozývali sa hlasy, 
že tam sestry obracajú ľudí na kresťanstvo. 
Postupom času si ale m isionárky získali i 
obdiv svojich protivníkov. V chrám e máte

bohyňu z kam eňa, tu sú živé bohyne“ , pove
dal istý indický politik, k to iý  predtým  sľú
b il, že reh o ľn ice  z ch rám u  vyhod í. N ie 
náhodou začali m atku Teréziu niektorí titu 
lovať „biela bohyňa“ .

V tom to čase získala kongregácia svoje tr
valé m aterské sídlo v trojposchodom  dome 
na Low er C ircular Road. B ezhraničná dôve
ra v Boha dovolila m atke Terézie projekty, 
za ktoré „vytiahne peniaze na stôl“ niekto iný 
- či už priem yselníci, podniky, obdivovatelia 
či dokonca vlády form ou čestných cien. Aj 
keď matka Terézia o pocty nestojí, vie si spo
čítať, že tu ma šancu „žobrať vo veľkom “ . A 
tak, keď už jej bola udelená N obelova cena, 
bez výhovoriek odriekla tradičný banket a s 
ušetreným i peniazm i zm izla v Indii. Jej po
hotovosť neuráža, ale skôr fascinuje. Za svo
jich  chudobných sa bije ako skutočná matka.

Od chvíle, keď pápež Pavol VI. udelil kon
gregácii pápežské schválenie k ďalšiem u ší
reniu vo svete, otvára m atka Terézia svoje 
dom y na ďalších kontinentoch. Dokonca aj 
vo vyspelej západnej Európe či USA. „Na 
všetky druhy chorôb sú lieky a m ožnosť vy
liečenia. A le byť nechcený a odm ietnutý, to 
je  najhoršia choroba, ktorú človek môže za
žiť. A títo ľudia sú všade“ , vysvetľuje m atka 
Terézia. Zároveň sa však bráni všetkým  sna- 
ham pasovať ju  na sociálnu pracovníčku. „V 
očiach ľudí síce vykonávam e sociálnu prá
cu, ale v skutočnosti sme kontem platívna re
hoľa žijúca uprostred  sveta.“ Pokladá sa za 
nepatrný nástroj, ktorý urobí zopár vecí, kým  
opäť zmizne. „M atka Terézia patrí k  rozhod
ným obrancom  nenarodeného života: „Proti 
potratu bojujem e adopciou - postaranie sa o 
matku a zaistíme adopciu jej dieťaťa. Z achrá
nili sme už tak tisícky životov. N ezabíjajte 
prosím  to dieťa. C hcem  ho!“ naliehala p ria
mo počas svojej nedávnej návštevy v U SA .“

Ján PAU LAS, KT
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„Nech ten prvý hodi kameň, ktorý je bez hriechu“- 
-povedal si vtedy, Pane, kresliac si do prachu.

Zľutuj sa nado mnou, Pane, aj ja držím kameň  
ak mi Pane napom ôžeš, nepustím  ho na zem.

Učil si nás v podobenstvách, čo je ich rub-líce, 
kde vziať silu byť ako Ty, neodtiahnuť líce.

Prosím, zmeň ma skrze Matku, premeň kameň v chleba. 
Veď túžbou Jej, tak jak  Tvojou dostať ma do neba.

Viem, ja Pane, že ma zm eníš, ak Ti to dovolím , 
pôstom a ružencom  cestu si otvorím.

Ktorým  ale mám však začať, keď je  ich tak veľa?
Aj do práce musím, Pane, zostáva nedeľa.

Duchovný Otec Nevický, pôsobil po vojne 
vo farnosti Borov - Kalinov, okres Humenné. 
Bol to vynikajúci otec duchovný, Boží služob
ník, ktorý chcel ako dobrý pastier svoje zve
rené ovečky priviesť k pravej viere „Isusa 
Christa.“ V Kalinové nás ako deti pripravo
val k svätému prijímaniu. Nikdy nezabud- i 
nem, ako nám deťom vštepoval pravú vieru j  

„Isusa Christa“ - vtedy sme mali 9 až 13 ro- j 
kov, prízvukoval nám do srdca, ako si máme 
svoju vieru grecko-katolícku zachovávať.Bol i 
to duchovný Otec, ktorý bol od Boha obda- j  

rený veľkými darmi Ducha Svätého. Veľkou 
láskou i radosťou. S trpezlivosťou nás vyu
čoval i napriek tomu, že sa blížil rok 1950, 
kedy bolo veľké prenasledovanie kňazov-ich 
zatváranie. Bol duchovne i psychicky utrá
pený. Jeho ťarchu znášali i jeho pani man
želka a deti. Na hodine náboženstva boli 
takmer jeho posledné slová „zachovať si svojú 

| grecko-katolícku vieru a nedať sa zviesť ne
správnym smerom na pravosláviu.“ To boli 
jeho posledné stretnutia s nami deťmi, keď 
: odišiel zo svojej farnosti Borov - Kalinov na 
nútené práce do Ostravy, kde pracoval ako 
robotník na montáži vysokého elektrického 
napätia. Podľa jeho rozprávania, práce pre
vádzali po celej republike, ako aj v mojom 
terajšom bydlisku Považskej Bystrici - i vo 
farnosti Považské Podhradie. Celý jeho du
chovný život v dobe prenasledovania bol ťaž
ký. Po roku 1968 sa menovaný ohlásil v obci 
Kalinov svojmu dobrému známemu a pria
teľovi Michalovi Kokuľovi, ktorý mu ozná
mil, že s radosťou ho prijímajú do farnosti. 
Bola to veľká radosť pre veriacich v Kalino- 

I ve, ako i pre veriacich v Borové. Radosť však 
netrvala dlho, pretože totalitný režim nemo
hol zniesť, aby toľko veriacich chodilo do 
chrámu Božieho a hlavne deti - lebo ich zá
mer bol zameraný, aby chodili k pamätníku, 
ktorý bol postavený za oslobodenie prvej 
obce. Tak sa začali šíriť výmysly, nepravdivé 
reči, ktoré ho veľmi psychický urážali a po
nižovali, čo nasledovalo jeho preloženie. Po 
ňom prišiel do farnosti taktiež vynikajúci du
chovný, otec Cyril Jančišin. Po otcovi Jänči- 
šinovi prišiel terajší exarcha pre Košický 
exarchát vladyka Milan Chautur, ktorý tak
tiež nenašiel porozumenie a bol odmenený 
dávkou zloby.

Na záver by som chcela iba toľko:
Ó, aký je dobrotivý Všemohúci Boh, keď 

do takej malej farnosti posielal takých vyni
kajúcich pastierov, aby im dali silu Ducha 
Svätého pri zachovaní ich grecko-katolíckej 
viery. Teraz je vo farnosti Kalinov otec du
chovný František Krajňak, ktorý je tiež vy
nikajúci pastier a veľmi mu záleží na každej 
stratenej ovečke, aby ju priviedol do svojho 
ovčinca. Za to patrí, aby mu Všemohúci Hos- 
poď Boh, dal veľa duchovnej sily, dobré zdra
vie i Božích milostí.

Mária PLUSKOTOVÁ
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D v e  vrec ia
r j íie

Voľakedy veľmi dávno, predtým než 
som sa ja i ty narodil, predtým než sa 
naši starí rodičia hrávali ako deti, žil v 
jednej ďalekej krajine istý bohatý člo
vek, ktorý mal dvoch sluhov. Obaja 
chceli poznať Spasiteľa sveta. A On, 
ktorý povedal: neprišiel som preto, aby 
mne slúžili, ale aby som ja slúžil - bol 
k nim milostivý a poslal k nim svojho 
posla. Tento im rozprával o tom, že 
Ježiš je Spasiteľom sveta. V srdciach 
oboch sluhov sa zakorenila viera. Oba
ja spoznali tú radosť, ktorú poskytuje 
rozhovor s Ježišom, modlitba k Nemu. 
Obaja vzdávali Bohu chválu, keď vy
počul ich modlitby. A keď Boh nevypo
čul niektorú ich prosbu, prosili o 
odpustenie, že žiadali to, čo nebolo 
Bohu milé. Jedného dňa zavolal pán 
svojich sluhov a takto k nim prehovo
ril: „Sluhovia moji, chcem vám zveriť 
dôležité veci. Jednému svojmu priate
ľovi, ktorý býva hore na kopci, by som 
rád poslal dve vrecia ryže. Vezmite po 
jednom vreci a odneste mu. Po pre
chode džungľou buďte opatrní. O ho
dinu môžete odísf.'Týmito slovami ich 
prepustil. Jeden zo sluhov vošiel do 
svojej komôrky, zavrel dvere a modlil 
sa. Podobne urobil aj druhý. Potom išli 
ku svojmu pánovi prevziať vrecia. Je
den sluha zdvihol vrece a vydal sa na 
cestu. Keď aj druhý sluha chcel vziať 
na plece vrece, jeho pán mu povedal 
nasledovné: „Stačí, ak ty zoberieš len 
pol vreca ryže!“ Sluha sa usmieval a 
bol šťastný. Cestou si myslel: Môj spo- 
lusluha ani nevie, začo všetko sa člo
vek môže m odliť. Potom ho to 
naučím.“ Obaja prišli k priateľovi svoj
ho pána. Druhý sluha odovzdal pol 
vreca ryže. Priateľ mu povedal: „Som 
spokojný, že si splnil svoju povinnosť. 
Cestou domov, sluha, ktorý niesol pol 
vrece ryže mu povedal, o čo sa modlil. 
„Posťažoval som sa Bohu, že som te
lesne slabý a že nevládzem uniesť jed
no plné vrece ryže. Prosil som Ho, aby 
mi uľahčil bremeno, ktoré mám niesť... 
Boh vypočul moju modlitbu.“ Druhý 
sluha povedal: „Aj ja som povedal 
Bohu, že som slabý a neschopný od
niesť plné vrece ryže. Prosil som Ho, 
aby ma posilnil. Boh vypočul moju 
modlitbu, dal mi silu a takto som vlá
dal vykonať svoje poslanie.“

Pane, nechcem sa modliť, aby si 
sňal zo mňa zodpovednosť, ale ta 
prosim, daj mi silu, aby som mohol 
splniť svoju povinnosť - k dobru 
iných.

Buďme spolutvorcami svojho šťastia
Ž ije m e  v p o s le dn ých  ro 

koch druhého tisícročia. M no
hí vravia, že tento  čas je  viac 
krízový ako žiarivý. Pokiaľ sa 
k nám z jednej s trany obra- 
c ia  sve tlo , dob ro , z d ruhe j 
strany to vyzerá, ako keby sa 
na nás stá le v iac privaľovala 
sila tm y a zla. Stále túžim e po 
n iečom  kra jšom  a nepom inu
teľnom . A keď m ám e všetko, 
čo nevyhnutne potrebujem e 
pre svoj život, napriek tomu 
sm e nešťastn í a nariekam e 
nad tým to  životom . H ľadám e 
niečo viac. N eustále dúfam e 
v niečo lepšie a krajšie. V hĺb
ke svojho bytia každý z nás 
n o s i ne n a p ln e n ú  túžbu  po 
pokoji, skutočnej radosti a po 
pravom  šťastí.

Šťastie. S tým to slovíčkom  
m an ipu lu jem e najm ä vtedy, 
ak n iekom u pri nejakej príle
žitosti b lahoželám e. Prajem e 
si navzájom  veľa šťastia. Čo 
sa vša k  sk rýva  pod tým to  
po jm om ? Ak chcem e naozaj 
vedieť, čo je  to šťastie, treba 
ho zakúsiť. A le kde ho vziať, 
kde ho hľadať, kde ho kúpiť? 
N ájdem e ho v čoraz zväčšu 
júcom  sa b lahobyte , boha t
s tv e  a p e n ia z o c h ?  A le b o  
azda  v se xu á lno m  ž ivo te?  
D nešný č lovek a č lovek bu
d ú c i o za j p o tre b u je  n á js ť  
o za js tn é  š ťas tie . C ítim e  to 
všetci, všetci po ňom túžim e, 
všetci rozprávam e o jeho  na
liehavosti, len nie všetci ho 
hľadám e správne a na správ
nom  m ieste. Sú ľudia, ktorí 
žijú prostým, obyčajným  ž ivo
tom , ktorí nie sú obklopen í 
b o h a ts tv o m  a p re d s a  sú

šťastní. Z čoho pram ení ich 
š ťa s tie ?  O d p o v e ď  na tú to  
otázku výstižne podáva svä
tá Terézia z Lisieux, keď ho
v o r í :  „R a d o s ť  a š ťa s t ie  
nem ôžu spočívať vo vonka j
ších veciach, ktoré nás obklo
pujú. Sú v najh lbšom  vnútri 
duše .“

Ak niekto v púšti pod svo-

mihu svojho života tak, že v 
prítom nosti stratím e všetko a 
uskutočňujem e iba jeho vôľu.

V  živote si v lastne môžeme 
zvo liť dve cesty. Buď konať 
svoju vôľu alebo Božiu. Naša 
vôľa nám prinesie sklamanie, 
beznáde j a nepokoj. Božia 
vô ľa  nás v tia h n e  do dob
rodružstva, v ktorom všetko, 
čo sa nám prihodí, bolesť, či 
radosť, udalosti významné či 
bezvýznam né, všetko nado
budne nový zmysel, lebo to 
dostanem e z rúk Boha, ktorý 
je  Láska.

A ko však rozoznať Božiu 
vôľu od svojej? Je to možné. 
Lebo v našom vnútri znie jem 
ný Boží hlas, ktorý je odlišný 
od všetkých iných hlasov, kto

ré nás zn e p o ko ju jú . Tento 
h las nás osvecu je , dodáva 
nám odvahu a silu. Len ho tre
ba počúvať a neum lčovať ho.

Aby sme však dosiahli na
p lnenie svojho pozemského 
života, m usím e stáť pevne v 
prítom nosti, aby nám neunik
la, lebo ona jediná je v našej 
moci. M inulosť už nemôžeme 
vrátiť, skôr ju zveriť Božiemu 
m ilosrdenstvu. A  budúcnosť 
tu ešte nie je. Budeme ju žiť, 
keď príde. V rukách máme len 
p r í to m n ý  o k a m ih . V ňom 
m ám e m ilovať Boha celým 
svojím  srdcom  a konať jeho 
vôľu. Tak budem e spolutvor
cam i svo jho  š ťas tia , ktoré 
tým to  pozem ským  životom 
nekončí, ba naopak - vrcho
vato sa naplní a nikdy nepo
m inie.

A len a  DUJAVOVÁ

jím  stanom  objavil p ram eň a 
mal by stále hojnosť vody, aký 
by bol šťastný. Takisto je  to s 
človekom , ktorý je  upriam e
ný na vo n ka jšok . N azdáva  
sa, že jeho šťastie  je  m im o 
neho, kým sa neobráti dov
nútra a neobjaví, že pram eň 
je v ňom sam om , a ešte viac, 
kým neobjaví prameň, ktorým 
je  Boh. A tak  šťastie  v nás sa 
sto tožňuje  s vierou v Boha, 
ktorý je  Láska. Tohto Boha 
m ôžem e nájsť v každom  oka

i
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Keď som odchádzal z 
kaplnky, chodby semi 
nára boli už tmavé a 

pusté. Dnes večer boli viacerí 
bratia na svätú spoveď, ale ne
chcel som ju odkladať, preto 
som čakal, kým na mňa príde 
rad. Teraz už väčšina bratov od
počíva. Potichu otváram dvere

preukazujúc pochopenie pre 
ľudské starosti, na príhovor 
svojej Matky, koná zázrak. Prvý 
zázrak, ktorým zjavil svoju slá
vu (porov. Jn 2, 11) pri slovách 
„Urobte všetko, čo vám povie,“ 
som si spomenul na Pánov prí
kaz: „Miluj svojho blížneho...“ a 
musel som uznať, že v mojom

N áIhocIné stretinutía

UROBTE VŠETKO, CO VÁM POVIE
svojej izby. Všetci už spia, as
poň to tak vyzerá. Pomaly od
ložím svoje veci na miesto a 
uložím sa do postele. Zrazu 
moja poschodová posteľ zavŕz
ga. „Vlado sa obrátil na druhú 
stranu“, prebehlo mi mysľou. 
Vlado je môj mladší brat. (Takto 
sa v seminári navzájom oslovu
jeme). Keď som na začiatku 
roka prišiel do seminára, zdalo 
■sa mi, že si budeme veľmi dob
re rozumieť. Bol to veľmi živý 
človek, mal zmysel pre humor, 
navzájom sme si zo seba uťa
hovali. Každý večer, predtým 
ako som zaspal, sa z postele 
nado mnou natiahla Vladova 
ruka smerom ku mne. Takto 
sme si každý večer podali ruky 
na znak priateľstva. Nečakane 

' sa to však zmenilo. Ako starší 
som pocítil povinnosť upozorňo
vať mladších bratov na rôzne 
priestupky voči seminárskemu 
poriadku. Po čase Vlado začal 
komentovať moje prešľapy a to 
až tak, že ma to vyvádzalo z 
miery. Akosi som prehliadal, že 
má pravdu a začal som sa 
„spravodlivo“ hnevať, že mi pr
vák „skáče po hlave". Nasledu
júce dni to u nás vyzeralo asi 
tak, že jeden druhého kontrolo
val a za každou chybičkou na
sledovala ostrá vým ena 
názorov. Došlo to tak ďaleko, že 
som sa snažil byť na izbe iba v 
„nutných prípadoch“. Pravidel
ný zvyk „večerného podania 
ruky“ sa vytratil. Určitý čas som 

k sa hral na tvrdého chlapa, veď 
som sa cítil v práve, ale v sku
točností ma to veľmi trápilo. Raz 
som sa v kaplnke sťažoval na 
svoj kríž a hľadal riešenie pre 
svoj veľký problém. Boh ma 
oslovil, keď ku mne prehovoril 
ústami našej Matky: „Urobte 
všettvo, čo vám pov ie !“ (Jn 

