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Spätný pohľad na u da lo sti p ríro d 
ných katastrof povodní tohoto  leta isto  
už nikto z nás nedáva do osudových  
súvislostí s kom étou, ktorú sm e ešte  
pred niekoľkými m esiacm i pozorovali 
na oblohe. Skôr m ôžem e takéto  an o 
málie v počasí prip ísať ako dôsledok  
ekologických kríz atm osféry našej p la
néty („skleníkový e fekt“?), ktoré si ľud
stvo sam o  s p ô s o b u je  a p r íro d n é  
zákony na ne reagujú ako ekologický  
bumerang. No nech by už bola sku to č
ná príčina záplav „sto ro č ia“ v Európe  
akákoľvek, ostáva pre nás v ta jom stve  
Božích prírodných zákonov, ktoré p la
tia neúprosne a nedajú sa ignorovať. 
Veľké vody svojou nezadržateľnou s i
lou preverovali nielen pevnosť hrádzí, 
mostov, ciest, tratí a najm ä dom ov, n ie
len pevnosť a sp oľah livosť ekonom ík  
jednotlivých štátov, ktoré budú m usieť  
spôsobené škody n ah rad iť  a všetko  
opraviť, ale táto tvrdá skúška p revero 
vala predovšetkým ľudí. P reverovala  
ich mravné a sociálne hodnoty a to  n ie
len tých, ktorí boli priam o postihnutí, 
ale aj tých, ktorí celú tú hrôzu s led o va
li z obrazoviek televízorov, novinových  
a rozhlasových správ. P ovodne preve
rovali určite aj to, aké duchovné príbyt
ky ľudí obstoja, či dom y postavené na 
skale alebo na piesku.

Zo spravodajských pram eňov sm e sa 
dozvedeli, ako povodne postihli rovn a
ko ľudí veriacich i neveriacich  a aké  
boli aj ich rôzne reakcie na tie to  s itu á 
cie. Boli ľudia, ktorí v nebezpečenstve  
života si vzali najnutnejšie veci, ak v ô 
bec stihli, a išli do bezpečia. Iní zase  
otrocký naviazaní na svoj m ajetok, do 
ktorého vkladajú všetku svoju nádej, 
neuposlúchnu výzvu evakuácie a ostá
vajú sedieť na streche svojho dom u, 
až kým sa nezrúti a tak m nohí zahynuli 
spolu so svojím m ajetkom .

Povodne preverovali charaktery ľudí. 
Jedni nasadzovali v lastné ž ivoty a po
máhali iným zachraňovať, čo sa dalo, 
odvážali na loďkách alebo na he likop 
térach ľudí do bezpečia, iní spevňovali 
hrádze bdeli a nespali celé noci a iní 
zase vykrádali opustené dom y a p re
dávali postihnutým jeden bochník chle
ba za 60-70 korún nam iesto toho, aby  
ho práve v tomto nešťastí dávali zad ar
mo, keď mnohí prišli o všetko a ostal 
im  iba holý život.

N iektorí z postihnutých  oblastí d aro 
v a li sv o ju  krv  na z á c h ra n u  ž iv o to v  
iných a n iekoľkí „b ezvých o d iskovosť“ 
v psych ickej záťaži rieš ili s a m o vraž 
dou. Jedni prejavili hero izm us a iní hy
enizm us.

A  ako sm e sa v te jto  s ituác ii z a c h o 
vali my, kresťan ia?  C hvála  Bohu, v ä č 
š in a  p re ja v ila  s o lid a r itu  s trp ia c im i. 
O krem  iných, ktorí in ic iovali z riaď o va
n ie kont pom oci, aj naši veriac i v d ie 
c é z a c h  na S lo v e n s k u  sa p r ík la d n e  
so lidarizovali s postihnutým i. O stáva  
nám  na záver dať si o dp o veď  na n ie
koľko o tázok, ktoré si dnes m nohí k la 
dú.

Čo nám asi Boh chcel povedať touto  
prírodnou katastro fou? A by sm e sa za 
m y s le li n ad  d u c h o v n ý m i k v a lita m i  
nášho ž ivota a usporiadali si stupnicu  
h odnôt tak, aby Boh bol na je j vrchole , 
aby sm e ešte viac prim kli k Božím  prin
c ípom  vo  všetkom  našom  konaní vo  
vzťahu k Bohu, k ľuďom  a sam o zre j
me i ku všetkém u B ožiem u stvoren iu , 
ktoré Boh spravu je  svojim i zákonm i.

Z ap am äta jm e si, že Boh nás p reve
ruje i napom ína v katastro fách  a nikdy  
nás n eprestáva m ilo vať ! A leb o  sm e  
azda všetci tak í perfektn í, že je  to  na 
nás nespravod livé?

Zam yslim e sa nad tým  a urobm e kaž
dý z nás prvý správny krok k náprave.

o. RNDr. Joze f V O S KÁ R

O Márii pod krížom
S e d e m b o le s tn á  P anna  M ária  a v ý 
chodná  litu rg ia , to  je  tém a, ktorú vo 
svojom  článku na strane 6 rozoberá o. 
ICDr. Cyril Vasiľ, SJ. Myšlienky, ktoré 
prednáša, sú veľm i zau jím avé a hodné 
úvahy.

Str.6

Keď dážď neustával
Z á p la v y , k to ré  p o s t ih l i p o ča s  
to h to ro č n é h o  le ta  s tredn ú  E urópu , 
nenechali vari n ikoho bez povšim nutia. 
Prinášam e príhovor biskupa Mons. Jána 
H irk u , v k to ro m  sa z a m ý š ľa  nad 
skutočnosťou povodní.

Str.5
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Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac september
Aby vychovávate lia a učitelia boli v ierohodným i svedkam i, ktorí m ladým  pom ôžu objaviť  

zm ysel a krásu života v sebaobetovaní.
Aby sa mladí kresťania na výzvu Svätého Otca stali aktívnym i šíriteľm i novej evanjelizácie.

[ d n e š n ý  svet potrebuje jas svätých životov. Len 
občas stretneme svätca. Aj u kresťanov je  veľa prie
mernosti a plytkosti. I v sebe si viac uvedomujeme chy
by, zrady a odpor, ako plne slobodnú milosť. Pán, ktorý 
nás učil milovať svojho blížneho ako seba samého, ve
del, aké ťažké prikázanie nám dáva. Väčšina z nás sa
mých seba príliš nemiluje. Preto tak veľmi potrebuje
me rozptýlenie, útek od seba, zastrenie neistôt a rýchle 
si nás ziska chvála, či láska iných. Pravda, že nás Boh 
miluje takých, akí sme, je významná a dojímavá. On 
vždy všetko vedel a nebude prekvapený na našom súde. 
Jeho súd bude prekvapením pre naše ilúzie a sebakla
my.

Keď si uvedomíme, že Pán nás miluje takých, akí 
sme, nesmieme odkladať našu lásku k nemu až na čas, 
keď budeme dokonalejší. Boh nás vyzýva, aby sme ho 
milovali takí, akí sme. Pozná našu veľkú biedu, boje a 
utrpenie duše, slabosť i utrpenie tela, naše hriechy, naše 
choroby. A aj tak každému z nás hovorí: „Daj mi svoje 
srdce, miluj ma taký, aký si.“

Keď by sme čakali, že začneme milovať nášho Pána, 
až keď budeme ako anjeli, tak by sme ho nikdy nemilo
vali. Hoci často upadáme, dopúšťame sa chýb, omylov, 
ktoré by sme radšej nikdy ani nevideli, hoci opakovane 
prestávame praktizovať čnosti, aj tak nám Boh nedo
voľuje ho nemilovať. Máme príkaz milovať ho v každej 
situácii, v akej sa nachádzame, v nadšení aj v ochlade
ní,vo viere aj v nestálosti.