. 2,5b). Panna Mária v Kane Ga- 
lílejskej uverila, že jej syn môže 
každému pomôcť v každej situ
ácii a že sa postará, aby hosti
telia neutrpeli hanbu. A Ježiš,

správaní po láske nebolo sto
py. Práve som poznal, že svo
jou pýchou som sa pokúsil zničiť 
priateľstvo. Ešteže mi Pán včas 
otvoril oči. Človek naozaj hľadá 
chyby vo všetkých ľuďoch, len 
nie v sebe. Pokúsil som sa na 
druhý deň správať trochu vľúd
nejšie a ohľaduplnejšie k tomu 
druhému a všetko bolo perfekt
né. Znova som si uvedomil, že 
Božie slovo je skutočne „návod 
na život“ a že žiť podľa neho pri
náša človeku uspokojenie. Za
umienil som si, že si radu našej 
nebeskej Matky budem držať 
viac v srdci. Aby človek mohol 
vykročiť za Ježišom, musí mu 
naplno uveriť. Nemôže byť kres
ťanom len v nedeľu alebo vte
dy, keď sa modli, ale v každej 
chvíli. Prijať Ježišove slová i vte
dy, keď hovorí: ....nastav mu aj
druhé líce; daj mu nielen svoje 
šaty, ale aj kabát; nestarajte sa, 
čo budete jesť, alebo čo bude
te piť; choď, predaj všetko, čo 
máš a peniaze rozdaj chudob
ným; poď za mnou.“ Veď keby 
domáci na svadbe v Káne Gali- 
íejskej povedali sluhom: „Nepo
čúvajte ho, on nám nemôže 
pomôcť!“ , bola by sa svadba 
rýchlo skončila a radosť by sa 
zakalila. Oni však dali naplniť 
nádoby vodou, s veľkou odva
hou n ačre li a za n ie s li 
starejšiemu. Za svoju vieru boli 
odmenení. Aj my prídeme o sta
rosti, ak pozveme Pána Ježiša 
do svojho života a s dôverou 
urobíme, čo nám povie. Po
schodová posteľ nado mnou 
znova zavŕzgala, tentoraz ove
ľa hlasnejšie. Potom sa v tme 
nado mnou objavila V ladova 
pravica. Chlapsky som ju sti
sol. S V ladom  sme odnedáv- 
na priatelia. Myslím si, že si 
celkom rozum ieme. A aj keď 
si občas lez iem e na nervy, 
súhlasím  s tým, že je  dobré a 
milé, keď bratia žijú pospolu, 

b rat F ran tišek  M U R ÍN

Stretávam e ich na uliciach, 
pred obchodnými domami, v au
tobusoch, chodia k nám do by
tov. Ľudia iných náboženstiev, 
cirkví, siekt, hnutí. Jeden z nich 
ma oslovil. Sympatický mladý 
študent. Či verím v Boha. Kam  
sa dostáva ľudstvo svojím spô- 
som života. Či rozm ýšľam  o 
láske, o zle, o konci sveta. M ys
lela som, že robí anketu pre ča
sopis. Neskôr sa mi predstavil. 
Patrí do novej cirkvi. Lepšej ako 
je katolícka. Jeho je iná. Plná ži
vota, silná, moderná. Ukazuje 
správnu cestu pre dnešný svet. 
Ponúka mladým ľuďom plnosť 
dokonalého života v novej očis
tenej rodine. M ilé stretnutie, 
služby, vzájomná obeta. Živý zá
žitok zo spoločenstva, kde jedné
mu na druhom záleží. Spýtala 
som sa. aké m iesto má Ježiš 
Kristus. Hej má, ale nie ako Boh, 
nie ako Vykupiteľ a Mesiáš. Po
tom to už nebol on, kto kládol 
otázky, ale ja. Kde sa narodil, 
kde študuje, ako sa obrátil. Na
rodil sa v evanjelickej rodine. 
Bol pokrstený, ale on sám nikdy 
neveril. V škole patril k najlep
ším. Doma ho stále rozčuľovalo, 
keď mama vybrala modlitebnú 
knihu alebo Bibliu. On takéto 
smiešne nápady nikdy nemal. 
Dostal sa na vysokú školu do 
Bratislavy. Štúdium ho celého 
pohltilo, ale stále mu (o nestači
lo. Zoznámil sa s mladými ľuď
mi. Inými, ako bol on. Veselí, 
vyrovnaní. Pre neho to bolo ta
jomstvom. Navštívil ich raz, po
tom častejšie. Chcel patriť k 
nim. Mali to, čo jemu chýbalo. 
Už nebolo pre neho dôležité zbie
rať jednotky a ako filatelista 
vzácne exempláre, ale túžil po 
naplnenom srdci. Tam sa mu to 
splnilo. Zažil silu spoločenstva, 
otvorila sa mu nová cesta. Na
šiel sa. Bol šťastný. To, že uče
nie jeh o  c irk v i je  iné ako  
katolícke, nie je dôležité. Je ne
podstatné. že Ježiš Kristus nie je 
Boží Syn, ale iba dokonalý člo- 
vek. A nie je dôležité, že Ježiš 
Kristus nie je iba jediný Mesiáš, 
a leje ním aj jeho reverend. Štú
dium na škole prerušil. Hľadal 
iba pravdu, napĺňal sa ňou až po 
okraj. Konečne našiel zmysel a 
cieľ. Je šťastný. Už vie, kam pat
rí. A chce prebudiť aj iných. Aby 
aj oni boli šťastní. Túži a j ostat

ných priviesť k Bolui a k doko
nalému kráľovstvu. Rozhovor 
pokračoval ďalej. Dostali sme sa 
až k učeniu našich cirkvi. Argu
menty skákali ako tenisové lop
tičky. Od neho ku mne a naopak. 
Každý si tvrdohlavo zastával svo
je. Tma nás prinútila rozísť sa. 
Nikto nezvíťazil. Nebola som spo
kojná. Toto stretnutie ma prinú
tilo zamyslieť sa nad tým, čo som 
považovala za samozrejmé. Nad 
svojou vierou, nad živým Kris
tom vo mne, nad radosťou z pre
žívania Bolia v spoločenstve, kde 
žijem. Prečo bol on taký nadše
ný, šťastný, spokojný. A mne stá
le niečo chýba. Stále sa na niečo 
sťažujem. Začala som odznova. 
Každý deň napĺňať svoj život v 
dôvere v Ježiša Krista. Bolo to 
ťažké, ale poriadne ma to zmeni
lo. Živý Ježiš Kristus mi prinie
sol radosť, pokoj, pohľad na svet 
iným i očam i. Prestala som sa 
mračiť, byť nepokojná a nešťast
ná. Z môjho života sa stratil for
m alizm u s. Ježiš K ristus mi 
priniesol istotu lásky. Každý deň 
ma napĺňa novým poznaním, kto
ré vo mne stále viac upevňuje vie
ru v jeho Božstvo a dokonalosť. 
Po roku sme sa opäť stretli. Bol 
sm utný. Hovoril o depresii. O 
ťažkých duševných stavoch, o 
beznádeji. Už bez nadšenia a hor
livosti. Vrátil sa k štúdiu. Chce 
skončiť školu. A hľadá. Prešlo 
obdobie fanatizm u. Zanechal 
obrady a formálny kult, ktorému 
chcel tak veľmi rozumieť. Dnes 
už nevie, kam patrí. Dom posta
vený na piesku sa rozsypal. Teraz 
navštevuje rôzne iné spoločen
stvá. Zasa túži po pravde, po pra
vej ceste, po istote. Ježiš už nie je 
preňho iba dokonalý človek. 
Kristova obeta kríža začína dá
vať jeho životu zmysel. A ja? Už 
mu mám čo ponúknuť. Živého 
Ježiša v sebe. Svedectvo môjho 
obrátenia. Naplnenie môjho srd
ca. Všetko sa obrátilo. Som to ja, 
čo mu hovorí o radosti, o zmysle 
života. Pozvala som ho ku kato
líckym mladým ľuďom. Zakúsiť 
pravé spoločenstvo postavené na 
Kristovi. Teraz záleží už iba na 
ňom. Či zanechá učenie, ktoré mu 
rozkladá dušu a dáva nepokoj. 
Alebo príjme Krista, ktorý je 
Cesta, Pravda a Život.

Anna IVANKOVÁ
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Náš záber je  z prvého stretntia gréckokato
líckej mládeže na Ružine. Uprostred otec bis
kup Mons. Ján Hirka, vpravo o. Milan Mojžiš

Aby s i v y b u d o v a l d o b rý  DOM
Mládež, aká si. Plná túžob, hľadania. 

Množstvo otázok spaľuje vnútro.
Neobmedzená energia, srdce horiace 

po láske, život na dlani. Taká je krátka cha
rakteristika našej mládeže. V rannom veku 
sa formuje ľudské bytie. Z lý začiatok, ne
správna orientácia, zlé rodinné zázemie 
môže byť príčinou budúceho sklamania. 
M ladý človek, keď vylieta z hniezda, hľa
dá novú strechu nad hlavou. Hľadá príby
tok  podľa  svo jho  na jle p š ie h o  vkusu , 
možno pohodlný, bezproblém ový život. 
Taký ale neexistuje. Každý záhradník, kým 
vypestuje ruže, sa aj pichne. Cesta dob
rej budúcnosti je  cesta úsilia, neutíchajú
ceho nadšenia. Na tejto ceste je  potrebné 
mať dobrých učiteľov, mať vzory, ktoré ne
musia byť stopercentným modelom môj
ho š ťa s tia , a le sú váhou  pri p rvých  
vážnych rozhodnutiach. Trpezlivosť by tiež 
nemala chýbať. A kto to dokáže, buduje 
dom šťastia, v ktorom sa vyplatí bývať. 
Chceme postaviť dom, ktorý bude mať

pevné základy. Taký dom sa buduje v 
Cirkvi. Cirkev, to nie je  len chrám. Je to 
rodina, škola, ihrisko, ulica, svetAj počas 
tých to  le tných prázdnin m yslela naša

B y s T R Á  “ 9 7

miestna partikulárna cirkev a tí, ktorí sú 
zodpovední za výchovu dnešnej mláde
že, na ňu v plnej miere. Výletno - formač
né stretnutie sa uskutočni tak ako vlani, 
t.j. v rekreačnom stredisku Bystrej pri Hu- 
mennom. Uskutoční sa v dvoch turnusoch
- I. tu rn u s  -1 1 .8  -15 .8 . 16 ro č n í  a viac, 
II. tu rn u s  18.8.- 22.8. p re  14-16. ro č 
ných . Ak si sa zabudol zapísať, alebo z 
inej príčiny si zmeškal prihlásiť sa, nevá
haj, príď sa v auguste do Bystrej aspoň 
na jeden deň pozrieť, ako môžu tráviť 
prázdniny mladí gréckokatolíci. P o ď  s 
n a m i sp o lo č n e  b u d o v a ť  DOM!

A n to n  M ESÁROŠ

Je Čas prázdnin a dovoleniek. Čas oddy 
čim. I ja oddychujem. Mám neplánova 
nú dovolenku - v nemocnici na internom 

oddelení.
Zbehlo sa to tak nečakane. Celý život som si 

všetko plánoval. Všetko mi vychádzalo... A zra
zu toto! Nepredvídaná súhra udalosti. Mal som 
naplánovanú dovolenku s rodinou pri mori. Som 
čerstvý päťdesiatnik. Známi o mne vravia, že 
mám talent. Som úspešný. Viem zvládnuť kaž
dú situáciu až na túto: infarkt myokardu.

V nemocnici, kde ležím, je  dobrý personál. 
Napriek tomu môj zdravotný stav sa nezlepšu
je. Cítim, že čosi nie je  v poriadku. Nie len s 
mojím srdcom. Prenasledujú ma myšlienky stra
chu, mám pocity menejcennosti, viny, ba až 
nenávisti.

V jeden letný večer prichádza do našej izby 
kňaz k jednému pacientovi. Keďže som ho zba
dal preletelo mi mysľou, že s tým človekom by 
som sa mal porozprávať. Možno by mi vedel 
zodpovedať na mnohé otázky, ktoré ma trápia. 
Keď odchádzal z izby, na chodbe som sa mu 
prihovoril. Sadli sme si k jedálnemu stolu a ja 
som mu dal jedinú otázku:“Prečo sa to muselo 
stáť práve mne? A práve teraz, keď som už mal 
naplánovanú dovolenku pri mori, kde by si aj 
moje srdce odpočinulo?

Trochu som pred ním poodhalil svoje súkro
mie. Som veriaci. Tak ako mnohí iní. Takmer 
každú nedeľu prídem do chrámu, raz do roka sa 
vyspovedám. Viete, na modlenie nieto času. 
Som podnikateľ. Stále treba čosi vybavovať, 
zháňať. Kňaz sa započúval do môjho dlhého 
monológu, neprerušoval ma. Potom mi položil 
otázku: „Myslíte si. že máte správny model 
myslenia?" Táto otázka ma prekvapila. Veď tak 
ako ja, zmýšľajú všetci okolo mňa. Pomyslel

A  TO N E T T K A ?
som si: „Vari nepozná mienku ľudí? Kde žije.Po 
chvíľke mlčania kňaz rozpráva príbeh zo Staré
ho zákona o prvých ľuďoch a ich hriechu. Adam 
a l'.va žili v harmónii v raji. Do tejto harmónie 
prichádza diabol a hovorí im: „Vy ste ako Boh.“ 
Prví ľudia uverili a tak zničili obraz Boha vo

svojom živote. Táto situácia je  aj v našom živo
te. Naše hriechy ničia Boží obraz ý nás. Každý 
skutok, ktorý vykonáme, má svoju predohru v 
našej mysli, v našej predstave, kde sa stálou 
úvahou všetko programuje. Model činu alebo 
prečinu človek vypracuváva slobodne, pri pl
nom vedomí. Hodiny, dni, ba aj dlhšie.

Máme si uvedomiť, že každá vec, na ktorú 
sa pozeráme v televízii, čo čítame alebo počú
vame y rádiu, naše rozhovory s ľuďmi, za týra 
všetkým sa skrýva duchovná schránka, ktorá 
potom v nás účinkuje, pôsobí na naše mysle
nie a jednanie. Buď sa dostane do nášho vedo
mia Boh - dobro, alebo diabol - zlo.Všetko sa 
začína vo vnútri človeka. V jeho mysli, v jeho 
predstavách. Treba sa starať o svoje vnútro. 
Človek najprv kradne v predstave, až potom 
urobí skutok odcudzenia v obchode, alebo na • 
pracovisku. Najprv sa hnevá v myšlienkach, 
až potom prepukne zlosť a hnev navonok.

Ježiš nás upozorňuje: „Lebo zo srdca vychá
dzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, krá
deže, krivé svedectvá, rúhanie“ /Mt 15, 19/.

Ale Ježiš má aj riešenie. Najprv treba hľa
dať kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. 
„Lebo človek nežije len z chleba, ale z každé
ho .slova, ktoré vychádza z úst Božích“ /M14,4

Akosi sme zabudli počúvať Božie slovo. To 
Božie slovo sa má pre nás stať pokrmom. Lebo 
Ježiš prichádza do nášho života, aby sme mali 
život v hojnosti, lebo on je  dobrý pastier. Kla
die život za svoje ovce /porovnaj J n 10,10-11 
. Kňaz ma náhle zaskočil otázkou: Veríte, že i 
Boh žije a je tu prítomný? Veríte, že jeho slovo
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Antónia Band, Vyznanie lásky. Pod tým
to titulkom vychádza nový album kresťan
ských piesní. Hlavnou protagonistkou je 
rehoľná sestra z Kongregácie služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie sr. Antónia. Už 
od detských rokov bola jej záľubou hudba. 
Svoje prvé kroky harmónie a hlasovej vý
chovy získala v detskom zbore, ktorý dnes 
nesie názov Cantemus. Kráčajúc po ces
te, našla vieru, stretla Ježiša a onedlho 
vstúpila do spomínanej kongegácie. Toľko 
sme sa dozvedeli hneď na úvod. Nechaj
me však priestor rozhovoru.

I í n t ó i i i a  f í c m c l

•  Si: Antónia, je  to tvoj prvý album Vyznanie 
lásl<y. Môžeš slovom priblížiť toto vyznanie ?

-Každé umelecké dielo, či už výtvarné, lite
rárne alebo hudobné vznikalo a vzniká z plnos

v evanieliu je pravda? Veríte, že sa k vám den
ne prihovára? Prvýkrát som začal vážne rozmýš
ľať o Bohu. Boh sa takto stáva pre mňa živou 
osobou. Pýtam sa ho: Čo mám robiť, aby som 
bol uzdravený na tele i na duši? - Uznať svoju 
hriešnosť. Uveriť, že Ježiš ťa spasil a vykúpil. 
Uver n obráť sa. Vyznaj Ježiša ako svojho Pána 
a Spasiteľa, lebo Boh má s tebou úžasný plán. 
Uver Božiemu plánu.

Obrátiť sa, to znamená povedať hriechu nie. 
Obráťte sa od všetkého, čo je zlé vo vašom ži
vote. Začnite ododnes myslieť v dobrom, klad
ne. pozitívne. U robte rozhodnu tie , že už 
nechcete sa ponárať do negatívnych modelov 
myslenia, do hriechu. Rozhodnite sa vytvárať 
pozitívne, dobra modely myslenia. Uverte viac 
Božiemu slovu ako svojej skúsenosti. Ak den
ne budete čítať slovo Božie - Evanjelium, to 
slovo začne vchádzať do vášho vedomia a vy 
začnete robiť podľa plánu Božieho.

Náš rozhovor sa predĺžil do neskorého veče
ra. Nie, nebola to kázeň, ale úprimný rozhovor. 
Ponuknutie cesty, po ktorej kráča Ježiš. A tak 
stojím pred rozhodnutím. Uveriť, čo mi rozprá
val kňaz a povedať Bohu „áno“, alebo ostať 
ďalej vo svojej chorobe a vo svojich hrie- 
choch.Možno je to môj prvý krok k obráteniu. 
Chcem zmeniť životosprávu. Ale chcem zme
niť aj svoje myslenie. Chcem žiť život, aký dáva 
Ježiš: V hojnosti a radosti. Milý čitateľ, možno 
si povieš: Mňa sa to netýka Neležím v nemoc
nici. Mám toľko plánov, som zdravý, toľko toho 
ešte chcem stihnúť. Zastav sa a porozmýšľaj, 
aký model myslenia máš ty? Ako uvažuješ? Z 
čoho žiješ? „Nielen z chleba žije človek, ale z 
každého slova, ktoré vychádza z úst Božích (Mt
4.4).

o. J á 11 KARAS

ti srdca. Autor do tohto diela vkladá kus seba, 
svojho prežívania. Podobné je to aj s piesňami, 
ktoré sú na magnetofónovej kazete. Práve cez 
ne „Vyznávam lásku“ Ježišovi.

•  V našom časopise Slovo často prinášame v 
rubrike Cesty rôzne osudy ľudí, ich životné prí
behy. Aký boí ten tvoj príbeh na ceste k rehoľ
nému povolaniu?

-Keď som mala 18 rokov, spoznala som mla
dých veriacich ľudí, ktorí má práve cez nábo- 

I ženské piesne veľmi povzbudili a ja  som zatúžila 
spoznať veľmi Ježiša. Potom nasledovali mno- 

| hé duchovné akcie, „stretká“, oáza, duchovné 
: cvičenia. Stále viac a viac som túžila hovoriť 

všetkým, aký je Ježiš úžasný, čo všetko robí v 
mojom živote. Modlila som sa, aby mi ukázal 
kde má chce mať. V srdci som cítila, že chcem 
patriť len Jemu, lebo len tak budem môcť byť 
všetkým. Nebolo to také jednoduché, ako o tom 
rozprávam týmito niekoľkými vetami, ale na
priek všetkým pokušeniam a problémom som 
dnes v Mariánskej kongregácií sestier služob
níc Nepoškvrnenej Panny Márie.

•  Ako si sa dostala k hudbe, to sme už naznači
li v úvode. Našich mladých priateľov bude za
ujímať, kde a akým spôsobom vznikajú také 
piesne, aké si naspiepavala na kazetu Vyznanie 
lásky. Kto a čo všetko stoji za tým ?

-Pieseň je darom od Boha. cez ktoré mi chcel 
dať pokoj, radosť, nový zmysel. Vznikajú v 
skrytosti- Boh, gitara a ja. Nikdy by som nebo
la povedala, že ich raz naspievam na kazetu a 
budú ich môcť počúvať aj iní ľudia. Tomu vďa
čím aj členom našej skupiny „Antónia Band“ . 
Stretávame sa raz v týždni, kde sa spolu modlí
me a spievame. Na týchto stretnutiach vzniká 
aranžmá k našim piesňam. Navzájom sa dopĺ
ňame a až veľmi cítime, ako Duch Svätý nás 
zjednocuje v názoroch a hudobných nápadoch. 
Pri speve cítime veľkú radosť a posilu. Verím, 
že to pocítia aj poslucháči.

•  Zvon na titulnej strane niečo symbolizuje....
-Áno, určite. Zvon je  symbolom zvolávania,

ohlasovania. Aj cez tieto piesne chceme ohla
sovať, evanjelizovať.

•  Čo podľa teba môže zm eniť svet k lepšiemu a 
kedy sa nám to podarí?

-Myslím, že každý vie, že len skutočná láska 
môže zmeniť svet k lepšiemu. A kedy sa nám to 
podarí? Keď každý začne práve od seba. A to 
nielen hovoriť o láske, ale predovšetkým sved
čiť svojím životom.

Na tvojej ceste za Ježišom ti prajem stret
núť veľa ľudí, ktorí budú schopní načúvať 
tvojmu spevu, načúvať srdcu.

Zhováral sa A. MESÁROŠ

• t O V E N S K Ý
O R O I b

K lub S lovenského  orla  p ri G récko
katolíckej farnosti v Prešove v spolupráci s 
redakciou časopisu Slovo a Spolkom sv. 
Cyrila a Metoda organizuje:

Halový fu tb a lo vý  fu rna j 1997 

VI. ročník 
Pod patronátom exarchu 

Moru. Milana Chautura, CSsR 
K v a lif ik á c ia : Septem ber 1 9 9 /

Termín prihlášok predlžujeme do 21. augusta

Do prihlášky uveďte názov farnosti, pres
nú adresu, meno a priezvisko vedúceho a 
telefón.

Finále v Prešove dňa 29.12.1997

Kreťanská telovýchovná organizácia

S L jO V B N S K T  o r o l

Co je  našou ú lohou a cie lom  ?
Organizujeme rôzne športovo - duchovné ak- j 

cie, ako napr. halové ťutbalové, volejbalové, 
stolnotenisové turnaje, turistické podujatia, letné 
detské tábory, podporujeme hudobné aktivity 
ťarskej mládeže, organizujeme jednodňové vý
lety, kresťanské táboráky a pod.

Našim cieľom je združovať kresťanskú mlá
dež a pomáhať jej, aby z nej vyrástli dobrí a 
zdatní veriaci.

Prosba
Klub SO  pri Gréckokatolíckej farnosti v Pre

šove sa obracia na všetkých, ktorí by mohli 
hoci aj malou finančnou sum ou prispieť na 
túto našu č innosť. M ená darcov s výškou 
sum y zverejním e v časopise Slovo.

Svoje fin a n č n é  dary posielajte na adresu: 
Slovenský orol, H lavná S, 080 01 Prešov.

SLSP Prešov, č.ú. 0299248 - 579/0900
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Ikonografia
Genéza

Všetko začalo,
keď  jedného dňa prehovoril 

a riekol, že o m ňa stoji.
Až, do tej chvíle holo všetko 

kľudné, 
n ič  m i nedávalo tušiť, 
že by chcel práve mňa. 

Potom znenazdania, 
akýsi pocit, 

akési významné ticho, 
bázeň u akýsi dojem, 
videl som ako vo sne, 

čo vlastne chce, 
a mal som strach, 

tváriI som sa, že nerozumiem, 
a začal som prem ýšľa ť  

- ako kupec - 
koľko  by m i to vynieslo 
a či to vôbec stoji za to.
Jeho zámer sa m i zdal 

málo prínosný, 
a tak som sa ho opýtal, 

čo by som z toho vlastne m al? 
„Ja ti nestačím  

opýta! sa Roh, 
„Nestačím ti azda v tvojom  

živote ja  '!
Budeš so mnou.

Povedz, je  to azda málo ? 
Budem ti pa tr iť až do konca ! “ 

Potom povedal:“ Odvahu, 
neľakaj sa, 

i keď  budeš m usieť zápasiť, 
ja  budem s tebou.
S kús to, chlapče, 

prijm i moju vôľu, 
nebudeš ľu tovať, 
že si ma miloval. “

Často to bolo ťažké, 
až som si hovoril:

„Čo to so m nou robí ? 
Nestojí to za to! “

Keď sa mi zdá jeh o  zámer 
málo výnosný, 

keď  vravím: „ Tak už d o sť..“, 
pozrie sa na mňa, usmeje sa... 

„Nestačím ti vari ja  ?“, 
pýta sa znova Boh, 

..Nestačím ti v tvojom živote ju  ? 
Budeš so mnou.

Povedz, je  to vari málo ? 
Budem ti pa tr iť až do konca. “ 

Potom povedal:“ Odvahu, 
neľakaj sa, 

i keď  budeš m usieť zápasiť, 
ja  budem s tebou.
Skús to, chlapče, 

vezmi za svoju - moju vôľu, 
nikdy nebudeš ľu tovať, 

že si ma miloval. “

P ad re  SPIRO

Poznáme ikony ?
Priraď správne písmeno k číslici.
1. Vzkriesenie Ježiša Krista ,2. 
Posledná večera,3 .Transfigurácia, 
Správne zoraďte číslicu k písme
nu.
Správna odpoveď V£ ‘32 ‘S ľ

V yh odno ten ie  z čísla  11 /97
25 odpovedí správnych.
Knihy posielame: Kataríne Sitvá- 
kovej do Strážskeho, Pavlovi Ko
v áčov i do B arde jova , rod. 
Karnišovej do Sabinova, Miriam 
Sabolovej do Dúbravky a Micha
lovi Lukáčovi do Kuzmíc.
Správne odpovede boli: 1 A,2D. 3B, 4C

A

Byzantské ikonografické umenie 
nenadväzuje na starokresťanské 
umenie, ktoré môžeme nájsť v kata- 
kombách (najstaršie maľby pochá
dzajú z ll.stor. po Kristovi - Domicilline 
katakomby, Priscilline katakomby). 
Toto umenie sa vyznačuje krajnou 
jednoduchosťou, lineárna kresba je 
načrtnutá červenou alebo okrom na 
bielom alebo žltom podklade. Motí
vy, usporiadané do rámcov, členia 
povrch steny na polia, čo trochu pri
pomína 4. pompejský štýl. Túto ich 
jednoduchosť dokážeme ľahko po
chopiť, ak uvážime, že vznikali v čase 
náboženského prenasledovania. 
Používali predovšetkým symboly ako 
holubicu, páva, dobrého pastiera, ale 
aj prvky inšpirované pohanským 
umením - vtáky, výjavy hostín.

Skutočné byzantské umenie je 
nutné považovať za dediča neskoré
ho rímskeho umenia v jeho vývoji k 
expresionizmu, kde obraz mal pôso
biť dojmom skutočnosti, aj keď ju v 
podstate nezobrazoval. Nadväzuje 
tiež na byzantské umenie cisárske
ho dvora, v ktorom bol silne akcen
tovaný m om ent a u to r ity  a s ily ; 
zobrazovali sa zásadne vysoko
postavené osobnosti. Príkladom toho 
boli cisárovné a dvorní hodnostári, 
ktorí nosili na hrudi medailón s por
trétom vladára ako „znak“ jeho naj
vyššej au to rity  (pozn. vzorovýn 
príkladom tohto dedičstva je ikona 
„Znamenije“). Okrem toho je zrejmý 
vplyv egyptských portrétov, ktoré 
svojou majestátnou strnulosťou vy
jadrovali duchovnosť nadpozemské
ho sveta. Tým sa dostal do popredia 
význam ľudskej postavy, zdôrazne
ný pamiatkou na mučeníkov a svä
tých, k torých toto um enie malo 
zobrazovať. Tak sa stalo, že niekdaj
šie symboly boli nielen opustené, ale 
82. kánonom Trulanského koncilu 
(691 -692) dokonca  zakázané ! 
Okrem iného tento koncil, zvaný tiež 
„Quínisextus“ , pretože sa konal me
dzi piatym (III. carihradský 680-681) 
a šiestym všeobecným snemom, 
upravil a kodifikoval mnoho zvykov, 
ktoré v mnohých prípadoch platia do
dnes.

Pri otázke vzniku a vývoja ikon nie 
je možné opomenúť, že už od počiat

ku prví kresťania nosili v sebe akúsi 
bezhraničnú nechuť, odpor voči vy
tváraniu obrazov Boha. Niet pochýb, 
že niektorí kresťania, predovšetkým 
tí, ktorí pochádzali z judaizmu, sa 
opierali o starozákonný zákaz (Ex
20,4), negujúc akúkoľvek možnosť 
vytvoren ia  obrazu. K tomu ešte 
prispel čas prenasledovania, kedy 
bolí k resťan ia  nú tení obetovať 
modlám pod hrozbou smrti. Rovna
ko, pamätajúc na negatívne vplyvy 
pohanstva, sa všemožne snažili za
chrániť svoju vieru pred nákazlivým 
modlárstvom, ktoré do nej mohlo pre
nikať práve cez tvorcov umenia. Ob- 
razoborectvo muselo byť tak starým 
fenoménom ako kult obrazov. Tento 
postoj je najviac pochopiteľný, ale 
nemohol zohrať rozhodujúcu úlohu 
v Cirkvi.

„Kresťanské umenie sa zrodilo 
mimo Cirkvi a prinajmenšom sa na 
počiatku rozvíjalo proti jej vôli. Kres
ťanstvo pochádzajúce z judaizmu 
bolo prirodzene, tak ako aj nábožen
stvo, z ktorého povstalo, nepriateľ
ské fenoménu idolâtrie." Konklúzia: 
Tak teda vôbec nie Cirkev vytvorila 
kresťanské umenie. Zdá sa veľmi 
pravdepodobné, že nie dlho dokázala 
zachovať neutrálny postoj a nezáu
jem. Akceptujúc toto umenie, Cirkev 
zregulovala jeho situáciu, ale v pod
state kresťanské umenie vďačí Inicia
tíve veriacich. Jeden z najmocnejších 
odporcov ikon, Klement Alexandrij
ský, píše: “Umenie vás mámi svojimi 
čarami a privedie vás až k tomu. že 
si budete uctievať samotné obrazy a 
k nim sa modliť. Obraz predstavuje 
podobu. Je dobré chváliť sa umením, 
ale nech ono nezvádza ľudí akoby 
bolo skutočnosťou.“

Negatívny postoj voči obrazom, 
aký nachádzame v niektorých názo
roch raného kresťanstva, je potrebné 
chápať v súvislosti s nejednotnosťou 
v náboženských vzťahoch, ktorá bola 
vyvolaná pravdepodobne absenciou 
vhodného jazyka, zároveň maliarske
ho aj verbálneho.

Absencia jednoty a jasnosti bola 
spätá s ťažkosťami, s ktorými zápa
sil č lovek usilu júc sa pochopiť, 
prisvojiť si a vyjadriť všetko, čo ho 

Pokračovanie na str. 13
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pokračovanie zo str.12

prevyšovalo. Zároveň je nezanedba

teľným faktom, že Kristus si vybral 
za miesto svojho vtelenia svet judeo- 
grécko-rímsky. A v tomto svete sku

točnosť vtelenia Boha a tajomstvo 
Križa boli pre jedných škandálom, 

t  pre iných šialenstvom, bláznovstvom 
(1 Kor 1,23). Škandálom a bláznov
stvom bol tiež obraz odzrkadľujúci 
tieto skutočnosti, ikona. Ale práve v 
tomto svete malo kresťanstvo svoje 
poslanie. Cirkev najprv prehovorila k 
ľuďom jednoduchým jazykom, zrozu

miteľnejším než je reč obrazu. A tu 
je potrebné hľadať príčiny množstva 
symbolov v prvotnom kresťanstve. 
Môžeme povedať podľa vzoru sv. 
Pavla: „Mlieko som vám dával piť na
miesto pevného pokrmu, lebo by ste 
ho neboli zniesli“ (1 Kor 3, 2). Hod
nota ikony veľmi ťažko prenikala do 
vedomia a sŕdc ľudí.

Doktrínu Cirkvi jasne vyjadril sv. 
Ján Damascénsky vo svojich troch 
traktátoch na obranu svätých ikon, 
napísaných ako odpoveď ikonoklas- 
tom opierajúc sa o starozákonný zá
kaz (Ex 20,4).

Sv. Ján Damascénsky tlmočí zmy- 
► sel tohto zákazu. Konfrontujúc texty 

hovorí: „V Starom zákone sa Boh zja
voval prostredníctvom hlasu cez slo
vo. Nezjavuje sa priamo, ostáva 
neviditeľný“ a podčiarkuje, že aj keď 

počuje jeho hlas, Izrael nevidí žiaden 
obraz (Dt 4,12-19). Nik z ľudí ho ne
videl, ani Mojžiš. A keďže Boha nevi

deli, nemohli urobiť Jeho podobizeň. 
Akoby si mohli predstaviť to, čo je ne
materiálne, neopísateľné, to, čo 

nemá podobu ani rozmer? Práve v 
tomto biblickom texte sv. Ján Da
mascénsky odkrýva odkaz do budúc

nosti, hovoriac: „Aký to ta jomný 
odkaz naznačujú tieto state Písma. 
Tieto zákazy sa týkajú zobrazovania 

neviditeľného Boha; ale keď bude 
možné uzrieť toho, ktorý nemá telo, 

» ako sa stáva človekom, vtedy urobíš 
obraz jeho ľudskej podstaty. Keď ten, 
ktorý je neviditeľný, zoberúc podobu 
človeka, stane sa viditeľným, vtedy 
urob podobizeň, obraz toho, ktorý sa 
zjaví...Keď ten, ktorý je jednej pod
staty s Otcom, zriekne sa seba sa
mého a vezme na seba prirodzenosť 
sluhu (Flp 2, 6-7) vtedy maľuj... a 
ukáž všetkým toho, ktorý sa chcel 

stať viditeľným. Namaľuj jeho naro
denie z Panny, krst v Jordáne, pre

menenie na horeTábor. Napíš všet
ko slovami aj farbami, v knihách aj 
na doskách.“

Teda zákaz zobrazovania nevidi

teľného Boha implicitne zahŕňa v 
sebe príkaz urobiť jeho obraz, keď 
sa vyplnia proroctvá Starého záko
na Slová Boha: „N ev ide li ste podo
bu, nereprodukujte ju “, majú označiť: 
„nevytvára jte  podobu Boha, pok ia ľ 
ho neuvidíte.  “Tento zákaz obsahuje 
najmä preventívny zásah zviazaný 
so špecifickou službou vyvoleného 
národa.

Boh prikázal Mojžišovi zhotoviť ar
chu zmluvy (Ex 25,10-22; 26,1-37). 
Príkaz poukazuje na dve dôležité 
skutočnosti:

1. možnosť vy jadriť duchovnú 
pravdu umeleckými prostriedkami

2. nešlo o zobrazenie cherubínov. 
Oni mohli byť predstavení len na ar
che zmluvy ako sluhovia jediného 
skutočného Boha, to znamená na 
mieste a v súvislostiach, ktoré zvý
razňovali Boží majestát.