Polstoročie provincie sestier služobníc

V sobotu, 28. júna t.r. si sestry slu
žobnice Nepoškvrnenej Panny Márie 
pripomenuli 50. výročie založenia pro
vincie na Slovensku. Sestry ďakovali 
Pánu Bohu za povolanie a za všetky 
milosti a dary, ktoré počas zasvätenia

v kongregácii dostali. Ďakovali za služ
bu, ktorú mohli ponúknuť miestnej 
gréckokatolíckej cirkvi.

Oslavy polstoročia blahodárneho 
pôsobenia na Slovensku vyvrcholili 
slávnostnou sv. liturgiou v kaplnke pro
vinčného domu v Prešove. Slúžil ju s 
piatimi kňazmi vladyka Milan Chautur, 
CSsR, ktorý v kázni zhodnotil prácu 
sestier, hovoril o hodnote zasvätenia 
sa Bohu a o svedectve, ktoré sestry 
vydávajú tomuto svetu.

Na milej slávnosti boli prítomné aj 
dve delegátky generálnej predstave
nej z Ríma a sestry služobnice z 
Poľska a Ukrajiny. Provinciálna pred
stavená sr. Pavla Ištvániková v svo
jom vystúpení pripomenula počiatky 
ich pôsobenia na Slovensku a pred
stavila súčasnú situáciu v provincii. Pri 
tejto príležitosti blahoželala sestre 
Christofore, ktorá oslávila 60 rokov 
svojho zasvätenia v reholi, štyrom ses
trám, ktoré slávili 50 rokov a trom, kto
ré slávili strieborné výročie sľubov.

Kandidátky a novicky pripravili hodnot
ný kultúrny program.

Kongregácia sestier služobníc má 
v súčasnosti na Slovensku 75 sestier, 
z toho 13 noviciek a štyri kandidátky. 
Sestry pôsobia na deviatich miestach. 
Ich práca zahŕňa tieto služby - kate- 
chizáciu, výpomoc v obidvoch kated
rálnych i ďalších chrámoch, prácu v 
charite, prácu s mládežou a od usta
novenia Apoštolského exarchátu v 
Košiciach aj prácu v kúrii exarchátu.

Sestry služobnice sú svojím horli
vým Bohu zasväteným životom a obe
tavou prácou na každom mieste 
povzbudením pre veriacich a pre kňa
zov. Svojím životom ohlasujú všetkým 
ľuďom radostnú Kristovu blahozvesf. 
Preto môžeme s vďakou povedať, že 
sú opravdivým darom a veľkým obo
hatením pre našu miestnu cirkev.

Nech Pán bohato rozmnoží ich rady 
a požehnáva každú ich prácu a obe
tu. Na mnohaja i blahaja lita.

o. Ján BABJAK, SJ

Ak by sme čakali s láskou k Bohu, až sa pozbe- 
ráme z dna vlastnej biedy, nechali by sme čakať 
Pána pred zatvorenými dverami nášho srdca. On 
chce našu premenu. Klope a čaká, aby sme mu otvo
rili, aby nám mohol dať milosť, ktorú potrebuje
me. Spasiteľ nám neprisľúbil jednoduchší život, ako 
bol jeho vlastný, ale nám prisľúbil dostatočnú 
milosť a odpustenie hriechov.

M. STANISLAV

UDALOSTI

K Svetovému dňu 
turizmu

V sobotu, 27. septembra bude 
sa na celom svete sláviť Svetový 
deň turizmu. Členom tejto orga
nizácie je aj Svätá stolica, ktorá 
prostredníctvom Konferencie 
biskupov Slovenska požiadala, 
aby sme toto kultúrne podujatie 
podporili. Na území prešovské
ho biskupstva a košického apoš
tolského exarchátu sa nachádza 
mnoho chrámov, ktoré majú 
zvlášť vzácne interiéry. Ide o 
kultúrne národné pamiatky - 
drevené chrámy. V tento deň 
budú sprístupnené návštevní
kom, aby tak poznali bohatý od
kaz našich predkov.

Nová evanjelizácía
Aloisianum - Teologický inšti

tút sv. Alojza Spoločnosti Ježišo
vej na Slovensku - v spolupráci s 
Pápežskými misijnými dielami 
na Slovensku za účasti Jozefa 
kardinála Tomka, prefekta Kon
gregácie pre evanjelizáciu náro
dov, usporiada VI. ročník sym
pózia NOVÁ EVANJELIZÁČIA 
s m edzinárodnou účasťou v 
dňoch 15.-17. septembra 1997. 
Sympózium poskytne širší 
priestor pre výmenu myšlienok 
a skúseností v oblasti misií. Má 
prispieť k oživeniu misijného 
zmýšľania a zodpovednosti za 
šírenie evanjelia v cirkvi na Slo
vensku, a tým k realizácii progra
mu Desaťročia duchovnej 
obnovy Slovenska. Je určené od
borníkom  a to kňazom, 
diakonom, bohoslovcom, rehoľ
níčkam, rehoľníkom i angažova
ným laikom, ktorí sa svojou kaž
dodennou misionárskou prácou 
zúčastňujú na ohlasovaní evan
jelia, ako i všetkým záujemcom 
o misijnú činnosť Cirkvi. Roko
vanie sympózia sa uskutoční v 
budove Aloísiana, Kostolná 1, v 
Bratislave. Účastnícky poplatok 
činí 300,-Sk, pre študentov 150,- 
Sk. Prihlášky posielajte najne
skôr do 8. septembra 1997 na 
adresu: ALOISIANUM, Kostol
ná 1, P.O. Box 173, 814 99 Brati
slava.
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Zamyslenie na sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky

KTO Z N Á S  S A  U Ž N A R O D IL?
Na prvý pohľad i počutie h lúpa otázka, 

že? Ale nie tak celkom . Čítaj!
Kto z nás ešte neoslavova l n a rod en i

ny? Azda každý. Od na jm enších až  po 
najväčších, od najm ladších až po na js ta r
ších, od nás sm rte ľn íkov až po tých  tzv. 
významných ľudí. N aroden iny d e lí
me na jubilejné, teda význa m né  a 
ne ju b ile jn é  - m e n e j v ý z n a m n é , 
okrúhle a bežné, okáza lé  a p ripo 
menuté v tichosti, také, s k to rým i sa 
chválime, ale í také, pri k to rých  sa 
už nepriznávame k rokom . Sú s tým  
spojené veľké s ta rosti je d n a k  pre 
oslávenca, ale i pre účastníkov. P ri
znajme však, každý z nás rád a b 
solvuje tieto starosti.

Zamyslíme sa, bratia a sestry, čo 
to vlastne oslavu jem e? Je vek, po 
čet rokov, sám  o s e b e  d ô vod  na 
oslavu? Akiste poviem e, ž ivo t sám , 
existencia vôbec, je  d ô vo d o m  na 
oslavu. Súhlasím. A le  aký  ž ivo t, aká 
existencia? Kniha m údrosti hovorí:
„Veď nie d lhé roky  rob ia  s ta ro b u  
hodnou cti, ani sa ona nem eria  po č 
tom liet.“ Svätop isec hovorí, že  s a 
motný fakt, že č lovek ž ije  ešte  nie 
je dôvodom na oslavy. A  nestre tli ste 
sa ešte s tým, že, p repáčte  za  m yš
lienku, pri niektorých ľuďoch sa skô r 
čaká, kedy sa už pom inú, že  ž ivo t 
niektorých ľudí je  o b ro vsko u  ťa r
chou pre ich okolie, že sm rť také ho  
človeka je  p re  je h o  p r íb u z n ý c h  
veľkým vys loboden ím ? Tak teda , 
aký život treba os lavovať? K aždý?