„Rovnako Šalamún, ktorý dostal 
dar múdrosti, mohol urobiť podobiz
ne cherubínov, levov a býkov, len keď 
poukazoval na nebo.“ - hovorí sv. 
Ján Damascénsky. Fakt, že tieto po
dobizne boli umiestnené pri svätyni, 
teda pri mieste, kde sa vzdáva chvála 
jedinému skutočnému Bohu, vylučo
val akékoľvek nebezpečenstvo mod
lárstva vo vzťahu k nim. Dôležitou 
skutočnosťou je tiež to, že Boh si ne

vyberá ľudí podľa špeciálnych krité
rií. Umenie, ktoré je„ľs/užĎe", Bohu 
získava iný rozmer. Jeho podstatou 
nie je talent či ľudská múdrosť, ale 
múdrosť Svätého Ducha, preziera
vosť daná samým Bohom. Ináč po
vedané, Božia in šp irác ia  je  v 
sakrálnom umení zásadou „pa r ex- 
ce lence“. Je teda potrebné sa teraz 
na chvíľu vrátiť k tvrdeniam sv. Jána 
Damascénskeho. Ak v Starom záko
ne sa bezprostredné zjavenie Boha 
uskutočňovalo slovom, v Novom zá
kone sa to uskutočňuje slovom aj ob
razom. Teraz sa už Boh neobracia k 
svojmu ľudu len cez slovo a prostred
níctvom prorokov: zjavuje sa v po
dobe Vteleného Slova, žije uprostred 
svojho ľudu. Tým, čo charakterizuje 
Nový zákon, je pevné spojenie me
dzi slovom a obrazom. Preto Otco

via VII. všeobecného snemu v Nicei 
mohli povedať: „Tradícia písania ikon 
jestvovala od čias prvého ohlasova
nia evanjelia apoštolmi.“

Otázky mladých
Čo znam ená b y ť  svätý, pýta sa Janka z Humenného?

N a  o t á z k u  o d p o v e d á  v l a d y k a  M o n s . M il a n  C h a u t u r , CSsR

Ak by som mal jednoducho od
povedať, stačilo by povedať, žc

*1 f l  . |g ||fei ■ .: »; ~ “/SR
Azda tieto dva atribúty - láska a 
Boží zákon - sú tým, čo vytvára

svätosť spočíva v plnení Božej svätcov, ktorí vedia do každej drob
vôle. Istotne, že táto odpoveď by 
šla ponad bežné chápanie a tak je 
dôležité čosi k tomu vysvetliť. Svä

nosti svojho života vložiť lásku, 
ktorá je  naplnením zákona a pro
roctiev (Mt 22.40).

tosť nie je iba titul, ktorý si ľudia 
dávajú pred meno, a le je  to trvalý

V tomto pohľade svätosť zname
ná dokonalosť života. „Buďte do

stav ľudskej duše, ktorá sa nachá
dza v milosti posväcujúcej. To zna
mená, že svätec je  človek, ktorý

konalí, ako je  váš Otec. ktorý je na 
nebesiach“ (Mt 5.48). My však vie
me, že medzi svätcami v nebi sú aj i

nežije v rozpore s Božími prikáza takí, ktorí nežili dokonalým živo-!
niami, ale ich zachováva z lásky: 
„Ak ma milujete, budete zachová
vať moje prikázania“ povedal Spa
siteľ (J n 14,15:.

tom. Ako teda chápať ich svätosť? 
Tí, čo nežili celý život dokonalým 
životom, vyslúžili si svätosť doko
nalým pokáním, ktoré im prinieslo 
odpustenie hriechov, za ktoré trpel 
i zomrel Boží Syn. Toto pokánie 
nebolo čímsi predstieraným ani len

Zachovávanie Božieho zákona je 
dôležité v každej oblasti života, v 
každom povolaní - a tak i svätosť
je záležitosťou nielen vybraných 
skupín ľudskej spoločnosti, ale má 
byť v strede záujmu každého z nás. 
Ak som však zdôrazňoval mladým 
ľuďom, že aj oni majú byť svätí.

čímsi vypovedaným - toto pokánie 
pre opravdivých kajúcnikov zna
menalo to najpodstatnejšie, čo v 
živote dokázali, od čoho nič väč
šie navykonali.

tak sa na mňa čudne pozerali a po
vedali: „Veď sme ešte mladí...“ . Ich 
predstavou bola svätosť kláštora, či 
pustovne, svätosť v utiahnutosti a

Treba však povedať, že ako do
konalosť, tak aj pokánie jc  Božím 
darom, je z Božej milosti. Človek 
sám sa k svätosti neprepracuje, ale

so smutnou, vážnou tvárou. Veď 
svätcov na obrazoch predstavujú 
predovšetkým takto. A takýto po
hľad mladému človekovi nesedí. 
Pri tomto pohľade na obraz sväté

veľa môže pre osobnú svätosť uro
biť ten, kto používa prostriedky k 
svätosti, modlitba a pôst.

Záverom treba povedať, že svä
tosť znamená radosť a šťastie v tom

ho si však málokto uvedomuje, žc 
za zbožnou tvárou s gloriolou oko
lo hlavy sa skrýva celkom obyčaj-
ný 'iie lovek , k to rý  tie ž  rie š il 
problémy, ale vždy ich riešil v du
chu Božieho zákona a s láskou.

najvlastnejšom slova zmysle. Lebo 
ten človek, ktorý sa dokáže zjed
notiť s Bohom v plnení jeho vôle, 
vstupuje aj do Božieho života, kto
rý je  najdokonalejším  životom 
šťastia a radosti.

W S K I I Š A J T B |  Íl :J ' T': ' Í l
1. Kde zomrel Mojžiš?
2. Ako sa volá hora, na ktorej dostal ¡¡ÍllB|||flJll lllii IÍ1Í1I1 I I1III11S M

Mojžiš Desatoro?
3. Ktoré mesto dobili Izraeliti sTnK j ' í l  i  1

moriadnou pomocou Božou? i
4. Kto bol Samson?
5. Kto bol Samuel?

»■ b  ,

6. Koho reprezentovali sudcovia po
Jozueho smrti? m  jífifiiiÉ i

7. Kto boli sudcovia? vESl  j h h e
S p r á v n e  o d p o v e d e :

‘i|esez izog Xupeuouiiiu eii ‘ *C
EIUOpOA ¡[BlUlfn ES UOP] 'B[OB.IZ[ BIA03 p,~ * ‘t ~ Y  -C- ’ «
_P°A 'L ‘BJEJ>1 Ei(og '9 ‘A0JE.1>( q d o  a p 1 . R  V  '* i l - ' i  (ľ
ipÄAjd n|ob.izj |EZEUiod vioi>! ‘̂ ojojd |  ,v ľ % “*
i Eopiig g ‘nops no^oizAj noiipEí.iouj ;
-iiu XuaiEpqo Espns y  ‘oipuof £ ‘qoj
-oh oqo[E fEUig '1 ‘oqofyj o.ioq Eli |
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Postrehy
Informácie

Udalosti

Identita
V dňoch 30. júna až 6. júla 1997 sa 

v Nyíregyháze, v sídle gréckokatolíc
keho biskupstva v Maďarsku uskutoč
nilo stretnutie východných katolíckych 
biskupov rozličných obradov z celej 
Európy. Stretnutia sa zúčastnili aj pred
stavení mužských a ženských rádov vý
chodného obradu. S tretnutie  sa 
uskutočnilo z podnetu Kongregácie pre 
Východné katolícke cirkvi v Ríme. Na 
celom podujatí sa zúčastnil prefekt 
KongregácieÄchile Silvestríni a niekoľ
kí jeho spolupracovníci. Prítomných 
bolo štyridsaťpäť biskupov z rôznych 
európskych krajín. Podujatia sa zúčast
nil aj prešovský biskup Mons. Ján Hir- 
ka a košický exarcha Mons. Milan 
Chautur, CSsR.

Ústrednou témou rokovania bola 
veľmi aktuálna problematika: identita - 
totožnosť katolíkov východného obra
du.

Dva dni sa problematike venovali v 
prednáškach experti a odborníci z rôz
nych krajín Európy, ako aj profesori :z 
rímskych univerzít. Prednášali o prv
koch Identity z hľadiska teologického, 
historického, ako aj o potrebe formo
vania k identite pre kňazov, rehoľníkov 
aj veriacich. Zhodne sa konštatovalo, 
že najpodstatnejší prostriedok k formo
vaniu Identity je liturgia Cirkvi.

Denne v katedrálnom chráme sa slá
vila Eucharistia - svätá liturgia s účas
ťou všetkých prítomných. Slúžilo sa v 
rôznych jazykoch: cirkevnoslovanský, 
rumunsky, ukrajinsky, grécky. Veľkým 
zážitkom pre účastníkov bola sv. litur
gia v arménskom obrade a v  armén
skom jazyku. Katedrála denne bola do 
prasknutia zaplnená veriacimi.

Dva dni sa pracovalo v pracovných 
komisiách. Vytvorilo sa päť komisií: pre 
identitu, formáciu, liturgiu, mníšstvo a 
ékumenizmus. Výsledky práce komisií 
sa spoločne prediskutovali a 5. júla sa 
vypracoval záverečný dokument.

Ďakovná eucharistická slávnosť bola
6,júla vo svetoznámej mariánskej svä
tyni gréckokatolíkov v Maďarsku - v 
Márlapóči.

Stretnutie, a pracovný seminár po
zdravil aj Ján Pavol II., čo len potvr
dzuje dô ležitosť stretnutia  pre 
nachádzanie a utvrdenie sa vo vlast
nej identite pre východných katolíkov 
v rámci Kristovej Cirkvi.

o. Vojtech BOHÁČ, účastník

O, MAJSVJÄTIJSE SERDCc 
ISÚSA, POMILUJ MAS !

Týmito slovami nás vítal trans
parent na vstupnej bráne pred 
Chrámom Božského Srdca v M a
lej Poľane. Diecézny odpust Bož
ského Srdca sa začal už v sobotu,
7. júna veľkou večierňou, posvä
tením vody, sv. liturgiou, molebe- 
nom  k B ožském u Srdcu a 
eucharistickou pobožnosťou. Kon- 
celebrovanou sv. liturgiou kňazmi 
stropkovského dekanátu a gen. 
vikárom Mons. Jánom Gajdošom 
odpustová slávnosť vyvrcholila.

V homílii o.generálny vikár spo
menul históriu Malej Poľany, kto
rá sa v písomnostiach spomína už 
v roku 1567. Vtedy patrila pod 
panstvo Stropkov. Rozvinul myš
lienku prisľúbení Božského Srdca. 
Deviate prisľúbenie hovorí: Po
žehnám domy, v ktorých si zave-

sia a uctia obraz môjho Božského 
Srdca. Položil nám otázku: Aké ob
razy visia v našich domácnostiach. 
Čo nám hovoria? Ak chceme, aby 
bol pokoj v našich rodinách, uctie
vajme si doma Božské Srdce tak, 
že prvý piatok v mesiaci sa stane 
sviatkom našich rodín.

V závere sv.liturgie okresný de
kan o. Mirón Keruľ-Kmec poďa
koval gen.vikárovi Mons. Jánovi 
Gajdošovi, o.Josafatovi Timkovi- 
čovi, OSBN, správcovi farnosti z 
Krásneho Brodu, ktorý t. č. spra
vuje túto farnosť, kňazom, rehoľ
ným  ses tričkám  a pú tn ikom  i 
miestnym veriacim za účasť a mod- 
litby na slávnosti.

Slávnosť sa ukončila myrovaním 
a obchodom okolo chrámu a mno 
holitstvijem. J.K.

Bohoslužby na sídlisku III. v Prešove
Počnúc 8. júnom 1997 sa v náhradných priestoroch kina Kozmos 

začali pravidelné gréckokatolícke bohoslužby na prešovskom sídlis
ku III. Sv. liturgie sú každú nedeľu o 9.30 hod. striedavo slovensky a 
starosloviensky.

J u b l t o á  Mmmmmw
o. Pavol C illy , tit. dekan, na 
odpočinku v Košiciach, ord. 10. 
8. 1947, 50 rokov ordinácie 
o. Gabriel Németh, assesor, na 
odpočinku v Košiciach, ord. 10.
8. 1947, 50 rokov ordinácie 
o. Jozef Duda, správca farnosti 
Svetlice, nar. 11.8. 1942, 55. na
rodeniny
o. Vincent Nagy, na odpočinku v 
Košiciach, nar. 17. 8. 1922, 75. na
rodeniny
o. Juraj Nižník, tit. dekan, na od
počinku v Košiciach, ord. 28. 8. 
1932, 65 rokov ordinácie 
o. Peter Priputen, assesor, tit. de
kan, na odpočinku v Košiciach, ord. 
28. 8. 1932, 65 rokov ordinácie

o. Ing. Juraj Ryník, na odpočin
ku v Košiciach, nar. 5. 9. 1922, 75. 
narodeniny
o. Michal Merva, na odpočinku v 
Kojšove, nar. 20. 9. 1917, 80. na
rodeniny
o. Gabriel Németh, assesor, na od
počinku v Košiciach, nar. 23. 9. 
1922, 75. narodeniny 
o. Vasiľ Kočemba, tit. dekan, na 
odpočinku v Prešove, nar. 23v 9. 
1937, 60. narodeniny 
o. Ján Parnahaj, tit. dekan, na od
počinku v Sečovciach, nar. 28. 9. 
1922, 75. narodeniny 
o. Ján Šimon, tit. arcidekan, na 
odpočinku v Košiciach, ord. 28. 9. 
1947, 50 rokov ordinácie

K urzy
opatrovateľskej

služby

\ /  dňoch 21. - 24.5. sa  v  Geriatrie-  j  

kom centre sv. Lukáša v Košiciach 
konali dva dvojdňové kurzy určené 
pre charitatívne sestry GK DCH Pre- j 

šov, ktoré vykonávajú opatrovateľskú 
službu starým, chorým a opusteným \ 
ľuďom priamo v ich domácnostiach. 
Odborné prednášky spojené s prak-  j  

tickým výcvikom im pripravili lekári a \ 
zdravotné sestry GC  sv. Lukáša na 
čele s riaditeľom  MUDr. Štefanom  
K ovaľom . D vadsa ť charita tívnych  
sestier z okresov Prešov, Stará Ľu
bovňa, Michalovce, Sobrance a Tre- 
bišov p riš ie l povzbud iť a j kancelár  j  

Košického apoštolského exarchátu o. j  

Cyril Jančišin. Ing. Maroš Šatný oboz
nám il prítomných s históriou a posla
n ím  charity , p ričom  sa spoločne  
zam ýšľali nad motiváciou charitatív
nych pracovníkov pre ich službu. 

________________________-GCHD-;

v  m e o ž u q o R ŕ
Veriaci sečovskej farnosti na čele 

so svojím duchovným o. Andrejom 
Slodičkom v dňoch 21.- 27.mája t.r. 
navštívili Medžugorie. Okrem boha
tého duchovného programu, ktorý 
počas 5 dní absolvovali, mali hlboký 
zážitok z večerných bohoslužieb, kto
ré slúžilo 30 kňazov rôznych národ
nosti. Navštívili horu Križevac a 
Pobrdo. Sirotám v Mežugorii donie
sol každý pútnik balíček. Na púti na
čerpali veriaci zo Sečoviec veľa 
duchovných síl a mnoho zážitkov.

-rs-

Z áber o. S. Čamého 
z kňazských duchov
ných cvičení, ktoré 
sa konali v Juskovej 
V o li, okr. V ranov 
nad  T opľou ešte v 
m áji t.r. Exercitáto- 
rom  b o l o. A nton 
M ojžiš. Medzi svo
jich kňazov prišiel aj 
J.E. Mons. Ján Hir- 
ka.
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f O U  M O B M T R O I I  

A  C E S T E  K  B O H U

Obec Ihlany, ležiaca v úzkej j  

doline na západnom okraji Le- j 
vočských vrchov, pod vrchom 
Ihla, nosí svoj názov len od 

¡roku 1961. Vznikla zlúčením  
Idvoch susedných dediniek - 
!Majerky a S to tin iec  v roku 
1960. Jej prvým názvom boli 
Ihlanovce, ktoré sa o rok zme- 

jnili na terajší názov.
! 24. a 25. mája t.r. naša obec 
si pripomenula 690. výročie od 
prvej písomnej zmienky o spo- 

! menutých obciach - Majerky a 
Stotiniec. Pri tejto príležitosti v 
tieto dni bola obec odetá do 

! sviatočného rúcha. Už v so- 
jbotu prichádzalo k nám mno
ho rodákov a význam ných  
hostí. Vzácnymi hosťami bolí 

Iveľadôstojní otcovia biskupi 
gréckokatolíckej a rímskokato
líckej cirkvi, pán senior evan

jelickej cirkví a.v., duchovní í 
otcovia tých to  troch  v ie ro 
vyznaní, bohoslovci, poslanci 
NR SR a zástupca kancelárie 

| pána prezidenta.
V dolných Ihlanoch, býva- 

jlých Stotinciach, ce lebrova l 
¡svätú litu rg iu  o te c  b isku p  
. Mons. Ján Hirka spolu s našim 
otcom kanonikom Sergejom  
Kovčom, o. Andrejom Rusná- 
kom, tajomníkom biskupského 
úradu, o. vicerektorom grécko
katolíckeho kňazského sem i
nára Mgr. Jozefom Čekanom

a bohoslovcami. Svätá liturgia 
sa konala pri Lurdskej jaskyni. 
Otec biskup vo svojej homílii 
poukáza l na n e vyhnu tnosť 
dobre j p ríp ravy  na ceste  k 
Bohu, ktorá vedie cez každo
dennú modlitbu a správanie sa 
podľa Božích prikázaní. Tiež 
vyzýval k jednote vo viere, pri
čom využil výstižné prirovna
nie - Tak ako ihlou spájame 
tkaniny, tak nech naša Ihla 
bude symbolom jednoty vo vie
re v nášho Pána Boha. Po slá
vení liturgie otec biskup spolu 
s naším otcom kanonikom boli 
odvezení na koči na tunajšie 
ihrisko, kde sa stretli všetci prí
tomní veriaci troch vierovyzna
ní. Po s lávnostom  o tvorení 
starostom na tribúnu vystúpili 
prítomní otcovia biskupi a p. 
senior evanjelickej cirkvi a. v., 
a po spoločnej modlitbe posvä
tili vlajku a erb našej obce. Boli 
tiež udelené dve čestné ob
čianstva za rozvoj obce a to 
otcovi kanonikovi, Sergejovi 
Kovčovi a poslancovi NR SR 
JUDr. Ivanovi Šimkovi. Počas 
tohto aktu spevácky súbor zo 
Starej Ľubovne spieval staro
sloviensky Otče náš. Po sláv
nostnej a významnej časti dňa 
nasledovalo posedenie a kul
túrny program.

Veriaci z Ihľan

Naše cesty sú  v tvo jich  rukách
V h istorických 

i priestoroch Cierne- 
. ho orla v Prešove sa 
dňa 24, júna konali 
slávnostné promó
cie prvých absol
ventov Gréckoka
tolíckej bohoslo
veckej faku lty  

! Prešovskej univerzity.
Dekan fakulty Doc. ThDr. Fran- 

l tišek Janhuba odovzdal celkom 81 
(diplomov laikom a 25 novokňa- 
I zotri a diakonom.
i  Na slávnostnom odovzdaní dip
lomov boli p rítom ní b iskup i 

¡Mons. Ján Hirka a Mons. Milan 
jChautur, CSsR, rektor Doc. Pae- 
| dDr. K. Feč, CSc, a ďalší predsta

vitelia fakúlt. Na jednej strane je 
fakt nových laických absolventov 
s titulom Magister katolíckej teo
lógie potešujúci, otázkou je  však 
ich reálne zaradenie do praktické
ho života Cirkvi. Keď zoberieme 
do úvahy malý počet žiakov a štu
dentov, ktorí prejavujú záujem o 
vyučovanie náboženstva na ško
lách.

Nie sú Pánu Bohu 
za chrbtom

Pod Slanskými vrchmi vo farnosti 
Rudľov v Chráme Ochrany Presvätej 
Bohorodičky dňa 13. júla posvätil nový 
oltára žertvenik J.E. Mons. Ján Hirka.
O tom, že vo farnosti pulzuje čulý ži
vot, svedčí slávnosť prvého svätého 
prijímania 1. júna, pri ktorej riaditeľ ka
techetického strediska v Prešove o. 
Andrej Pribula odovzdal katechetické 
misie. Sv. liturgiu slúžil spolu so správ
com tunajšej farnosti o. Michalom Hu- 
lajom. Počas s lávnosti príjem ne 
spievala mládež spolu s miestnym kan- 
torom V. Iľkom.

-MZ-

Sviatočný deň 
v zaniknutej oblasti 

Valaškovce
V nedeľu, 29. jú n a  na sviatok 

sv. apošto lov  Petra a P av la  sa 
usku točn ila  vo vo jenskom  v ý 
cvikovom  priestore V alaškovce 
v okrese H um enné neobvyklá  a 
vzácna slávnosť. Prešovský  b is
kup M ons. Ján  H irka vysvätil 
obnovený gréckokatolícky chrám  
zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi, 
k torý  sa zachoval v  tom to v o 
jenskom  priestore na m ieste, kde 
v roku 1937 došlo v záu jm e ar
m ády k likvidácii obce V alaš
kovce a odsunu je j obyvateľov. 
N a sv. liturgii, k torú s b iskupom  
k once leb rova lo  n iekoľko  ď al
ších  kňazov , bo li p ríto m n í aj 
zástupcovia štátnej správy, z á 
stupcovia slovenskej arm ády a 
dôsto jn ícky zbor na čele s gen. 
m ajorom  Ing. J. Č m ilanským  a 
štátnym  ta jom níkom  m in is te r
stva ob rany  SR J. G ajdošom , 
vojaci základnej služby, ako aj 
zástupcovia  ď alších  cirkví. N a 
slávnosť prišli aj ešte žijúci po 
vodni obyvatelia. Počas b o h o 
s lu ž b y  ú č in k o v a l k a te d rá ln y  
zbor z Prešova a m ládež z Hu- 
m enného. A ko zdôraznil vo svo- 
jo m  p r íh o v o re  o te c  b is k u p  
H irka, obnovený chrám  nech  je  
m iestom  m odlitby  našich  v o ja 
kov, vzájom ného porozum enia, 
bez ohľadu na náboženskú  p rí
s lu šn o sť , ra su  a n á ro d n o sť  a 
m iestom  prosieb  za pokoj, m ier 
a úspešný  rozvoj našej vlasti.

Dr. Peter K R A JŇ Á K

Postrehy
Informácie

Udalosti

List pápeža 
východným 

katolíckym cirkvám
Ján Pavol II. napísal list kardi

nálov i A chile  S ilvestrin im u a 
účastníkom stretnutia biskupov a 
rehoľných predstavených východ
ných katolíckych cirkví Furópy 30. 
júna - 6. jú la  v H ajdudorogu v 
M aďarsku. Stretnutie umožnila  
znovu objavenčt sloboda, ktorá sta
via východné cirkvi pred nevídané 
mužnosti, píše Svätý Otec a pokra
čuje: Zaplatili veľmi vysokú cenu 
za to, že zostali verné Pánovi u 
spoločenstvu s rímskym biskupom. 
Niekedy to bola aj najvyššia cena 
života... Dnes tieto cirkví... čelia 
náročným úlohám vynárania sa z 
katakomb, aby reagovali na potre
by veriacich.

Ján Pavol 11. ďalej poznamená
va, že toto stretnutie pomôže Kon
gregácií pre Východné cirkvi lepšie 
spoznať nádeje cirkvi a reagovať 
na ne. Som si istý. že táto skúse
nosť koexistencie obohatí všetkých, 
posilni východné katolícke cirkvi 
pri úlohe spoznávania spôsobov 
ktorými môžu byť zvláštnym príno
som. V srdci Cirkví sprítomnia p o 
klad  kresťanského východu... a 
budú m ať účasť na prúde milosti, 
ktorý preteká mnohorakým telom 
katolíckej Cirkvi.

Som presvedčený, že jasnejšie  
spoznanie, tejto identity pomôže 
východným cirkvám v ekumenic
kom dialógu a prekonaní nedo
ro zu m en í a napätí, k toré  im 
prinášajú nemalé utrpenie.

Program Svätého 
Otca v Paríži

Pápež Ján Pavol II. podnikne svoju 
79. zahraničnú pastoračnú cestu do 
Paríža na Svetový deň mládeže od 21. 
do 24. augusta. Svätá stolica vydala k 
tejto ceste stručný program:

Svätý Otec opusti Rím vo štvrtok 21. 
augusta asi o 8.30 hod. a príde do 
Paríža po dvojhodinovom lete. Jeho 
program 22. augusta je  Paríž - Evry - 
Paríž a pocestuje helikoptérou. Sobo
tu a nedeľu strávi pápež v Paríži. Do 
Ríma sa vráti v nedeľu večer.
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Pred návštevou 
pápeža v Rio de 

Janeiro

Ako súčasť preventívnych 
opatrení na októbrovú návšte
vu pápeža v brazílskom Rio de 
Janeiro, obsadila polícia chu
dobnú štvrť „Morro de Turano“ , 
kde dom inuje  o rgan izovaný 
zločin. Špieciáne oddiely budú 
tu 24 hodín brániť všetkým ak
tivitám gangstrov ako sú pre
pady, obchod  s d rogam i a 
únosy. Morro de Turano hrani
čí s rezidenciou kardinála Eu
gén ia  de A ra u jo  S a lesa , v 
ktorej má byť ubytovaný pápež.

V poslednom čase zločinec
ké skupiny viackrát vyhodili za
v ra žd e n ých  na p rí ja z d o v ú  
cestu k š tv rti chdobných  a 
okrem toho vypálili na strážcov 
rezidencií niekoľko výstrelov. 
Kardinál Sales apeloval na prí
slušné orgány, aby podnik li 
všetky kroky na odvrátenie ne
bezpečenstva pre život Jána 
Pavla II. O bezpečnosť pápe
ža sa má okrem polície starať 
aj vojsko.

Kardinál Sodano 
kritizuje 

ruský zákon 
o náboženstvách

Kardinál štátny sekretár An- 
gelo Sodano kritizova l nový 
ruský zákon o náboženstvách 
a súčasne vyjadril nádej na veto 
ruského prezidenta Borisa Jeľ- 
cina. Bez podpisu Jeľcina ne
môže zákon  v s tú p iť  do 
platnosti, povedal kardinál pre 
Rádio Vatikán. Na recepcii v 
španielskom veľvyslanectve pri 
Svätej stolici vyhlásil kardinál 
Sodano novinárom, že text zá
kona môže aktivity katolíckej 
cirkvi v Rusku veľmi obmedziť. 
Poukázal na to, že v novom zá
kone je výslovne uznané len 
pravoslávne, islamské, židov
ské a budhistické náboženstvo.

KTO J E
V posledných číslach Slova sa viac 

ráz objavilo slovko protosynkel či pro- 
tosyncel. Je to u nás dosť nový ter
mín, a preto bude zaiste vhodné 
objasniť jeho význam, historický pô
vod a správny pravopis. Začnime le- 
x iko lo g ickým  rozborom . K rátky 
slovník jazyka cirkevno-slovanského 
vydaný v Prešove v roku 1993 toto 
slovo vôbec nepozná. Polnyj cerkov- 
noslavjanskyj slovar ho predkladá v 
dvoch podobách ako protosynkel /čo 
je správnejšie/ a protosyncel a uvá
dza, že je to úradná osoba u patriar
chu. V S lovare drevnerusskogo 
jazyka je len druhá podoba s vysvet
lením, že je to cirkevný post na dvo
re byzan tských  pa tria rchov. 
Cirkevnoslovanská podoba vznikla z 
gréckej pôvodiny protosynkellos, čo 
by sa dalo preložiť ako prvý, vrchný 
spolubývajúci, spoluobyvateľ. U nás 
je tendencia preberať latinskú formu 
protosyncellus, čo však nemá odô
vodnenie, lebo tá je len latinským pre
pisom gréckeho pojmu. Správne je 
používať podobu protosynkel, vychá
dzajúcu z gréckej pôvodiny a aj z cir
kevnej slovančiny. Skloňuje sa podľa 
vzoru chlap, nominatív plurálu má 
tvar protosynkeli.

Inštitúcia synkelov vznikla vo včas-

V každodennom živote sú vzácne 
chvíle, kedy si uvedomujeme silu a lás
ku nášho Pána viac ako inokedy. Pre
žívame Jeho blízkosť s hlbokou vďakou 
a pokorou.

Tak možno charakterizovať slávnosť 
vo Falkušovciach, ktorá sa uskutočni
la 13. júla 1997. Vďaka pochopeniu a 
obetavosti miestneho duchovného o. 
Miroslava Labača, sa spojili usilovné 
ruky farníkov a pripravili spolu nádher
nú oslavu. Bola vyjadrením vďaky za 
dary, ktoré nám Boh dáva. Vkusne a s 
láskou vyzdobený chrám a celá obec 
v radostnom očakávaní - to bola atmo
sféra, v ktorej si farníci pripomenuli 60. 
výročie kňazskej vysviacky a 12 rokov 
od úmrtia o. Michala Horňáka - miest
neho rodáka. Patril medzi tých kňazov, 
ktorí v 50. rokoch zostali verní svojmu 
presvedčeniu. Jeho životná cesta bola 
ťažká. Viedla cez múry väznice v Há
ve, ďalej do Karlových Varov a späť na 
Slovensko. Tu sa o. Michal Horňák 
pustil do diela obnovy vo farnosti Choň- 
kovce. Boh ho sprevádzal na každom 
kroku a otec Michal mu bol za to celý 
život vďačný. Pán ho povolal do več

nej Byzancii (4.- 5. stor.). Patriarcha 
si pribral do svojej cely (izby) mní
cha - spolubývajúceho (gr. synkelos) 
ako svedka bezúhonnosti svojho ži
vota. Časom synkelov pribúdalo, ne
bývalí už s patriarchom v jednej cele 
(kélii), ale vo vedľajších celách. Boli 
to spravidla mnísi, pretože svetskí 
ľudia pre svoju nestálosť a väčšie ne
bezpečenstvo pýchy nemohli bývať 
v dome patriarchu. Patriarcha bol tiež 
vždy vyberaný spomedzi mn íchov. V
7. storočí sa tento úrad objavil aj u 
biskupov a jeho vážnosť a početnosť 
rástla až do 10. stor., keď začal 
upadať a postupne vymizol, resp. sa 
zmenil na čestný titu l. Prvý, naj
významnejší zo synkelov sa nazýval 
protosynkel (protos-prvý). Býval pat
riarchovým (biskupovým) dôverní
kom a aj duchovným  radcom , 
spovedníkom, čím získal v patriar
cháte (eparchii) veľký vplyv. Avšak 
často sa označuje aj ako jeho žiak a 
nezriedka sa stal nástupcom. Tak 
Proklas sa stal nástupcom sv. Jána 
Zlatoústeho a Anastázios, učeník a 
synkel patriarchu Germana, nastúpil 
po jeho zvrhnutí cisárom Levom III. 
Isaurským.

Úrad protosynkela a synkelov opäť 
obnovil Kódex kánonov východných

nosti 12. júla 1985 v deň 48. výročia 
jeho vysviacky.

Tak ako pred šesťdesiatimi rokmi í 
teraz vyšiel z rodného domu o. Micha
la Horňáka novokňaz - o. Marek Hor
ňák, jeho vnuk. Slávnostný sprievod ho 
spolu s o. M. Labačom uviedol do chrá
mu. Tak po šesťdesiatročnej pauze tu 
opäť znel hlas novokňaza. Aké úžas
né je dielo Božie! Spolu s otcom La
bačom slúžili sv. službu Božiu. Bola v 
znamení veľkej vďaky a radosti za kňa
za, ktorý svoj život daroval Bohu. 
Všetci prítomní s velkou úctou preží
vali túto nádhernú liturgickú slávnosť. 
Ochota obetovať sa, spojiť sa v mod
litbe v mene nášho Pána a s vďakou 
pred ním skloniť svoje hlavy, priniesla 
radosť všetkým. Kiež i dnes bude mať 
naša cirkev duchovných otcov, ktorí 
budú ochotní dať Bohu všetko, zasvä
tiť mu celý život. Nasledovať ho bez 
reptania a s láskou.

Slávnosť vo Falkušovciach je ná
dejou, že Boh svojich verných neopúš
ťa a Jeho milosrdenstvo trvá naveky.

PhDr. Mária PEŠEKOVÁ

cirkví (CCEO). Pojednáva o nich v 
stati o eparchiálnej kúrii v kánonoch 
243 až 251. Protosynkela (má byť v 
každej eparchii) a synkelov menuje 
a odvoláva eparchiálny biskup, ne
smie to však byť nik z jeho príbuzen
stva. Protosynkel a synkel by mali byť 
neženatí (ak partikulárne právo ne
určuje inak), zreli kňazi bezúhonné
ho života s patričným teologickým 
vzdelaním. Ak je v eparchii pomocný 
biskup, je za protosynkela vymeno
vaný on, ak je ich viac, ďalší sú me
novaní za synkelov (can 215 paragraf 
2). Protosynkelovi je, na pomoc sí
delnému biskupovi, udelená riadna 
zástupná výkonná moc v celom roz
sahu správy eparchie, synkel má 
takú istú právomoc v určitej časti 
eparchie alebo v istom druhu záleži
tostí, ak biskup neurčí inak. Dá sa 
povedať, že protosynkel je vlastne 
obdobou generálneho vikára v orga
nizácii latinskej cirkvi a synkel nápro- 
tivníkom biskupského vikára.

Protosynkel a synkeli by mali na 
označenie svojho úradu nosiť na po- 
jase nábederník, panagiu alebo ná
prsný kríž a mitru, čo potvrdzuje aj v 
našej tradícii Fencik vo svojom die
le.

Andrej ŠKOVIERA

Osturňa 
má nového 

služobníka oltára
V nedeľu 13. 7. 1997 celú 

Osturňu ožiarili láskavé a teplé 
lúče Slnka. Dvere chrámu Sv. 
Michala otvoril mladý kňaz Ivan 
Bajčuk. Predstavil sa veriacim 
a slúžil svätú liturgiu tak, ako by 
to robil v tomto svätom chráme 
už mnoho rokov. Veriaci a kňaz 
tvorili súhru obety a lásky zbož
nosti k Bohu. Ich nábožný spev 
sa niesol ďaleko do dolín a hôr.

Kiež by Božie slovo, ktoré 
bude roslevať nový mladý kňaz 
padalo na úrodnú pôdu a vráti
lo sa v hlbokej zbožnosti a v hl
bokej viere a láske.

Osturňa privíta la mladého 
kňaza slnečnou žiarou, nech 
tak žiaria aj srdcia veriacich Os- 
turne k Božiemu služobníkovi, 
novému kňazovi Ivanovi Bajču- 
kovi.

E r ik a  MATONOKOVÁ

PO ŠESfDESIATICH ROKOCH NOVOKŇAZ
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p á r o o p á  p ú c  v  L e vo či
Kresťania obidvoch katolíckych 

obradoch si v Levoči uctili Matku Bo
žiu. Pred bazilikou na Mariánskej hore 
dňa 2. júla slávnostnú bohoslužbu v 
západnom obrade pri príležitosti sviat
ku Navštívenia Panny Márie slúžil J.E. 
Mons. Andrej Imrich, spišský pomoc
ný biskup. V gréckokatolíckej kaplnke 
vedľa baziliky sv. liturgiu v byzantskom 
obrade slúžil prešovský generálny vi
kár Mons. Ján Gajdoš, biskupský vi
kár o. Pavol Repko a správca farnosti 
o. Ján Krehlík. Vo východnom kalen
dári na tento deň pripadá sviatok Ulo
ženie rúcha Presvätej Bohorodičky.