Je to stará znám a vec, že  cirkev, 
na rozdiel od sveta, os lavu je  len n ie 
koľko na rod en ín  s v o jic h  č le n o v . 
Presnejšie troje: Ježiša K rista, P an
ny Márie, Jána K rstite ľa . U o s ta t
ných ľudí, ktorých vo lám e svätým i, s láv i 
deň ich smrti, ktorý sym bo licky  nazýva  
„narodenie sa pre nebo“ . Á no , deň sm rti, 
to je pre kresťana deň sku točných  na ro 
denín. Deň, keď č lovek pre jde do sku 
točného života, keď cez svoju sm rť akoby 
znovu opakoval svoj pôrod, teda prechod 
z jednej form y života do inej, do te raz  pre 
neho neznámej. V tedy, keď  č lo vek  o d 
umrie už sebe sam ém u, keď  zom rie  je h o  
sebecké „ja“ , aby sa ce lkom  našlo v m i
lovanom „ty“ , vtedy je  č lovek p rip ravený 
prejsť do spoločenstva večného m ilova

n ia, do  s p o lo č e n s tv a  v e č n é h o  ž iv o ta . 
V te d y  začn e  p re  neho  sku to č n ý  ž ivo t. A  
tu sa nám  zač ína  v yn á ra ť od poveď , p re 
čo ted a  s lá v im e  M áriine  naroden iny. O na 
od chvíle  svo jho  poča tia  nebo la  v m oci 
h riechu , an i v  m oci v la s tn é h o  sebectva ,

a dávno pred tým , než to napísa l sv. apoš
tol Pavo l, podľa  vzoru  toho, k to rého  m ala 
p riv iesť na svet: „z rie k la  sa  seba  sam e j, 
v z a la  s i p r i r o d z e n o s ť  s lu ž o b n íč k y ,  
upon íž ila  sa a sta la  sa  po s lu šnou .“ Už 
sa len na tíska  d o p ís a ť - „a ž  na s m rť.“ 
M ožno by n iek to  zap ro tes tova l, a le  pý 
tam  sa: N ie je  p ráve  to to , tá spo m ín an á  
sm rť ľudského  „ja “? A  nie  je  tá to  sm rť pre 
každého  k resťana  i č lo veka  ove ľa  v á ž 
ne jš ia?  V eď  len v te d y  zač ín a  m ať m ôj 
ž ivo t hodnotu , keď  zač ín am  d ru hé ho  m i
lovať! Len v ted y  sa  m ôžu z a p ísa ť m oje

dn i do  K n ihy  ž ivo ta , ako  také , k to ré  majú 
h o d n o tu  p re d  B ohom . P re to  je  hodné 
o s la v o v a ť M áriin  ž ivo t od vzn iku  až do 
večn os ti, lebo je j ž ivo t je  ce lý  v  znam en í 
s lu žby  a lásky. S lu žby  a lásky  k Bohu, 
s lu žby  a lá sky  k b lížnem u. Na ňu m ôže

m e sm e lo  v z ťa h o va ť s lová  a p oš
to la : „D eň  čo deň  na m ňa do lieha  
s ta ro s ť o vš e tk y  c irkv i. V eď  kto je  
s labý, aby som  nebo l s la b ý  aj ja ?  
K to je  v ys ta ve n ý  po ho ršen iu , aby 
to  aj m ňa n e pá lilo? “ O na nem yslí 
na seba, je  m atkou  nás vše tkých . 
V še tky  je j dni sú vzácn e  pred B o
hom , lebo  vše tky  sú p rež ité  v je h o  
vô li. „Je j ž ivo t je  bez konca, takže  
v tom  sa podobá S ynovi B ož iem u .“ 
A n i je d e n  deň je j ž ivo ta  nebo l p re 
ž itý  na da rm o , lebo  bol us tav ične  
p re ž íva n ý  v láske!

B ra t a sestra , te ra z  m ôžeš ove ľa  
ja sn e jš ie  pochopiť, že  ten naoza js t
ný a ve čn ý  ž ivo t m ôže  za ča ť už tu 
a te raz. V tedy, keď  zom riem e  sebe 
sam ým  a za čn e m e  ž iť  pre d ru hé 
ho.

D rahí č ita te lia , b ra tia  a sestry ! Aj 
nám  k lad ie  tá to  úvaha , ten to  sv ia 
tok, o tázku: Z ača l si už ž iť?  To z na 
m e n á : Z o m re lo  u ž  tv o je  „ ja “ ? 
„D íem  perd íd i - S tra til som  de ň “ - 
ho vo rieva l rím sky  m udrc, keď  ne 
vykon a l n iečo  dobré . K oľko je  tých 
s tra ten ých  dn í v  m o jom  i tvo jom  ž i
vo te?  K oľko  rokov v las tne  m ám e, 
keď  okáza lo  os lavu jem e  svo je  ž i
vo tn é  ju b ile á ?  M ožno, že  starc i sú 
v  puberte , do spe lí sa učia cho d iť a 
z  m lá de že  sú do jča tá . A  n iektorí?  
T í sa hádam  ešte  an i nenarodili! A k 
os la vu je m e  iba vek  svo jho  ž ivo ta , 
aký  význam  to  m á? M ária nás dnes 

učí, ab y  sm e sa zah ľade li do  svo jho  ž i
vo ta , ab y  sm e na každ učký  deň hľadeli 
ako  na d a r pre m ňa, a le  aj pre druhého. 
A b y  som  ten deň naš ie l zap ísaný  v Bo
žom  srdci, ako  naoza j prež itý .

..... M a js te r  p o v e d a l s v o jim  ž ia kom :
V š im li s te  si, že  p ráve  tí, k torí nevedia, 
čo si po ča ť s tým to  ž ivo tom , chcú ďalší, 
čo by trva l večn e?  Je  teda  ž ivo t po sm rti 
a lebo  n ie? - násto jil je d e n  zo žiakov. Je 
ž iv o t pred sm rťo u?  - To je  otázka! - od 
poveda l M a js te r há d a n ko u .“

o. P eter R U S N Á K



SLOVO 16/97

VRChol kRESŤANskÉho Ži VOTA
Keď Pán Ježiš pri poslednej večeri ustano

vil sviatosť Eucharistie, povedal: „Toto robte 
na moju pamiatku“ (Lk 22, 19). Vtedy „sotva 
niekto z apoštolov tušil, čím sa stane Eucha- 
ristia práve ustanovená pre život budúcej 
Cirkvi v nasledujúcich storočiach a čím sa sta
ne cez Cirkev pre život sveta až do dnešných 
dní“ (J. Ch. Korec: O Eucharistii).

Prví kresťania týmto pamätným Kristovým 
slovám o Eucharistii hlboko uverili. Krásne o 
tom svedčia prvokresťanské eucharistické 
modlitby. Preto, ako o tom svedčia aj Skutky 
apoštolov, „deň čo deň svorne zotrvávali v 
chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou 
a úprimným srdcom požívali pokrm“ (Sk 2,46). 
Svätopisec k tomu dodáva, že preto „boli milí 
všetkému ľudu“ (Sk 2, 47). A toto kresťanské 
spoločenstvo charakterizuje ako také, ktoré 
„malo jedno srdce a jednu dušu“, na ktorých 
„spočívala veľká milosť“ (Sk 4, 32-33).

Podľa príkladu prvých kresťanov sa Cirkev 
aj v nasledujúcich storočiach vždy zhromaž
ďovala okolo eucharistického stola. Veď ako 
by sme mohli pochopiť, že Cirkev trvá do 
dnešných dní. A ak Ježiš povedal, že ostane s 
nami „po všetky dni až do skončenia sveta“ 
(Mt 28,20), tak to platí zvlášť o Eucharistii, v 
ktorej je živý Kristus prítomný s celým svojím 
dielom a poslaním, s celou svojou náukou a 
činmi, s celým svojím životom, smrťou, slá
vou a svätosťou“ (J. Ch. Korec: O Eucharis
tii).