Odpustová slávnosť sa konala v 
sobotu a nedeľu 5. a 6. júla t. r. Na

Levočskej hore slávnosť vyvrcholila 
slávnostnou bohoslužbou, ktorú za 
účasti biskupov Slovenska slúžil J.E. 
Ján Chryzostom kardinál Korec, arci
biskup J.L. Tauran, tajomník pre zahra
ničné vzťahy Štátneho sekretariátu 
Vatikánu. Na bohoslužbe bol prítomný 
aj košický exarcha Mons. Milan Chau- 
tur, CSsR. V tom čase slávnostnú sv. 
liturgiu v byzantskom obrade slúžil v 
minoritskom chráme v Levoči J.E. 
Mons. Ján Hirka, ktorú vysielal v pria
mom prenose Slovenský rozhlas. Spe
vom sv. liturgie doprevádzal prešovský 
katedrálny zbor pod vedením dirigen
ta Gabriela Mirossaya.

-rs-

Jeho vzorom je o. ThDr. Ján Mastiliak
l Nevšedný zážitok mali veriaci 
| Nižného Hrabovea dňa 29.júna. V 
i Chráme Najsvätejšej Trojice Svoju 
prvú sv. liturgiu slúžil novokňaz o. 
Peter Zubek. V príhovore správca 
farnosti o. Michal Vasiľ ml. podot
kol, že o. Zubek je druhým kňazom 
vôbec, ktorý vyrástol v tejto obci. 

I Tým prvým bol už nebohý redem-

ptorista, učenec a muž svätého ži
vota o. ThDr. Ján Mastiliak. Ten
to velikán gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku je mojím veľkým 
vzorom, povedal novokňaz. Pod
večer v ten istý deň na modlitbe 
akatistu boli prítomní veriaci obi
dvoch katolíckych obradov.

-rs-

PRESOVSKY KATEDRÁLNY ZBOR 
V RUŽOMBERKU, TERCHOVEJ A LEVOČI
Záujem o starosloviensky zborový spev bol dôvodom niekoľkých pozvaní ka- 

: tedrálneho zboru v Prešove. Katolícky kruh v Ružomberku zorganizoval pri prí
ležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda v sobotu, dňa 5. júla v miestnom jezuitskom 

i kostole Povýšenia sv. Kríža vystúpenie prešovského katedrálneho zboru pod 
I vedením dirigenta Františka Šestáka. Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom 
I ružomberskej verejnosti. Prešovský spevokol si prišli vypočuť milovníci zboro
vého spevu aj z Martina a Žiliny a preplnený chrám odmenil jeho vystúpenie 
j dlhotrvajúcim potleskom.

Po vystúpení v Ružomberku pokračovala cesta spevokolu do Terchovej, kde 
! v rámci už 8. ročníka Cyrilometodských dní vystúpil zbor pri polnočnej sv. liturgii, 
ktorú slúžil prešovský okresný dekan o. Vladimír Skyba, spolu s o. Jozefom 

; Harničárom. Dvojtýždňový program vystúpení katedrálneho zboru bol ukončený 
v nedeľu 6. júla v Levoči, kde spieval pri sv. liturgii celebrovanej o. biskupom 

! Mons. Jánom Hirkom, vysielanej priamym prenosom Slovenským rozhlasom.
Dr. Peter KRAJŇÁK

Zostane v srdciach veriacich Osturne
Sťa voda bystrého potoka prešlo 29 

j  rokov odo dňa, keď o. dekan Andrej 
Kereštan prvýkrát otvoril dvere fary v 
Osturni. Za tie roky prežil totalitu i po
revolučný svieži vánok. Dnes, keď od- 

¡chádza na novú farnosť vo Vernári, 
| spomína iba na to dobré, čo zažil. Na 
všetko zlé dávno zabudol a odpustil.
V nedeľu, 6.7.1997 poslednýkrát slú- 

! žil svätú liturgiu v krásnom bielom chrá-
i me Sv. Michala. Poslednýkrát zatvoril 
dvere budovy starej fary. Spočinul po

hľadom na krásnej budove novej fary, 
ktorú postavil spolu s veriacimi, s ich 
veľkým prispením. Pohladil štíhlu vežu 
cerkvi, kde toľkokrát slúžil svätú litur
giu, krsti! deti, birmoval, sobášil a od
prevádzal veriacich na poslednej 
ceste.V srdciach veriacich Osturne 
ostal navždy v láske, vďačnosti a úcte 
za všetky tie roky, keď s nimi prežíval 
dobré i zlé v krásnej, ale drsnej príro
de Osturne.Za všetko Pán Boh zaplať.

Erika MATONOKOVÁ

Kríže miestom 
oddychu

Ešte v ten deň, čo dostali vysved
čenia, vybrali sa chlapci a dievčatá zo 
zboru Marianka v Kružlove na týžden- 

j  ný výlet na chatu Kríže v Čergovskom 
pohorí. Tu v prekrásnej Božej prírode 
pod vedením vedúcej zboru Márii Ste- 
rankovej a bohoslovca Martina Chudí- 
ka prežili príjemné a zaslúžené chvíle 
oddychu. Na modlitby a bohoslužby 
prichádzali do filiálneho chrámu obce 
Kríže. Spolu s nimi tu prežívali prázd
niny aj deti ukrajinských colníkov z 
Užhorodu, s ktorými zohrali niekoľko 
futbalových stretnutí. Na krátkej dovo
lenke tu bol aj hokejista Jaromír Dra- 
gan (na snímke), ktorý sa tešil u 
mládeži mimoriadnej pozornosti.

Cyrilum etodský večer 

j vo Vranove n ad Toplou
V znamení osláv sviatku slovan- 

i ských vierozvestov sa niesol 5, jú l  
■ vo Vranove nad Topľou. Sv. litur- 
| gin slúžil prešovský' okresný dekan 
[ o. Vladimír Skyba, asistoval dia- 
| kon Juraj Gradoš z Poše. Po mo- 
\ lebene k  sv. Cyrilovi a Metodovi sa 
| konala zaujímavá beseda s hosťom  
i z Bratislavy Antonom Semešom,
I kresťanským historikom a archeo
lógom, ktorý originálne priblížil 

| dejiny gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku. Slávnosť spevom do- 

\ prevádza! chrámový zbor Chryzos- 
tomos. Tento rok to bol už tretí 

\ cyrilom etodský večer, ktorým sa 
j položila ďalšia tehla budovania  
gréckokatolíckeho povedomia na- 

i š i ch veriacich. Po skončení sláv- 
I n o sti viac ako sto  p ú tn ik o v  z 
] Vranova nad Topľou odišlo na Le- 
\ vočskú horu, kde zbor Cluyzosto- 
mos spieval počas sv. liturgie, ktorú 
slúžil biskupský’ vikár prešovskej 
eparchie o. Peter Rusnák. Celé 
podujatie bolo zorganizované  v 
rámci systematickej duchovnej ob
novy vranovskej farnosti.

Mgr. A ndrej LA K A TO Š

Postrehy 

Udalosti

Chiara Lubichová: 
Láska musí 
zasiahnuť 

celé kresťanstvo
„Vinu za rozkoly v kresťanstve j 

iste nesú aj faktory histórie, kul
túry, politiky a geografie, ale pod
statné je , že sa stratil podstatný 
prvok lásky" - zdôraznila to zakla
dateľka ekumenicky otvoreného I 
katolíckeho hnutia Focolare Chia
ra Lubichová, v prvom hlavnom 
referáte  v Grazi. „Z m ierenie a 
kresťanská jednota predpokladá,; 
že Boh, ktorý je  láska, sa nás dnes 
nanovo dotýka - ako jednotlivého j 
kresťana, tak aj Cirkvi, ktorú tvo- i 
rinie.“

Ďalej vyzdvihla zázrak m ilosr-; 
denstva Boha, ktorý spočíva v 
tom. že Cirkev miluje takú, akou 
je: s rozdelením kresťanov, ktorí 
teraz znova hľadajú úplnú jedno
tu, ako ju  Boh chcel. Každá cir
kev v priebehu histórie ustrnula j 
sama v sebe pre ľahostajnosť, ne
dostatok pochopenia, ba dokonca! 
nenávisť k iným cirkvám. V kaž- j  

dej cirkvi Európy a sveta je  potreb-; 
né väčšie kvantum lásky. „Prúd 
lásky musí zasiahnuť celé kresťan
stvo," vyhlásila Chiara Lubichová.

í
Kardinál Szoka 

novinárom
Na otázku novinárov, či Vatikán 

mesto zamýšľa spojiť svoju menu j  

s euro, budúcou menou Európy, 
kardinál odpovedal: „Tento prob
lém m usíte hlbšie preštudovať, 
pretože vatikánska mena je roky ; 
spojená s talianskou lírou.“ V ati-; 
kán vydáva vlastné mince a sú 
platné aj v Taliansku, ako aj lýra j  

platí vo Vatikáne. Msgr. Francesko 
Salerno, sekretár prefektúry, pove
dal, že dohoda medzi Talianskom 
a Svätou stolicou, ktorou sa zalo
žil Vatikánsky štát v r. 1929 pred
pokladala, že Vatikán bude mať 
vlastnú menu ako znak suvereni
ty. „Pretože len členské štáty EÚ 
sa môžu dohodnúť na euro, roz
hodnutie Vatikánu o jeho použí
vaní bude závisieť od jeho dohody 
s Talianskom, dodal sekretár.

Informácie
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Petrove slová
0  Nanebovzatí 

Panny Márie
Mária na rozdiel od iných 

kresťanov, ktorí zomieajú v stave 
Božej milosti, bola vzatá do ne
beskej slávy aj so svojím telom. 
Ide o tisícročnú vieru zvýrazne
nú aj dlhou tradíciou v oblasti 
maľby obrazov, ktoré pred
stavujú Pannu Máriu ako vchád
za do nebeskej slávy aj so svo
jím telom. Dogma o Nanebovza
tí zdôrazňuje skutočnosť, že telo 
Panny Márie bolo oslávené po 
smrti. Zatiaľ čo v prípade ostat
ných ľudí sa vzkriesenie tela u- 
skutoční na konci vekov, telo 
Bohorodičky bolo oslávené prv, 
pre jej mimoriadne výsady. 1. 
novembra 1950, v dogme o 
Nanebovzatí, Pius XII. nechcel 
použiť výraz „vzkriesenie“ , a tak 
zaujať postoj k otázke o smrti 
Panny Márie. Je známe, že v 
kresťanskej tradícii kresťanov 
Východu, sa prechováva krásna 
myšlienka, presvedčenie, že 
Panna Mária nezomrela, len u- 
snula a tak bola vzatá do neba. 
Dokazuje to veľa obrazov i chrá
mov usnutia - uspenia.

Pápežská bula Munificen- 
tissimus Deus sa obmedzila len 
na vyhlásenie, že Mária bola 
vzatá i s telom do nebeskej slá
vy, čím táto skutočnosť bola vy
hlásená za pravdu Bohom zjave
nú. Nanebovzatie Panny Márie 
patrí už od začiatku k viere kres
ťanského ľudu, ktorý zdôrazniac 
vstup Matky Božej do nebeskej 
slávy, chcel zároveň vyhlásiť jej 
telesné oslávenie... Vyhlásenie 
dogmy o nanebovzatí, sledujúc 
všeobecnú vieru ľudu, definitív
ne vylučuje každú pochybnosť a 
žiada, aby túto velebnú výsadu 
nebeskej Matky za pravdu uzná
vali všetci kresťania. Po zdôraz
není viery Cirkvi o nanebovzatí 
pápežská bula poukazuje na zá
klad tejto pravdy podloženej 
Svätým písmom. I keď Nový zá
kon nehovorí priamo o nanebo
vzatí Panny Márie, predsa mu 
dáva základ, pretože zdôrazňuje 
dokonalé spojenie Najsvätejšej 
Panny s poslaním Ježiša Krista. 
Toto spojenie, ktoré sa prejavu
je už od zázračného počatia 
Spasiteľa, v účasti Matky na po
slaní Syna, ale predovšetkým v 
pridružení k vykupiteľskej obete, 
nemôže vylúčiť pokračovanie i 
po smrti. Dokonale pripojená k 
životu a k vykupiteľskému dielu 
Ježiša Krista, Panna Mária má 
podiel aj na jeho nebeskej sláve 
s dušou i telom.

M e d a ily  a pam ätné  
listy sv. G o ra zd a
Ministerstvo školstva SR vydalo 

smernice pre udeľovanie medailí a 
pamätných listov sv. Gorazda. Veľkú 
medailu sv. Gorazda budú udeľovať 
pedagógom a iným osobám za celo
životnú prácu a mimoriadne výsledky 
vo výchovno-vzdelávacom procese. 
Malú medailu sv. Gorazda za vyni
kajúce výsledky vo výchovno-vzdelá- 
vacom procese a za významný po
diel na rozvoji školstva. Pamätné lis
ty sv. Gorazda sú určené žiakom a 
študentom za mimoriadne výsledky v 
štúdiu a záumovej činnosti.

Akatist 
k Bohorodičke
V o vydavateľstve Spolku sv. 

C y rila  a M etoda  Byzant vyšiel 
už v  3. vydaní A ka tis t k  Boho
rod ičke. O b jednávky väčšieho 
m nožstva adresujte na Byzant, 
Moyzesova 40, 040 01 Košice.

Ešte donedávna málokto z nás sa bliž
šie zaujímal o sv. Gorazda a vedel o ňom 
povedať aspoň základný obraz jeho živo
ta. Pritom ide o významnú osobnosť na
šich národných a cirkevných dejín, na kto
rú máme byť právom hrdí. Len nedávno -
27. júla - mal sv. Gorazd liturgickú spo
mienku v rámci sedmopočetníkov (grécky 
hoi hagioi heptaritmoi). Ide o sv. Cyrila a 
Metoda a ich piatich najbližších spolupra
covníkov, z ktorých na prvom mieste sa u- 
vádza obyčajne Gorazd. Dnes sa všeo
becne prijíma názor, že pochádzal z oko
lia Nitry a zo vznešeného rodu. Hneď po 
príchode sv. solúnskych bratov v roku 
863 sa stal ich oddaným učeníkom. 
Svojou vynikajúcou jazykovou a literárnou 
pripravenosťou bol hlavným pomocníkom 
pri zostavovaní prekladov do staroslovien- 
činy. Možno ho označiť za oporný stĺp in- 
kulturácie, misijnej metódy, ktorá evanjeli
um vsadila do miestnej kultúry. Práve sv. 
Gorazd ako domáci učeník mal predpo
klady, aby prepojil vierozvestov sv. Cyrila a 
Metoda na domácu kultúru. Sprevádzal 
sv. bratov do Ríma, kde bol vysvätený za 
kňaza. Po návrate z Ríma bol uväznený 
spolu so svojím učiteľom Metodom. Po 
smrti sv. Metoda nebol ako slobodný muž 
tejto zeme vyhnaný, ale pre intrigy nepraj
níkov musel sa utiahnuť do ústrania. Aj v 
jeho živote sa potvrdila skúsenosť: ak 
dobre robiš, nečakaj za to tu na zemi od-

CORAZDOV 
FEST/VAL V TRCB/ŠOVC

Pri príležitosti 3. Gorazdov- 
ho ekumenického festivalu sak
rálnych skladieb v Trebišove bo
la v chráme Uspenia Presvätej 
Bohorodičky archijerejská sv. li
turgia, ktorú v sobotu, 14. júna 
t.r. slúžil košický apoštolský ex- 
archa vladyka Milan Chautur, 
CSsR, a ktorý pri tejto príleži
tosti aj kázal. Spieval Katedrálny 
zbor sv. Cyrila a Metoda z 
Košíc. V nedeľu mal slávnostnú 
liturgiu protosynkel Vladimír 
Tomko. Na festivale nás prezen
toval 40-členný Zbor pri Chráme 
sv. Petra a Pavla v Bardejove, 
ktorého umeleckou vedúcou a di
rigentkou je Ivica Hanisová.

SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

menu. Gorazd nesplynul s časmi, v kto
rých žil, a nezradil pravú vieru a slovanskú 
liturgiu, ale pevnými postojmi a vernosťou 
pravde stal sa dôstojným nasledovníkom 
svojho učiteľa sv. Metoda, ktorý ho pred 
smrťou označil za svojho nástupcu.

Pápež Ján IX. vyhovel prosbe Mojmíra
II. a v roku 898 vyslal na územie Veľkej 
Moravy arcibiskupa Jána a biskupov 
Benedikta a Daniela. Títo vysvätili jedného 
arcibiskupa a troch biskupov. Viacerí au
tori, ktorí sa zaoberajú touto problemati
kou, usudzujú, že arcibiskupom bol tak
mer určite Gorazd. Po rozpade Veľkej 
Moravy v roku 906 účinkovanie sv. 
Gorazda je zahmlené.

Dnes môžeme len s ľútosťou konšta
tovať, že nebola vhodnejšia konštelácia 
pomerov na našom území pre zachovanie 
slovanskej bohoslužby a cyrilometodské- 
ho, východného obradu. Napriek nepriaz
nivému vývoju ohnivká na reťazi našej vie
ry sa nepretrhli a viažu sa od čias sv. 
Gorazda až do dnešnej súčasnosti. 
Chyťme sa tejto reťaze aj my a budujme na 
nej svoje vlastné ohnivká.