K tomu živému prameňu, k živému Kristo
vi, tajomne ukrytému v Eucharistii, chce Cir
kev priviesť každého veriaceho človeka. Robí 
to vo sv. liturgii, ktorá je vrcholom kresťan
ského života. Je to totiž osobitné a tajomné 
stretnutie so živým a dobrotivým Ježišom, 
Pánom a Spasiteľom sveta. Je to tajomstvo, nad 
ktorým žasol už sv. František z Assisi, keď zvo
lal: „Hľa, denne sa ponižuje, ako kedysi zo
stúpil z kráľovského trónu do života Panny, 
denne k nám prichádza na oltár.“ Nad tým by 
sme mali žasnúť aj my a volať so sv. Jánom 
Krstiteľom: „Ty prichádzaš ku mne?“ (Mt 3, 
14).

Tomáš Kempenský vo svojej knihe O nasle
dovaní Krista píše: „Mnohí putujú na rozličné 
miesta, aby videli pozostatky svätých a žasnú, 
keď počujú rozprávať o ich skutkoch. Obdi
vujú veľké stavby chrámov a bozkávajú ich 
hodvábom a zlatom ovinuté sväté kosti. A hľa, 
tu predo mnou na oltári si prítomný ty, Boh 
môj, Svätý nad všetkých svätých, Stvoriteľ ľudí 
a Pán anjelov“ (IV.,I, 38-39).

Naozaj je to veľké tajomstvo, ktoré prevy
šuje naše schopnosti. A môžeme ho skusovať 
každý deň a nemusíme za tým ani ďaleko ces
tovať. Preto „celý život Cirkvi v dejinách i v 
prítomnej chvíli vrcholí v jedinom bode - Eu
charistii. Všetky teologické práce a školy, vše

tok výskum Sv. písma, všetky knihy a knižni
ce a celá naša veda, všetky kázne, konferencie 
a katechézy, všetky sviatky a celá liturgia - všet
ko smeruje k jedinému cieľu: priviesť človeka 
k osobnému stretnutiu s Kristom, pomôcť mu, 
aby nadviazal styk so živým Ježišom, ktorý žije 
medzi nami v Eucharistii“ (J. Ch. Korec: O 
Eucharistii), po ktorej môžeme kedykoľvek 
siahnuť.

„Vezmite ajedzte!“ Tieto Kristove slová, kto
ré cirkev z jeho príkazu stále opakuje pri kaž
dej sv. liturgii, nás pozývajú k Ježišovi, aby 
sme ho poznali a milovali, „kým nepríde“

M a rtin  K O C A N

S p o v e d
V žiari sviec, 
cez radosť tvárí 
i  v stĺporadí chrámov 
vládne si/a Tvojej lásky.
Láme obruč v mojej duši 
o z prachu zdvíha moje srdce. 
Sfúkne z neho zradu 
a čisté podáva späť.
F! ja  Ťa s vďakou prijímam, Kriste, 
by navždy si ostal v ňom. 
fíj v mojich túžbach, 
v mojich snoch 
o v mojom živote.

(IKor 11, 26). Nepočuť tieto slová a necítiť 
potrebu takto ho prijať, je znamením poruchy 
duchovného života.

S v. Mechtilda, svätica z 13. storočia, mala 
často zjavenia. Vo svojej Knihe zvláštnych mi
lostí napísala, čo jej raz povedal Ježiš: „Keby 
človek vedel, koľko spásy mu prichádza z Kris
tovho Tela, omdlel by od radosti.“

„Poďte a uvidíte!“ (Jn 1, 39). Tieto Kristove 
slová majú osobitnú vážnosť, ak ide o tajom
stvo Najsvätejšej Eucharistie. To preto, že kaž
dý dotyk s eucharistickým Kristom vychováva 
a formuje kresťanské osobnosti, ktoré potom

J E Ž I Š  
K R I S T U S ,  
J E D I N Ý  
S P A S I T E Ľ  
S V E T A ,  
V Č E R A ,  
DNES A NA
VEKY

pretvárajú svet. Toto vidíme u Svätého Otca 
Jána Pavla II., pre ktorého je Eucharistia ne
vyčerpateľným zdrojom, ktorý ho ustavične 
osviežuje a obnovuje. „Tí, čo vstupujú do 
kaplnky, nachádzajú pápeža pred slávením Eu
charistie kľačať pohrúženého do modlitby. Byť 
vedľa neho a vidieť, ako sa modlí a ako deň čo 
deň slúži sv. omšu, je čosi jedinečné a neza
budnuteľné“ (KN 1997, 29). Sám sa vyjadril, 
že slávenie eucharistickej obety dosiaľ ani je
diný deň, ani vtedy, keď bol chorý, nevyne
chal.

Preto eucharistický pokrm, to nie je nejaký 
dodatok ku kresťanskému životu. Je to čosi 
podstatné, je  stredobodom kresťanského živo
ta, pretože umožňuje kresťanom duchovne žiť 
a na ceste k večnému životu nezlyhať. Cez ňu 
vstupujeme do tajomstva spásy. V nej sa usku
točňuje tajomstvo našej osobnej záchrany.

Toto je  aj cieľom duchovnej obnovy pred 
vstupom do tretieho tisícročia v Roku pozná
vania Ježiša Krista. Svätá cirkev nás v ňom 
pozýva, aby sme túto sviatosť znova oživili a 
pochopili, premysleli a premodlili a s láskou 
zaradili do nášho osobného života i celého 
kresťanského spoločenstva vo farnosti, v die
céze i v celej Cirkvi a zvlášť, aby sme k tomu 
viedli deti a mládež. A toto je aj úmysel na 
mesiac september. Sv. Filip Neri, kedysi naj
vyhľadávanejší spovedník rímskej mládeže, 
ako 70-ročný skúsený kňaz, povedal: „Časté 
sv. prijímanie, spojené s láskou k blahoslave
nej Panne Márii je  najistejším prostriedkom, 
aby sa v mládeži zachovala čistá, mravná a živá 
viera.“

Neveríte? Pán Ježiš nás o tom s istotou uis
ťuje: „Poďte a uvidíte!“ (Jn 1, 39).

o. Mgr. František DANCÁK
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Otec biskup Mons. Ján H irka , prešovský biskup, v príhovore biskupského 
obežníka sa zamyslel nad tohtoročnou živelnou pohromou, ktorá postihla 
naše kraje, pričom poďakoval za statočnosť, fyzickú i mravnú posilu tým, 
ktorí v ťažkej skúške života neváhali pomôcť. Príhovor prinášame v plnom 
znení.

Všetci sme ešte pod vplyvom  dram atic
kých udalosti tohtoročných záplav. M ateri
álne škody, napáchané na m a je tku , sú  
obrovské. Rovnako a j psych ické škody na 
ľuďoch, ktorí prišli o všetko a zaž ili traum u  
nebezpečia života. Veľmi povzbudivé je , že  
sa zdvihla vlna solidarity s obeťam i v celej 
našej vlasti a mnohí ľudia darova li peňaž
né i materiálne dary svojim  postihnutým  
bratom. Chcem vys lov iť svo ju  vď ačnosť  
veriacim, ktorí svojou zbierkou vyjadrili so
lidaritu našej postihnutej ľa rnosti Tichý P o
tok. Pomohli tak zm iern iť ich s tra ty a bolesť.

Bratia a sestry, drahí duchovní otcovia!

Nedá mi však, aby som neupriam il po
zornosť aj na iný aspekt te jto pohromy. Č lo
vek sa opäť raz p resvedč il, že nap riek  
veľkému technickému pokroku, ktorý dosia
hol, a na ktorý je  n iekedy až prehnane 
pyšný, mnohorázje proti silám  prírody bez
mocný. Aj táto skutočnosť by mala č love
ka, a to najmä veriaceho človeka, vovádzať 
do pokory. Do pokory nad m ocou toho, kto
rý toto všetko stvoril a vložil do svojich diel 
zákonitosti, ktoré je  človek povinný rešpek
tovať. Ak nie, vždy sa to obráti proti nemu, 
vždy na to v konečnom dôsledku doplatí 
sám človek. A je tu ešte niečo viac! Nad 
prírodné zákony položil Boh zákon duchov
ného života a smrti. Zákon príkazov a na
riadení, ktoré je človek povinný zachovávať 
nie pre uspokojenie svojho Stvoriteľa, ale 
kvôli sebe samému. Už na začiatku ľud
ských dejín povedal Boh človekovi: „Dávam 
ti tento príkaz, aby si nezom re l.“ Č lovek 
teda nemôže beztrestne porušovať Božie 
príkazy, aby za to neuvalil sám  na seba 
postih. Už samotný hriech nesie v sebe 
trest, lebo odplatou za hriech je  smrť. Ž iaľ
bohu, vidíme, ako celý svet je  dnes v poku
šení vyhlásiť svoju autonómiu voči Bohu, 
ako sa snaží naplniť diablovo pokušenie:

„Ty rozhodneš, čo je  dobré a čo z lé “ . V id í
me, ako je  okolo nás bezohľadne zneuží
vaný č lovek a potupovaná jeho dôstojnosť, 
a ako na základe sebectva a len pre z isk je  
ne m ilo srdn e  d ra nco vaná  p ríroda . P reto 
nám, kresťanom , neostáva nič iné, iba o to 
vernejšie vydávať svedectvo rešpektovania 
Božích prikázaní vo vzťahu človeka k člo
veku, a tiež č loveka k prírode.

Veľm i zarm ucujúco zapôsobila nedávno 
správa o istej cestovnej kancelárii, ktorá 
poriada le tecké  zá jazdy  vrtu ľn íkom  nad 
postihnuté územ ia a tak zarába na nešťas
tí druhých. Považuje tie to  udalosti len za 
zaujím avosť, za atrakciu. Aj v Písm e máme 
takúto udalosť, keď Pánu Ježišovi oznám ili 
m asaker, ktorý spáchal Herodes na Gali- 
le jčanoch, m ysliac si, že Ježiš sa tiež po
horší na te jto udalosti, a lebo ju  prijm e iba 
ako senzáciu . A le  Pán reagoval typ icky 
božsky a s láskou napomenul všetkých nás, 
pre ktorých azda boli záp lavy len vytrhnu
tím z dennej spravodajske j nudy, povedal: 
„Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahynie
te podobne“ (Lk 13, 5).

A  ešte jedno  vážne napom enutie  nám 
dávajú tie to  katastrofy, ktorých sm e denne 
svedkam i. Ježiš povedal, že všetko toto sa 
udeje pred jeho druhým  príchodom . Teda 
kresťan dokáže vyťažiť aj z  udalostí, ktoré 
sú podľa m ienky sveta iba zlé a pre ktoré 
sa svet Bohu rúha. On podľa prísľubu S pa
siteľa „dvíha svoju hlavu, lebo vie, že sa 
blíži jeho  vykúpen ie“ (porov. Lk 21, 28).

Predovšetkým  vám , naši postihnutí bra
tia a sestry, chcem vyjadriť spoluúčasť a sú
s tra s ť  nad s tra to u  v a š ic h  d o m o v o v  a 
m ajetku, ba m ožno aj príbuzných, ale na
dovšetko chcem  s otcovskou starostlivos
ťou opakovať pre všetkých nás Ježišovo 
varovanie: „Nehreš, aby ťa nestihlo niečo 
horšie !“ (Jn 5, 14).

S požehnaním
Ján HIRKA, diecézny biskup

Odpusť nám 
naše viny

Tí, ktorí prežili časy totality, môžu dnes 
dosvedčiť, že bolo treba veľa hrdinstva už 
od útleho de tstva  pre Krista. Moja črta je 
len spom ienkou na vtedajš ie  časy.

S tre távam e sa dnes v chrám e. Človek, 
bývalý profesor na strednej škole, a ja, jeho 
žiačka.

Na školu osta li iba spom ienky? (výbero
vá SŠ) Pre náboženstvo! To bola odpoveď 
triednej učiteľky na základnej škole, keď do

stala pap ier o neprijatí. A  potom neskôr na 
inej strednej škole ten pro fesor - č lovek ma 
učil a robil strašný te ror na ž iačky -1 5  ročné 
deti, d ievčatá , na jm ä z dedín a na tie, kto
ré boli skrom nejš ieho výzoru. T ipoval, že 
chod ia  do chrám u, ve re jne urážal vieru, 
vyhrážal, dával štvorky, o tázky n ičiace od
povede. Hodina s ním bola postrachom . 
Dnes chodí do chrám u. On aj jeho  m an
želka. A  ja  mu zo srdca odpúšťam . Prosím 
za neho, lebo viem , ako to n iekedy bolo.

P r ic h á d z a  m i na um  je d e n  p ríb e h  
dnešných čias. - „K tosi upozornil stojace
ho pána pred chrám om , prečo nejde do 
chrám u dnu, veď  Pán Boh mu už všetko 
odpustil. A o n  odpovedal: Pán Boh áno, ale 
tí ľudia, čo sú v chrám e, ešte nie!“

V šetc i po trebu jem e odpustenie, každý v 
inom . P rijím a jm e Božie m ilosrdenstvo a 
lásku.

Lina MALI KOVÁ

Michal K O S C E L A N S K Y

\j jpoÁo&c
Po blankyte neba krúžia mračná. 
Sú čierne, až Z nich ide strach. 
Srdce sa chveje, zmieta.
Pocit nevoľnosti do neho sadá. 
No zrak k výšinám vzlieta.

D ažď ové kvapky s veľkým šuchotom  
hustejšie na zem padajú.
Bubnujú na strechu domov.
A naše pery  vrúcnejšie modlitbu šeptajú.

O, kiež by v podobe dažďa 
chcela spŕchnuť do sŕdc láska.
Tá bratská... bez nej j e  srdce stratené.
O d teba, Pane, vzdialené.
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Sedembolestná a wjcJuuliuí V&wiqia
Sedembolestná Panna Mária býva nazývaná pat

rónkou Slovenska. Tento aspekt mariánskej úcty sa 
viaže vo všeobecnej mienke k západnej forme du
chovnosti a liturgického prejavu. Jeho pôvod je  za
iste hlboko spojený s našou národnou náboženskou 
tradíciou, jeho korene sú však široko rozvetvené a 
čerpajú svoju životodarnú inšpiráciu z rozličných his
torických a duchovných vrstiev, západnej ale aj vý
chodnej.