Sv. Gorazd patri celému národu, ale 
osobitne si ho máme uctiť my - gréckoka
tolíci. Zaslúži si našu pozornosť, zaslúži si, 
aby sme mu zasväcovali chrámy a jeho 
menom pomenovávali naše ustanovizne, 
ulice a rôzne aktivity.

o. Michal HOSPODÁR

Z ústredia 
spolku

Zasadnutie výboru
Výbor Spolku sv. Cyrila a 

Metoda zasadal 25. júna t. r. v 
M ichalovciach pod vedením 
svojho predsedu titl. kanonika 
o. Jozefa Knežu. Prítomní sa o- 
boznámili s prípravou na vyhlá
senie sv. Cyrila a Metoda za pat
rónov Košického apoštolského 
exarchátu v Sečovciach i naj
bližšími spolkovými aktivitami. 
Zaoberali sa stavom pripravy tla
če Gréckokatolíckeho kalendá
ra 1998 a podielovej knihy 
Zostali verní i ďalších publikácií.
V závere pozdravili člena výboru 
o. Emila Zorvana pri príležitosti 
jeho životného jubilea.

Naši jubilanti
V AUGUSTE T.R. SA VÝ

ZNAMNÉHO ŽIVOTNÉHO 
JUBILEA DOŽÍVAJÚ TÍTO 
NAŠI ČLENOVIA:

Ján Baka zo Šarišského 
Štiavnika, Ján Čabala z Giralto
viec, Štefánia Pávayová z Kazimí
ra, Mária Tomášková z Helcma- 
noviec a Mária Zalepová z Vrano
va nad Topľou.

Štefan Hoptaj z Lučkoviec, 
Michal Mikloš z Košíc, Alžbeta 
Tirpáková zo Zemplínskej Tepli
ce, Anna Kaňuchová zo Stráž
skeho, Michal Savarij z Topole, 
Anna Timková z Hatalova.

Juraj Dudič z Kuzmíc, Franti
šek Feďak z Novosadu, Ján Gen- 
co z Bajan, Anna Hohošová zo 
Sečoviec, Ján Juhas z Vrbnice, 
Mária Kasardová z Lomnice, 
Anna Semková z Nižného Hra- 
bovca, Mária Zebegneyová z 
Trhovišťa, Mária Brudňáková zo 
Svidníka, Andrej Kraus zo Stan- 
če, Zuzana Racová zo Zbehňova, 
Anna Tomková z Kusína, Anna 
Demčišáková z Moravan a Mária 
Zvirinská z Radvane nad Labor
com.

Všetkým jubilantom vyprosuje
me hojnosť Božích milostí Na 
mnoho rokov, šťastných rokov.

Medailón 
ThDr. Jána Murína

V 5. čísle 7. ročníka (1996) 
časopisu pre kresťanskú kultúru 
Verbum bol uverejnený medailón 
priekopníka cyrilometodského 
hnutia gréckokatolíkov o. ThDr. 
Jána Murína (1913-1990). Jeho 
autorom i autorom básne Epitaf 
je Marián Skala.

Ú spešné vystúpenie nášho zboru
Zbor biskupa Pavla P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerné- 

ho vystúpil ku dňu sviatku solúnskych bratov na akadémii v Chráme 
sv. Cyrila a Metoda v Krásnej nad Hornádom. Prítomným pripravil 
neopísateľný duchovný zážitok. Duchovná pieseň v jeho prevedení 
- ako to uviedla metodička pedagogického centra v Košiciach Mag- 
da Fečová, sa stala posolstvom viery, lásky, radosti a pokoja. A slo
vo básnika odkazom a výzvou, aby sme žili ľudsky a múdro na tejto 
zemi, pod Tatrami.

Kráčame v šľapajach sv, Gorazda



SLOM) 14-15/97 21

LITURG ICKÝ KALE N D Á RLiturgický 
slovník

Izobraziteľné antifóny sú vy
brané verše zo 102. a 145. žalmu 
na svätej liturgii. Okrem sviatkov 

► s vlastnými antifónami sa spievajú 
na svätej liturgii po veľkej jekténii 
a po prvej malej jekténii. Začínajú 
slovami: Dobroreč. duša moja, Pá
novi. Chváľ, duša moja. Pána. Zá
kladnou myšlienkou je vďačnosť 
voči Bohu za preukázané dobrode
nia. Ako tretia antifóna sa k nim 
pripájajú Blahoslavenstvá.

Ikona je na dreve namaľovaná 
(napísaná) udalosť zo života Ježi
ša Krista. Bohorodičky alebo svä
tých. alebo sú to len ich samostatné 
znázornenia. Zhotovujú sa podľa 
presných predpisov. Každá ikona 
je označená písomne s názvom 
udalosti alebo osoby.

Inditia je vyrobená z jemného 
plátna, ktorá sa dáva ako druhá pri
krývka na prestol nad katasarku. 
Iliton je štvorcová látka, v ktorej 
pôvodne držali antimenzion. Počas 

^  eucharistickej slávnosti spoločne sa 
rozprestierali. V súčasnosti je  zlo
žená samostatne pod evanjeliárom 
na prestole.

Jakubova liturgia je  názov 
starobylej liturgie jeruzalemského 
pôvodu. Na jednotlivých miestach 
sa slávi na sviatky sv. apoštola Ja- 
kuba, teda 23. októbra a v nedeľu 
po Narodení Pána.

Ježišova modlitba je  strelná 
modlitba východných kresťanov. V 
rozličných formuláciách prizýva na 
pomoc Ježiša Krista. Podstatou tej
to modlitby je veľmi časté vzýva
me mena Ježiš, čo privádza k praxi 
nepretržitej modlitby. Presnejšie by 
sa mohlo povedať modlitba k Ježi
šovi, než Ježišova modlitba, aj keď 
sa bežne zaužívala posledná formu
lácia.

o.Mgr. Vojech BOHÁČ

11. august, pondelok, Heuplas, mu
čeník. 2 Kor 8, 7-15, zač. 186. Mk 3, 
6-12, zač. 11.
12. august, utorok, Focius a Anicet, 
mučeníci. 2 Kor 8,16-24,9,1-5, zač. 
187. Mk 3,13-19, zač. 12.
13. august, streda, zakončenie sviat
ku Premenenia Pána. 2 Kor 9,12-15,
10,1-7, zač. 189 Mk 3,20-27, zač. 13. 
Ostatné menlivé časti sa spievajú ako
6. augusta.
14. august, štvrtok, príprava na Zo- 
snutie presvätej Bohorodičky (bie
la). Antifóny každodenné. Tropar z 
predsviatku, Sláva i teraz, Kondák z 
pred sviatku. Prokimen je zo štvrtku. 2 
Kor 10, 7-18, zač. 190. Mk 3, 28-35, 
zač. 14. Spev na prij. zo štvrtku.
15. august, piatok Zosnutie presvä
tej Bohorodičky. Prikázaný sviatok, 
nie je pôstny deň. Liturgická farba je 
biela alebo modrá. Antifóny: Dobroreč, 
duša. Chváľ Pána. Tropar: Pri pôrode. 
Sláva i teraz, kondák Ani hrob. Proki
men: Velebí duša moja. Fil. 2, 5-11, 
zač. 240. Lk 10,38-42, 11,27-28, zač. 
54. Namiesto Dôstojné je: Zvelebuj a 
IX. irmos Dva protichodné zákony. 
Spev na prij.: Vézmem kalich. Myro- 
vanie.
16. august, sobota, Prenesenie Ne- 
rukotvorného obrazu nášho Pána.
Antifóny: Dobroreč. Chváľ duša. Bla
hoslavenstvá. Tropare: Obrazu, sviat
ku Zosnutia, kondák Zosnutia. 
Prokimen: Obrazu. 1 Kor 2, 6-9, zač. 
126, Mt 22, 15-22, zač. 90, Kol 1,12- 
18, zač. 250, Lk 9,51-56, 10, 22-24, 
zač. 48. Namiesto Dôstojné je: Zvele
buj a IX. irmos Dva protichodné záko
ny.
17. august, Trinásta nedeľa po Päť
desiatnici, Mirón, mučeník. Liturgic
ká farba je biela, radový hlas je štvrtý, 
ev. na utierni je druhé. Antifóny, nedeľ
né. Blahoslavenstvá. Tropary: Keď sa 
učenice. Pri pôrode. Sláva kondák Môj 
Spasiteľ. I teraz. Ani hrob ani smrť. Pro- 
kimeny: Aké veľké sú. Velebí duša. I 
Kor 16,13-24, zač. 166, Mt 21,33-42, 
zač. 87. Namiesto Dôstojné je: Zvele
buj a IX. irmos Dva protichodné záko
ny. Spevy na prij. Chváľte Pána. 
Vezmem kalich. Do 23.augusta menli
vé časti, okrem čítaní, sa spievajú ako 
15. augusta.
Do 23. augusta vrátane menlivé časti 
sú zo sviatku Zosnutia presvätej Bo
horodičky, čítania sú radové, liturgic
ká farba je biela alebo modrá.
18. august, pondelok, Flór a Laur, 
mučeníci 2 Kor 12,10-19; zač. 195, Mk

4,10-23; zač. 16.
19. august, utorok, Andrej Stratilat 
a spoločníci, mučeníci. 2 Kor 12,20- 
21; 13,1-2; zač. 196, Mk 4,24-34; zač.
17.
20. august, streda, Samuel, prorok.
2 Kor 13, 3-13;zač. 197, Mk4, 35-41; 
zač.18.
21. august, štvrtok, Tadeáš, apoš
tol. Gal 1, 1-3; 1, 20-24; 2, 1-5; zač. 
198, Mk 5,1-20; zač. 19.
22. august, piatok, Agatonik a spo
ločníci, mučeníci. Gal 2, 6-10; zač. 
201, Mk 5, 21-24; 5, 35-43; 6 ,1 , zač. 
20 .

23. august, sobota, zakončen ie  
sviatku Zosnutia presvätej Bohoro
dičky. 1 K o r4 ,1-5; zač. 130, Mt 23,1- 
12; zač. 93.
24. august, Štrnásta nedeľa po Päť
desiatnici, Eutych, biskup a muče
ník. Lit. farba je biela. Radový hlas je 
piaty, ev. na utierni je tretie. Antifóny 
nedeľné. Tropar: Veriaci, oslavujme 
Slovo. Sláva kondák: Do podsvetia si 
zostúpil. I teraz, podľa predpisu. Pro
kimen: Pane, ty nás zachováš. 2 Kor 
1,21-24; 2,1-4; zač. 170, Mt 22,2-14; 
zač. 89. Spev na prij. Chváľte Pána.
25. august, pondelok, Bartolomej a 
Titus, apoštoli, záväzná spomienka, 
(červená). Antifóny každodenne. Tro- 
pár: Svätí apoštoli. Sláva, kondák: 
Múdri apoštoli. I teraz: podľa predpi
su. Prokimen: Po celej zemi. Tit 1,1-4; 
2,15; 3,1-3.12-15; zač. 300, Mt 5,14- 
19; zač. 11.
26. august, utorok, Adrián a Natá
lia, mučeníci. Menlivé časti z utorka 
(biela) alebo o mučeníkoch (červená). 
Gal 2,21; 3,1-7; zač. 204, Mk 6,1-7; 
zač. 22.
27. august, streda, Pimen, úctyhod
ný. Menlivé časti zo stredy (červená) 
alebo o úctyhodnom (biela). Gal 3,15- 
22; zač. 207, Mk 6,7-13; zač. 23.
28. august, štvrtok, Mojžiš Murín, 
úctyhodný, Augustín, biskup. Men
livé časti zo štvrtku alebo o úctyhod
nom alebo o biskupovi. Gal 3,23-29;
4,1-5; zač. 208, Mk 6,30-45; zač. 25.
29. august, piatok Sťatie hlavy sv. 
Jána Krstiteľa (tmavočervená), pôst
ny deň. Antifóny každodenné. Tropar: 
Pamiatku spravodlivých. Sláva kon
dák. Slávne sťatie. I teraz: podľa pred
pisu. Prokimen: Spravodlivý sa teší. Sk 
13,25-33a, M k 6 ,14-30. Spev na prij.: 
Vo večnej pamäti.
30. august, sobota, Alexander, Ján 
a Pavol, biskupi. Menlivé časti zo so
boty alebo o biskupoch (biele). 1Kor i

4,17-21; 5,1-5; zač. 132, Mt, 24,1- 
13; zač. 97.
31. august, Pätnásta nedeľa po Päť
desiatnici, Uloženie pásu presvätej 
Bohorodičky (biela). Radový hlas je 
šiesty, evanielium na utierni je štvrté. 
Antifóny nedeľné. Tropáre: Pri tvojom 
hrobe Panenská Bohorodička. Slá
va.kondák: Boh náš Kristus. I teraz Da
rovala si nám. Prokimeny: Spas ľud 
svoj. Velebí moja duša. 2 Kor 4,6-15; 
zač. 176, Mt 22, 35-46; zač. 92. Bo
horodičke: Heb 9,1-7; zač. 320, Lk 10, 
38-42; 11, 27-28; zač. 54. Spevy na 
prij.: Chváľte Pána. Vezmem kalich.
1. september, pondelok, Začiatok li
turgického roka, Simeon Stípnik, úc
tyhodný (biela). Antifóny každodenné 
Tropár: Pán všetkého stvorenia. Slá
va. Kondák: Kriste, Vládca. Prokimen: 
Vetry sú. 1 Tim 2, 1-7; zač. 282, Lk 4, 
16-22a; zač. 13.
2. september, utorok, Mamant, mu
čeník. Menlivé časti z utorka (biela) 
alebo o mučeníkovi (červená). Gal 5, 
11-21; zač. 212 Mk 7, 5-16; zač. 28.
3. september, streda, Antim, biskup 
a mučeník. Menlivé časti zo stredy, 
alebo o mučeníkovi /červená/. Gal 6, 
2-10; zač. 214, Mk 7 ,14-24a;zač. 29.
4. september, štvrtok, Babel, biskup 
a mučeník. Menlivé časti zo štvrtku 
(biela) alebo o mučeníkovi (červená). 
Ef 1 ,1-9a; zač. 216, Mk 7,24-30; zač.
30.
5. september, piatok, Zachariáš, pro
rok. Menlivé časti z piatku (červená) 
alebo o prorokovi (biela). Ef 1, 7-17; 
zač. 217, Mk 8,1-10; zač. 32.
6. september, sobota, zázračná po
moc sv. archanjela Michala v Kolo- 
sách, záväzná spomienka. Antifóny 
každodenné. Tropar: Vojvodcovia ne
beských vôjsk. Sláva. Kondák: Vojvod
covia nebies. I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen: Vetry sú. Heb 2,2-10; zač. 
305, Lk 10, 16-21; zač. 51. Spev na 
prij.: Vetry sú.
7. september, Šestnásta nedeľa po 
Päťdesiatnici, pred Povýšením sv. 
Kríža, Príprava na Narodenie Pre
svätej Bohorodičky (biela). Radový 
hlas je siedmy, ev. na utierni je piate. 
Antifóny: nedeľné. Tropare: Svojim krí
žom. Z pokolenia Jesse. Sláva. Smrť 
už nebude. I teraz. Dnes panenská. 
Prokimen: Spas ľud svoj. Gal 6,11-18; 
zač. 215, Jn 3,13-17; zač. 9, radovej 
nedeli: 2 Kor 6,1-10; zač. 181, Mt 25, 
14-30; zač. 105. Spev na prij.: Chváľte 
Pána.

Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

Indiktion v byzantskom obra
de je začiatok liturgického roka. 
ktorý začína 1. septembra. Indik
tion je názov aj veľkonočného cyk
lu 532 rokov, ktorý zostavil Viktor 
Akvitánsky. Je to násobok rokov 
slnečného a lunárneho cyklu  
28x1=532.
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Ohlasy 

Názory

Tri dni s misionármi 
v rakúskom Tainachu

Na sviatok Božského srdca 
Ježišovho 6. júna t.r. sa v rakúskom 
Tainachu v katolíckom vzdeláva
com stredisku zišli hostia z mi
sijného sveta. Malebný kraj na ju
hu Rakúska, susediaci so Slovin
skom, otváral svoje náručie misio
nárom a priateľom misií v intenci
ách Ježišovho srdca, ktorého lásku 
k ľudskému pokoleniu Cirkev stále 
slávila. Srdečné zvítavanie ľudí, 
ktorí sa mnohí videli po prvýkrát 
dýchalo čarom žitého evanjelia. 
Bratia a sestry v Kristovi - čierni, 
bieli, hnedí. Prišli tu biskupi rôz
nych katolíckych obradov spolu s 
kňazmi z Indie a Filipín, čierni

kňazi a bohoslovci z Afriky, bieli 
misionári a misionárky so skúse
nosťami z misií v celom svete. 
Jednoducho stretli sa tu ľudia, kto
rým nie sú ľahostajné slová ich 
Učiteľa - prvého misionára: „Choď
te do celého sveta, učte všetky ná
rody a krstite ich v mene Otca i 
Syna i Svätého Ducha...“ Zo Slo
venska sa tohto podujatia zúčastni
li dvaja kňazi. Z prešovskej epar- 
chie o. Mgr. Ľubomír Matejovič a z 
Bratislavsko - trnavskej arcidiecézy
o. Mgr. Stanislav Sabol.

V podvečer v Zellpfarre bola 
koncelebrovaná svätá omša s hlav
ným celebrantom msgr. Dr. Cyria- 
kom Kunnacheryem, biskupom 
siro - malabarského obradu z In
die. Pri indických piesňach, ktorý
mi svätú liturgiu doprevádzali se
stričky misionárky sa vytvoril 
priestor na krátke zamyslenie sa 
nad katolicitou Cirkvi. Jednota v 
rozličnosti - jedna viera v rôznych

V

Čiastočne mozaiková krížovka
Vodorovne: A. Tri osoby - výrobca rámov. - B. Mužské meno - ženské 

meno. - C. Častica, súhlas - strávilo čas sedením - symetrála. - D. Otázka 
na kvalitu - 365 dní - jeden I druhý - papagáj. - E. Záväzný predpis - bo
hatý sedliak. - F. Prvá žena - výzva k tichu - kráčajú - ženský spevný hlas.
- G. Aby - jedno z mien Edisona - skúška - značka múky. - H. Rozumne - 
biela jura. - I. Umelá dvojica - chemická značka platiny - značka kozmeti
ky - poplatok štátu. - J. On, po nemecky - hudobná stupnica - sekal - zvo
lanie na voly. - K. Štíhlo - stenanie. - L. Občiansko-demokratická strana 
Slovenska, skratka - žila. - M. Úder v tenise - grécky boh lásky. - N. 
Skratka Pasteurovho ústavu - ŠPZ Čadce - typ čínskej opery - ŠPZ 
Holandska. - O. Citoslovce ťapnutia - ŠPZ Litoméŕic - solmizačná slabika
- beda, po latinsky. - P. Vráska - dopravný prostriedok - prechod cez rie
ku. - R. Ponáral do vody - priam. - S. Drvilo zrno - čiara na ihrisku. - T. 
Asýrsky boh. - 5. časť ta jn ičky  - existuje.

Zvisle: 1. Jednotka hmotnosti - 3. časť tajničky. - 2. Televízna spo
ločnosť Portugalska - púta - kapor požierajúci trávu - filozof - heslo. - 3. 
Rímsky boh lásky - časové obdobie - veľa - zasial plodinu k inej - Kristov 
zástupca na zemi. - 4. 1. časť tajničky - existovali. - 5. Palma-tam - ŠPZ 
Ústí nad Labem - koncovka ruských priezvisk. - 6. Pás pokoseného obi
lia - ono, po anglicky - tankový zbor, skratka - čínske ženské meno. - 7. 
4. časť tajničky - Angličan. - 8. Chaos - vedecký názov krídla - bolesti v 
krížoch - delostrelecká jednotka - čierny vták. - 9. Súhlas - kyprilo zem 
pluhom - noviny - člen skupiny Beatles - vskutku. - 10. Odoroda - 2. časť 
tajničky.

Pom ôcky: H.Malm. - L.Véna. - N.IP. - O.Vae. - 2.RTP. -vk-

obradoch. Všetky katolícke obrady 
sú v zmysle Druhého vatikánskeho 
koncilu rovnako dôstojné a úcty
hodné. Priznám sa, že moja duša v 
modlitbe si vzdychla: „Bože, daj 
nech je to pravda aj u nás, na 
Slovensku.”

Ďalší deň mal bohatý program. 
Doobeda prebiehali súbežne dve 
akcie: stretnutie spolupracovníkov 
a spolupracovníčiek v apoštol
skom diele „Stadt Gottes” a zasad
nutie misijnej spoločnosti MIVA - 
Rakúsko a MIVA Slovinsko (10 ro
kov od založenia) - na tomto za
sadnutí sme sa zúčastnili aj my 
Slováci. Páter Jozef Mathuni OMI 
z Viedne spolu s direktorom ra
kúskej časti Miva Franzom X. 
Kumpfmulerom hosťom predsta
vil misijnú organizáciu MIVA 
Missions - Verkehrs - Arbeitsge
meinschaft (pracovná spoločnosť 
pre dopravu v misiách).

MIVA založil páter Paul Shulte 
OMI „lietajúci páter” v roku 1927 
po smutných skúsenostiach s cho
rými v misiách, ktorí nemuseli 
zomrieť, keby ich bolo na čom 
rýchle previesť k lekárovi. Úlohou 
MIVA teda je robiť propagandu 
katolických misií zabezpečovaním 
dopravných prostriedkov všetkých 
druhov pre misie. Zabezpečovanie 
finančných prostriedkov sa deje 
prostredníctvom členských prís
pevkov, májových zbierok na svia
tok sv. Krištofa, patróna vodičov, a 
tiež sú dôležité aj iné podpory pre 
sponzorstvo, osobné dary a po
dobne. MIVA pracuje vo viacerých 
krajinách. Okrem Rakúska môže
me spomenúť Švajčiarsko, Špa
nielsko, Kóreu, Slovinsko, USA, 
Holandsko...

V podrobnej ročnej správe z 
činnosti MIVA sme mohli načrieť 
do štatistických údajov Dočítali
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sme sa, kam a komu bola poskyt
nutá pomoc. V roku 1996 MIVA 
odoslala do misií 129 áut, 41 mo
toriek, 5 bicyklov, jeden traktor a 
144 liturgických pomôcok - to 
všetko v hodnote 49 964 337 ši
lingov.

Popoludní sme sa zúčastnili 
misionárskeho sympózia s téma
mi:

1. Misie na prahu tretieho ti
sícročia (pater Dr. Franz Helm, 
SVD, generálny sekretár Pápež
ského misijného diela v Rakúsku 
v intenciách: “Časové primerané 
nasadenie evanjeliovej zvesti 
Choďte do celého sveta... 2. Pani 
Dolores Bauer, ÓRF Viedeň. 
Prednáška na tému Ázia, Južná 
Amerika - kontinenty nastávajúce
ho kresťanstva. 3. Otec Roman 
Leitner, riaditeľ pápežského mi
sijného diela, Korutánsko - pred
náška Cirkev v Korutánsku a jej 
misionárske dimenzie.

Podvečer v horskej dedinke 
Ludmannsdorg, v starobylom ko
stolíku sa zhromaždili kňazi a ve
riaci okolo indických biskupov, 
aby spoločne slávili svätú liturgiu. 
Liturgickému spoločenstvu pred
sedal msgr. Mat Timotheos z 
Tiruvalli v Indii. Po skončení bo
hoslužby bolo pred farskou budo
vou posvätených päť nových áut 
pre misie s označením adresáta.

Stretnutie vyvrcholilo v nede
ľu sv. liturgiou v meste Bleiburg, 
kde sídli biskup Mons. Kapelári. 
Boli posvätené ďalšie nové autá a 
autá veriacich. Popoludní sme sa 
vrátili do Tainachu, kde sme sa 
rozlúčili. Zvlášť sme poďakovali 
rektorovi Katolíckeho vzdeláva
cieho strediska v Tainachu Joze
fovi Kopeinigovi, ktorý sa svojou 
obetavosťou zaslúžil o toto stret
nutie. V srdci sme si odnášali po
koj a nádej. Netreba sa báť ďalšie
ho tisícročia. V Cirkvi - v živom 
viniči, pulzuje život. A aj keď na 
niektorých miestach „listy“ aj 
„žltnú“, na inom mieste rašia no
vé výhonky plné miazgy. Mod
lime sa i my, aby aj u nás ožil mi
sijný duch, Keď budeme myslieť 
a pomáhať misiám, budeme mys
lieť a pomáhať iným a toto sa 
nám vráti ako posila vo viere.

Keď sa zabúda na misie, tam 
viera začína odumierať a to, ve- 
rír.', že nechce nikto z nás. V 
Rakúsku majú veriaci vodiči taký 
zvyk, že každoročne na sviatok 
sv. Krištofa obetujú na misijné au
tá jeden groš za každý ubehnutý 
kilometer bez nehody. Určite by

to nikoho ani u nás nezruinovalo, 
keby naši vodiči obetovali jeden 
halier ako vďačnosť za každý u- 
behnutý kilometer na misijné do
pravné prostriedky. Takto aj my 
na Slovensku by sme sa mohli za
pojiť do diela, za ktorým vidieť 
konkrétne výsledky - dopravné 
prostriedky, ktoré pomáhajú 
Kristovmu evanjeliu prostredníc
tvom misionárov prenikať aj na 
tie miesta zeme, kde ešte nie je vy
spelá civilizácia, ale sú tam ľudia, 
za ktorých tiež náš Vykupiteľ vy
lial svoju drahocenú krv. Svätá 
Terezka Ježišova bola veľká misi
onárka vo svojej kláštornej cele. 
Misionárom pomáhala svojimi 
modlitbami a obetami. Láska je 
vynacháďzavá. Aj my môžeme po
máhať misiám a nemusíme hneď 
cestovať do vzdialených krajín. 
Chce to len dobrú vôľu a prajné 
srdce, potom spôsob pomoci mi
siám sa nájde, 

o. Mgr. Ľubomír MATEJOVIČ

TREB1ŠOV 
V ZNAMENÍ 

VÝROČIA
Odpustovou slávnosťou v ne

deľu, 10. augusta t.r. vyvrcholí 
duchovná príprava k 180. výročiu 
posviacky základného kameňa 
farského Chrámu Uspenia Boho
rodičky v Trebišove.

Výstavba nového chrámu 
pred 180 rokmi bola nutná, lebo 
chrám v severnej časti mesta sa 
vinou nadmernej vlhkosti rozpa
dával. Veriaci, ktorých pri sčítaní 
v roku 1805 bolo 1485, dlho zva
žovali, kde postaviť chrám. 
Rozhodli sa, že najlepšie bude, 
ak obidva katolícke chrámy budú 
blízko seba.

Finančné zabezpečenie nará
žalo na ťažkosti. Bolo po napo
leonských vojnách a obyvatelia 
museli sa starať aj o výživu voja
kov, ktorí zostali na území 
Uhorska. Okrem toho nastali ča
sy sucha, ba v roku 1917 vypukol 
hlad.

I napriek tejto nepriaznivej si
tuácii sa veriaci pustili do výstav
by. Základný kameň na sviatok 
Uspenia Presvätej Bohorodičky v 
roku 1817 posvätil správca far
nosti o. Ján Pavlovič, ktorý tam 
pôsobil už dvadsať rokov a bol 
veľmi obľúbený.

Plán nového chrámu vypraco
val staviteľ Jozef Turčáni a stav
bu zrealizoval majster Leopold

Fuchsreiter. Výstavba trvala o- 
sem rokov a chrám 28. augusta 
1825 vysvätil za účasti okolitých 
kňazov a veľkého množstva ve
riacich zástupca okresného deka
na o. Michal Hrehorovič. Kázal 
správca michalovskej farnosti o. 
Ján Danielovič. Nepriaznivé o- 
kolnosti spôsobili, že dostavba a 
vymaľovanie chrámu bolo až v 
roku 1886.

Veriaci i v ďalších rokoch o- 
betavo prispievali na skrášľova
nie chrámu. Najväčší zásah do 
pôvodnej koncepcie chrámu pri
niesol rok 1949, keď bol postave
ný nový oltár, prestavba ikono- 
stasu, rozšírený chór a ďalšie ú- 
pravy. Vtedajšia maľba je dielom 
akad. maliara Vojtecha Stašíka z 
Martina.

Po obnovení činnosti našej 
cirkvi v roku 1968, keď správ
com farnosti bol o. Juraj Kocák, 
chrám dostal zvonku novú omiet
ku a bola postavená nová farská 
budova (1980).

V tomto roku si v Trebišove 
pripomenú ešte jedno výročie. 
Pred tridsiatimi rokmi - 16. sep
tembra 1967 - zomrel ich správca 
farnosti v rokoch 1936-50 zaslú
žilý kňaz o. Vojtech Dudič, ktorý 
po gen. vikárovi Jozefovi Zor- 
vanovi bol druhým predsedom 
vtedajšej nábožensko-kultúrnej u- 
stanovizne gréckokatolíkov 
Jednoty sv. Cyrila a Metoda.

o. Dušan SEMAN

Veža farského chrámu v Trebišove. 
Snímka: Ing. Jozef BUMBERA

Ruky naplnené  
požehnaním

Aké môže mať spomienky 
človek, ktorý celý svoj život 
zasvätil službe Bohu a 
Cirkvi. Bola to  nenápadná 
služba človeka, ktorý sa ne
dávno v mesiaci júl dožil po
žehnaného veku sto rokov 
bez dvadsiatich. Andrej Šam- 
bronský, kurátor gréckokato
líckej cirkvi, ktorý väčšinu 
svojho života prežil v Pre- 
šove. Jedenásť rokov pom á
hal pri K atedrálnom  chrám e 
za čias biskupa Pavla Petra 
Gojdiča. Takm er 30 rokov te
lom, ale predovšetkým srd
com  zrastený s cirkvou, ktorá 
trpela, m odlila sa, pracovala 
pre blaho a spásu nesm rteľ
ných duší. Koľkých správcov 
farnosti pam ätá  pán Šam- 
bronský, koľko príbehov by 
m ohol napísať o tom, čo Boh 
dal ľuďom a čo oni dali jem u. 
Služba kurátora je  namáha- 
va. Bolo treba denne pom á
hať v chrám e, posluhovať, 
pom áhať pri oprave, rekon
štrukcii katedrály, na V iano
ce stavať jasličky na Veľkú 
noc Boží hrob. M ohli by sme 
vymenúvať celý rad činnosti, 
čo všetko učinil jub ilan t 
Andrej. Zadarm o dostal, za
darm o dával. Nakoniec bol 
pri zrode novej farnosti na 
sídlisku Sekčov v Prešove. 
Viac ako 5 rokov bol tu  kos
tolníkom. Po nám ahe treba si 
aj oddýchnuť. K  želaniam  
všetkého dobra, pokoja a po
žehnania do ďalších rokov ži
vota od správcu farnosti o. 
Vasila Korm ánika a všetkých, 
ktorí A ndreja Šambronského 
poznajú, sa pripája aj naša re
dakcia časopisu Slovo.



Blahovistnik, duchovná kvalita na neza
platenie. Objednaj si domov Blahovistnik
- urobíš záslužný skutok pre nebo - pod
poruješ tým gréckokatolícku tlač.

A n o  , objednávam si

BLAHOVISTNIK
Hneď ho uhradím priloženou poukáž
kou, ktorú obdržím s prvým číslom.

O bjednávka

Moja adresa

Meno a priezvisko.

Ulica, mesto, PSČ.

Aby ste obdržali najbližšie číslo Blaho- 
vistnika priamo do domu, vypíšte túto ob
jednávku a pošlite ju  na adresu:

Redakcia Blahovistnika 
Vajanského 31, Prešov, 080 01

D U M IJA  ž a l ú z i e
h lin íkové m e d z io k e n n é , in te rié ro v é

leštené 310,- S k/m 2 
farebné 345,- S k/m 2 
textilné vertikálne  

plastové vonkajšie rolety 8 0 0 ,-  S k /m 2
(V cene je montáž, vymeranie, doprava - 

Košice a okolie)
Možnosť úhrady na splátky, aj s využitím 

stavebného sporenia
Objednávky: 0 9 5 /6 2 6  01 20

Začnime každý deň s modlitbou na perách
Jednolistové prehľadné farebné kalendáre na rok 1998

Formát A3 Cena 10, Sk

Kalendáre

K r á s j s t o b r o d s k ý  
Z B O R N ÍK

Teologicko - historický odborný časopis určený pre kňazov a inteligenciu.
V ydáva ho  R ád  sv. B ažila V eľkého na Slovensku.

V ychádza 2x do  ro k a  o rozsahu  okolo  150 strán , A5 form átu .

V ročníku 1 /1 996  vyšli články: M o d litb a  «O tče náš» z pohľadu patroló- 
gie a K a tech izm u  katolíckej C irkvi, D uchovné čítan ie, P o m azan ie  cho
rých, Svätý C yril (+ 869 ) bol katánskym  ep iskopom , Sv. Cyril a M etod  pri
niesli a  šírili n a  Veľkej M orave byzan tskú  liturgiu  sv. Já n a  Z la toústeho , 
Z ák lad n é  pod m ien k y  p re  p la tnosť  celebrovania m anželstva podľa C C E O .

V ročníku 11/97 za tiaľ  už vyšli články: K ríž (o  tv a ro ch  križa), 
P ostrižen ie , Č isto ta , S estry  služobn ice , P ôvod  «Cigánov», D o cu m e n ta  ine- 
dita . V ychádza v o b m e d ze n o m  n ák lade (5 0 0  kusov). R očn ík  1/1996 je  už 
skoro  vyčerpaný.

Objednávky prijím a Redakcia Blahovistnika, Vajanského 31, Prešov, 080 01.

BLAHOVISTNIK
E A firO E laG T N H K T ]

M esačník priateľov baziliánov na Slovensku
R o k založenia: 1946

Progresívny gréckokatolícky časopis so svojou originálnou tvá
rou... Zásadný, s východnou orientáciou, nehľadiaci napravo, ani 
naľavo ale len na Isusa Christa. Obsahuje v sebe len rýdzu katolíc
ku vieru v byzantskej tradícii.

Nijaké dogmatické chyby či nezmyselná cenzúra. Originálne 
fotografie - nie z Hong Konga, ale priamo z našich cerkví a prost

redia. Časopis je písaný asi z polovice po slovensky a z polovice po rusínsky. Je je
diným hlasom rusínskych gréckokatolíkov na Slovensku, ale nie je určený len pre 
Rusínov, ale pre každého, kto miluje «svoje».

Vezmite ho do rúk a posúďte sami. Milujete «svoje»?

SLOVO
R edakc ia  
H lavná 8 

0 8 0  01 P rešov

Časopis gréckokatolíkov vychádza k 1. a 3 . nedeli v mesiaci. Vydáva Spolok sv. Vojtecha v Trnave. Vedúci redak
tor: Blažej Krasnovský, redaktori: Anton Mesároš, Pavol Kušnír, cirkevný cenzor: o. Anton Mojžiš, predseda redakčnej 
rady: o. František Dancák. Tlač: SLOVSPOL Košice a.s. Príspevky zasielajte na adresu: Redakcia Slova, Hlavná 8, 
0 8 0  01 Prešov, telefón a m odem -fax 0 9 1 /  7 2 3  7 8 3 . Cena 1 výtlačku 7 Sk. Celoročné predplatné 144 ,-Sk. Peňažný ú- 
stav: SLSP - Prešov. Číslo účtu: 107 6 8 4 7  - 5 7 9 /0 9 0 0 . Indexové číslo 4 9 6 1 8 . Distribúcia: priamo z redakcie.

Hromadné objednávky zasielajte na adresu: 
Kalendáre sú vyhotovené v dvoch variantoch, 
a odporúčaných sviatkov.

110 rokov od narodenia 

martýra gréckokatolíckej cirkvi 

biskupa 9 avla <petra c§ojdiča

1998

REDAKCIA SLOVO,HLAVNÁ 8, 0 8 0  01 PREŠOV
Obsahujú prehľadné kalendárium prikázaných

Raduj sa, panenské Nevesta!