O. Michal Fedor, SJ, v knihe Spolupatróni 
Európy a ich odkaz na Slovensku, ktorá bola 
základom jeho habilitačnej práce k docentúre, 
pripomína duchovný, liturgický a kultúrny roz
mer nedávneho archelogického nálezu záves
ného krížika z Mače vo vzťahu k mariánskej 
úcte na Slovensku. Pri tej príležitosti cituje 
akademika Jána Dekana, ktorý komentoval his
torický nález nasledovne: „Kríž z Mače nás 
upúta nielen výtvarným prejavom, ale i ikono
grafickým obsahom. Tri nad sebou zoradené a 
orámované postavy sú vyryté obdivuhodne 
pevnými líniami a pri všetkej schematičnosti 
sú názorným príkladom toho, ako sa dá i jed
noduchou plošnou frontalitou dosiahnuť výraz 
maximálnej oduševnelosti. Pozoruhodné je tiež, 
že vo všetkých prípadoch ide zrejme o ženské 
tváre s dlhými vlasmi. Ak teda žena s gestom 
oranta a s palmovou ratolesťou v jednej a s ťaž
ko identifikovateľným plodom v druhej ruke 
je najskôr Mária - Matka Božia, potom ďalšie 
ženy môžeme určiť ako Máriu Kleofášovu a 
Máriu z Magdaly. Tri Márie prítomné pri Kris
tovom umučení a uložení do hrobu sú v kres
ťanskej ikonografii známe už z nástennej maľby 
baptistéria v Dura-Európos, teda ešte pred 
rokom 265, keď mesto obsadili a zničili 
Partovia. Nemôže nás preto prekvapiť ani ich 
zobrazenie na krížiku z Mače, ktorý je pravde
podobne iba averzom dvojstranného relikviá- 
ra, na ktorého lícnej strane musel byť podľa 
vžitého úzu zobrazený Kristus. Celok teda 
symbolizoval nie iba ukrižovanie, ale na obraze 
tri Márie s palmovou ratolesťou i zmŕtvychvsta
nie a vieru vo večný život, čiže základné črty 
kresťanskej vierouky“.

Na základe tohto úsudku historika o. Michal 
Fedor predpokladal, že je možné klásť začia
tok úcty „Márie pod krížom“, teda toho obra
zu trpiacej Matky Pána, ktorú neskôr začíname 
nazývať Sedembolestnou, už do 10. storočia a 
vznik tejto úcty spájal s účinkovaním byzant
skej misie a s osobitným typom duchovnosti, 
ktorý tu táto misia vytvorila a zanechala. Do
slova hovorí: „Poznatok, ku ktorému prichá
dzam e, treba považovať, podľa nás, za 
mimoriadne dôležitý. Sedembolestná Panna 
Mária, naša patrónka, nás sprevádza od prvo
počiatku. Historický doklad, ktorý tu máme 
pred sebou, nás privádza aj k zdroju kultu. Je 
to - Byzancia. Odborníci sú v tom istí“. Potvr

denie alebo vyvrátenie tohto 
smelého tvrdenia nechávame 
odborníkom v ikonografii a re- 
ligionistike. Čo sa týka úcty „tr
piacej Bohorodičky“, východná 
liturgická tradícia ju  totiž na ro
vine ikonografickej nemá až na
toľko v popredí, ako je tomu v 
cirkvi Západnej. Zatiaľ, čo pre 
západné umenie je častým ná

metom tzv. Pieta, či Sedembolestná, teda Má
ria držiaca v rukách mŕtve Ježišovo telo, Vý
chod pri ikonografii skôr zobrazuje Máriu 
práve pod krížom. Čo sa týka literárneho stvár
nenia tohto námetu, na Západe je na prvom 
mieste hymnus Stabat Mater - Stála Matka bo

lestivá, od Jacsopona z Todi, ktorý sa stal pred
metom mnohých zhudobnení najväčších skla
dateľov. Východná liturgia a hymnická tvorba 
sa pri mariánskej tematike venuje iným témam 
dogmatického rázu, ako je  večné panenstvo 
Márie, či jej Bohomaterstvo alebo Usnutie, či 
Nanebovzatie. Pozorujeme to najmä v krát
kych hymnických skladbách ako sú dogmaty, 
či Bohorodičeny. Existuje však ale aj špeciál
ny druh „Bohorodičenov“, tzv. „Krestuboho- 
rodičeny“, ktoré pripomínajú práve Máriu 
stojacu pod Kristovým krížom. Ich námet je 
často akýsi fiktívny dialóg, ktorý vedie Matka 
s umučeným Synom.

Vrcholnou ukážkou spracovania tejto témy 
v byzantskej liturgii sú hymny, tzv. kondáky 
sv. Romana Sladkopevca z polovice šiesteho 
storočia. Dodnes sa vo veľkopiatočnej liturgii 
zachovala úvodná strofa a prvý verš dlhšej, 
17 veršovej hymnickej skladby známej ako

kondák Umučenia a plač Bohorodičky. Roman 
Sladkopevec, vychádzajúc z kusých správ 
Evanjelia, predstavuje veriacim poslucháčom 
celú scénu ako dramatický dialóg. Medzi jed
notlivými veršami sa opakuje ako refrén tzv. 
proemio, teda tá časť celej skladby, ktorú do
dnes spievame ako kondák ôsmeho hlasu veľ- 
kopiatkovej utieme. „Poďte všetci a oslávme 
za nás Ukrižovaného, Matka ho uzrela na krí
ži a riekla: Aj keď znášaš ukrižovanie, ty si 
predsa Syn môj a Boh môj“.

Hymnus sa začína predstavením Márie ako 
ovečky, ktorá sleduje svojho Syna, Baránka, 
ktorého vedú na zabitie. Mária sa ho spytuje, 
prečo sa tak náhli v rýchlom behu k smrti a 
túži ho nasledovať (v. 1). Nedokáže si totiž vy
svetliť, ako je  možné že zástup, ktorý ho iba 
nedávno vítal s palmovými ratolesťami, sa dnes 
tak zmenil (v.2). Aj najvernejší z učeníkov sa 
totiž rozpŕchli. Mária sa pýta: Vari je  toto od
mena za to, že si všetkých spasil, že si všetkých 
miloval?! (v.3) V štvrtom verši sa dostáva k 
slovu Ježiš, pripomínajúci Márii, že svojím utr
pením má spasiť padlého Adama a vyslobodiť 
duše z predpeklia (v.4). Preto nech sa ona, kto
rá nosí titul „plná milosti“, nestáva svojim ná
rekom podobná nerozumným ženám (v.5), ale 
nech pochopí, že svoje utrpenie podstupuje 
dobrovoľne (v.6). Mária však opätovne nalie
ha, tvrdiac, že Ježiš predsa môže svojou bož
skou mocou zachrániť ľudstvo aj bez toho, aby 
sa vystavoval krutým mukám (v.7-8). Na to jej 
Ježiš znova odpovedá, že Adam s Evou túžob
ne očakávajú svoje oslobodenie (v.9-10). No 
Máriu neuspokojuje ani toto tvrdenie a praje 
si poznať budúce Synovo oslávenie (v. 11). Na 
to ju Ježiš ubezpečuje: Odvahu, Matka, ty bu
deš prvá, ktorá ma uzrie pri východe z hrobu, 
(v. 12-14) Na tieto Ježišove slová Mária sa sklá
ňa v láske a odovzdanosti a vyjadruje svoje 
odhodlanie nasledovať ho až k smrti (v. 15). 
Ježiš prijíma matkin sprievod a povzbudzuje 
ju  k tomu, aby bola pevná na duchu napriek 
všetkému tomu, čo na tejto ceste uvidí: Ak pôj
deš so mnou, neplač, Matka, a neboj sa. Záve
rečný sedemnásty verš je  modlitbou chvály a 
vďaky za utrpenie a spasenie. Romanov hym
nus, podobne ako krížik z Mače, vyjadruje nie 
iba ukrižovanie, ale i zmŕtvychvstanie a vieru 
vo večný život, čiže základné črty kresťanskej 
vierouky. V polovici tohto mesiaca v latinskom 
kalendári na Slovensku slávime sviatok Se- 
dembolestnej Panny Márie, deň predtým celá 
Cirkev oslavuje Povýšenie sv. Kríža. Mária pod 
krížom, trpiaca Matka, sprevádzajúca Syna na 
jeho bolestnej ceste, táto téma je rovnako blíz
ka mariánskym ctiteľom tak Východu, ako aj 
Západu. Nech sa Máriin príklad stane aj pre 
nás posilou na našej životnej púti.

o. ICDr. Cyril VASIĽ, SJ
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Duchovná obnova €uchari$tiou
Kto z nás by sa nepamätal na svoju prípravu k 1. 

sv. prijímaniu? Duchovný otec alebo katechéta nám 
veľa hovoril o túžbe P. Ježiša, nášho najlepšieho 
božského priateľa, prísť čím skôr do našej duše. 
Hovoril nám o láske, akú má P. Ježiš k nám, keď 
medzi nami zostal vo svojej obeti Eucharistie. Aj my 
sme vtedy boli plní očakávania prvého príchodu Spa
siteľa do nášho srdca.

Zo svätého evanjelia vieme, že Ježišovi prišla ho
dina odísť z tohto sveta k Otcovi, chcel sa so svojimi 
apoštolmi rozlúčiť. Urobil tak na zelený štvrtok pri 
poslednej večeri. Pred svojím umučením vzal do svo
jich rúk chlieb, požehnal ho, lámal a dával svojim 
učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, 
toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Potom vzal kalich s vínom, vzdával vďaky a dal 
im, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, toto je 
kalich mojej krvi... Na tieto Ježišove slová sa z chle
ba a vína stali jeho telo a krv. A od tej doby P. Ježiš 
prebýva medzi nami v Eucharistii a dáva sa nám za 
pokrm.

S akou vierou sme prijímali tieto slová počas ka- 
techézy určenej na prípravu Eucharistie! Bolo to ra
dosti, keď sme v onen sviatočný deň kráčali do 
chrámu, aby sme po prvýkrát pri sv. omši prijali svia
tostného Hosťa! Na tieto chvíle si všetci iste živo 
pamätáme. A z histórie vieme že aj Napoleon pokla
dal za najkrajší deň svojho života práve deň 1. sv, 
prijímania.

S akou bázňou sme sa pozerali na Hostiu, v kto
rej je prítomný P. Ježiš! On je v Eucharistii prítomný 
neustále a bude až do konca sveta. Veď pri každej 
sv. omši sa na oltári sprítomňuje jeho obeta, P. Ježiš 
je ten istý včera, dnes a naveky. On sa nemení. No 
nezmenili sme sa my v našej horlivej príprave na sv. 
prijímanie? Keď som upriamil našu pozornosť na dl
hodobú prípravu, chcem teraz pozornosť nás 
všetkých zamerať na prehĺbenie našej prípravy pred 
každým prijatím sviatostného Krista. A to práve pre
to, aby sme mali veľký úžitok, osoh zo zjednotenia 
sa s Kristom a mohli tak začať každý duchovnú ob
novu seba a prispieť aj k obnove Cirkvi a sveta,

Z katechézy vieme, že príprava na stretnutie so 
Spasiteľom v Oltárnej sviatosti je vonkajšia a vnú
torná. Vonkajšia spočíva v zachovaní eucharistické
ho pôstu a v dôstojnom, slušnom, tejto eucharistickej 
udalosti primeranom oblečení a správaní. Aj naše 
vonkajšie prejavy svedčia o našom vnútornom pre
žívaní.

Vnútorná príprava spočíva v účasti na božskej 
prirodzenosti - v stave priateľstva s Bohom, v stave 
posväcujúcej milosti. Preto je nevyhnutné, ako píše 
sv. Pavol, nech sa každý skúma, lebo kto nehodne 
je a pije Telo a Krv Krista, je a pije si svoje vlastné 
odsúdenie.

Aj sám Pán Ježiš nám pripomína, aby sme sa naj
prv zmierili so svojím bratom a až potom priniesli 
svoj dar na obetu. Žiť v porozumení, zhode, harmó
nii, v láske so všetkými je nevyhnutnou podmienkou 
nášho zjednotenia sa so sviatostným Spasiteľom.

Sv. Ján apoštol a evanjelista sa nás pýta: Kto ne
miluje brata, ktorého vidí, ako môže milovať Boha, 
ktorého nevidí? Gesto podania si ruky so svojimi 
susedmi pri slávení eucharistie je znakom jednoty, 
priateľstva, bratstva a porozumenia so všetkými ľuď
mi. Je to znak našich usporiadaných vzťahov so su

sedmi, príbuznými, spolupracovníkmi, spolužiakmi, 
s každým, so všetkými. Ak by sme žili v hneve s nie
kým, je nevyhnutné túto prekážku, ktorá stojí v ces
te nášmu hodnému prijatiu Krista, odstrániť. 
Obnovenie bratských a priateľských vzťahov ako aj 
prijatie sviatosti pokánia sú nevyhnutné na to, aby 
sme boli disponovaní prijať Eucharistiu.

Od stavu hnevu, nedorozumenia a nepriateľstva 
je treba však kráčať stále vpred po ceste, na ktorú 
nás pozýva Pán: Kto ma miluje, zachová moje slo
vá, aj môj Otec ho bude tiež milovať, prídeme k nemu 
a budeme u neho bývať.

Pred 1. sv. prijímaním naša túžba čím skôr prijať 
Ježiša bola nedočkavá, horúca. Nemohli sme sa

dočkať tejto veľkej udalosti. Podobná túžba, túžba 
prijať Krista, s ním sa zjednotiť, jemu patriť, jemu sa 
pripodobniť, táto túžba je nevyhnutná k užitočnému 
prijímaniu, ale aj k neustálej duchovnej obnove. Túž
me osvojiť si Ježišove zmýšľanie, jeho názory, život
ný štýl, jeho Ducha, jeho obetu, miernosť, dobrotu... 
Všetko obnoviť v Kristovi, pripomína nám sv. Pavol. 
Toto je aj náplň bezprostredných rokov pred rokom 
2000. Sv. Otec Ján Pavol II. si uvedomuje potrebu 
intenzívnejšie prežívať naše zjednotenie s Kristom, 
aby On mohol skrze svojho Ducha konať vo všetkých 
dielo obnovy.

Panna Mária, verná učeníčka svojho Syna, je prí
kladom a povzbudením v nasledovaní nášho Spasi
teľa a Pána. Ona bola prítomná vo Večeradle spolu 
s tými, na ktorých zostúpil Svätý Duch, v sile ktoré
ho sa dielo duchovnej obnovy začalo šíriť po svete. 
Kiež každý z nás sme preniknutí túžbou nechať sa 
obnoviť v Kristovi, ako aj túžbou prispieť k obnove 
všetkého.

Modlím sa, aby sa prehlbovala naša viera v prí
tomnosť Pána Ježiša vo sviatosti Oltárnej a v tejto 
živej viere sme ho prijímali ako pokrm pre svoje duše, 
aby nám sv. prijímanie neslúžilo na odsúdenie a za
tratenie ale pre jeho lásku a dobrotu nech nám slúži 
pre spásu našej duše.

K tomu Vám žehná
arcibiskup - metropolita Ján SOKOL

M n o h o  m la d ý c h  ľu d í v  o b d o b í d o 
s p ie v a n ia  trp í ko m p lex am i m e n e jcen 
n os ti, t.j. k rás a , p o s ta v a , h riešno sť. 
S a m o z re jm e  aj ja  so m  p atrila  m edzi 
n ich . S tá le  so m  sa p o ro v n á v a la  s tou, 
či o n o u  p ria te ľk o u . B o la  so m  n ep o 
ko jn á  s tým , ak á  so m  a ako  vyzerám . 
S a m é  ko m p lexy , k rízy  a d ep res ie !

Prijmi seba samého
Raz mi Pán povedal cez naše spoločen

stvo. „Ja som ťa prijal takú, aká si, takú 
som ťa stvoril, milujem ťa. Tak aj ty prijmi 
seba samú takú, aká si, prirodzená, nehraj 
divadlo!“ Keď sme sa v modlitbe s Pánom
o tomto rozprávali, vďaka Svätému Du
chu som pochopila zmysel týchto viet.

Pán mňa i teba, brat a sestra, pozná z 
tej najhoršej stránky nášho života, o kto
rej nikto ani netuší. Pozná do bodky moju 
aj tvoju hriešnosť. A predsa prišiel na ten
to svet, aby nezrušil zákon, ale naplnil. 
Čím ? SVO JÍM  K RÍŽO M . Touto naj
vznešenejšou obetou Nového zákona Pán 
hovorí každému: „M AM  ŤA RÁD, NA 
TOMTO KRÍŽI VISÍ TVOJA SPÁSA. AJ 
KEBY SI BOL IBA TY Z CELEJ ZEMI 
HRIEŠNY , H O DEN SM RTI, PODĽA  
ZÁKONA, DÁM SA EŠTE RAZ OSOB
NE ZA TEBA UKRIŽOVAŤ.“

Čo sme stratili pri Adamovi a Eve v Ede
ne, to je splatené krížom Ježiša Krista. Boh 
sa na mňa nehnevá! Je zbytočná obhajo
ba hriechov. Čím viac si priznám svoju 
hriešnosť, tým viac vo mne rastie „nepo
chopiteľnosť lásky z kríža“.

Ale teraz prichádza otázka zo strany Je
žiša: VERÍŠ TOMU, ŽE SOM TO MYS
LEL A M Y SL ÍM  S TEBO U ÚPLNE  
VÁŽNE? VERÍŠ?

Po tejto otázke príde moje ÁNO alebo 
NIE! Záleží len na mne.

VERÍŠ, ŽE SOM ŤA PRIJAL AJ TA
K ÉH O  Z L É H O , ŠK A R E D É H O , N E
MOŽNÉHO?

Ak áno, tak prijmi sa taká aká si, lebo si 
navždy prijatá tým, ktorý je jediný Boh, 
tvoj Spasiteľ.

Sme prijatí takí, akí sme, pretože mož
nosť nášho prijatia vôbec nezávisí s tým, 
ako to je s nami dnes, ako bude zajtra, ale
bo ako bolo včera. Závisí iba na Ježišovej 
dokonalosti - KRÍŽI. Mám CENU KRVI 
JEŽIŠA KRISTA!

AŽ KEĎ PRIJMEŠ SEBA SAMÉHO, 
AŽ VTEDY  SI SCH OPNÝ PRIJAŤ S 
Ú PR IM N O U  L Á SK O U  TÝCH DRU
HÝCH, AKO TI TO VRAVÍ PÁN.

M.H.
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T1 amilnádske 
podobenstvá

Bolo to pred rokmi. V jednom z priemyselných 
miest Tamilnádu počul som z reproduktora porov
návanie dogiem hinduizmu s učením kresťanstva.

Boli sme na ceste s dvoma priateľmi, ketf sme 
sa konečne dostali do chladného tieňa. Usadili sme 
sa pod jedným kaučukovníkom a svoje hlavy sme 
uložili na jeho korene. Náhle sa nad našimi hlava
mi strom zachvel a padali na nás z neho listy. Keď 
sme sa pozreli hore, uvideli sme opičiu rodinu bý
vajúcu zrejme na tomto strome, opičie mláďa svo
jimi drobnými ramenami a nôžkami sa držalo svojej 
matky, ktorá s týmto nákladom skákala po vetvách. 
Môj priateľ, vyznávač hinduizmu, člen vadakalskej 
sekty, takto prehovoril: „To, čo sme teraz videli, ob
jasňuje moje náboženstvo. Boh je taký, ako tá 
opičia matka a človek je taký, ako to mláďa. Mláďa 
nevie samo preskočiť na vzdialenejšiu vetvu, pre
to sa silne prichytí svojej matky a takto sa tam do
stane. Ani duša človeka sa nemôže sama svojou 
silou dostať do neba, musí sa pridŕžať Boha - a 
keď sa do neba nedostane, je si na vine sama... 
“Keď sme išli ďalej, pred jednou chatrčou sme vi
deli bielu mačku, nesúcu svoje mláďa v zuboch. 
Môj druhý priateľ, člen tenkalaiskej sekty, takto pre
hovoril: „To, čo sme teraz videli, objasňuje zase 
moje náboženstvo. Boh je taký, ako tá mačacia 
matka a človek je ako mačiatko. Mačiatko nevie 
zájsť samo ďaleko, preto ho nesie matka v zuboch. 
Duša človeka sa sama nemôže dostať do neba. 
Musí ju tam doviesť Boh a on tam vnesie len tých, 
ktorých chce...“ Pokračujúc v našej ceste, prišli sme 
k jednému sedliackemu domu, kde jedna sliepka 
práve vtedy viedla svoje kurence cez cestu. Ku
rence sledovali, ako zobe ich matka a napodobňo
vali ju. Vyrušená sliepka volá svoje kurence a ony, 
ponáhľajúc sa, ukryli sa pod jej krídla. Pozreli sme 
sa hore a uvideli sme dravého vtáka krúžiaceho 
nad cestou. Okamžite sme porozumeli, prečo 
zvolala sliepka svoje kurence. Ozval som sa: „To, 
čo sme teraz videli, objasňuje moju kresťanskú 
vieru.“ - - „Ako?“ - pýtali sa moji sprievodcovia. Takto 
som odpovedal: „Ježiš je podobný tej sliepke a 
ľudia k tým kurencom. Z vlastnej sily nedokážeme 
držať sa Boha ako opičie mláďa svojej matky. Ježiš 
nás nechce násilne chytiť ako mačka svoje mláďa. 
Ježiš volá ľudí ako sliepka kurence. Kto neu
poslúchne jeho volanie a odmietne jeho ochranu, 
je si vinný sám, ak sa dostane do nebezpečia a 
zahynie. Pochodí ako kurča, keď neuposlúchne 
hlas sliepky a uchytí ho dravec. Ale kto poslúchne 
Ježišovo slovo a nasleduje ho, ten nájde u neho 
ochranu ako kurence pod krídlami sliepky.“ Môj 
Ježišu, ty stojíš pred dverami môjho srdca a klo
peš. Nevlámeš sa ku mne násilím. Svojimi hrieš
nymi činmi sa ťa nemôžem chytiť, nemôžem získať 
tvoju milosť.

Ďakujem ti za tvoj volajúci hlas a istú ochranu 
pod tvojimi krídlami,

Johnson Gnanabaranam: Môj Ježiš dnes

l í
y °

'  še tky  starozákonné proroctvá zves
tova li budúcu  spásu, ktorá  sa vyp ln ila  v  
p ln o s ti času a k to re j zm yse l c irkevn í O t
covia  zh rn u li na jm ä vo význam ne j fo rm u
le: „ B oh sa s ta l č lovekom , ab y  sa človek  
sta l b o ho m “. Toto d ie lo  vykúpen ia sa op ie 
ra o osobu K ris ta  - Boha, k to rý  sa s ta l č lo 
veko m . V ed ľa  n e h o  s to jí  p rv á  ľu d s k á  
bytosť, ktorá  dosiah la  p ln o s ť svä to s ti - B o
horod ička. Na tie to  dve cen trá lne po s tavy  
sú  za m e ra n é  p ro ro c tv á  St. zá ko n a  be z  
oh ľadu  na to, č i sú  vyjadrené ob razm i ľudí, 
zv ie ra t a lebo predm etov. Tak teda obeta  
Izáka, baránok, m edený had  sú predobraz
m i K rista;

E s te r - p rostredn íčka  m edz i ž idovským  
národom  a kráľom , z la té  nádoby obsahu
jú c e  nebeský  chlieb, Á ro n o v  prút, k to rý  sa 
zaze le na l, ra jská  záh rad a  atď ., sú  zas  
predobrazm i Bohorodičky. Realizácia tých
to sta rozákonných  p ro rockých  sym bo lov  
sa usku točn ila  v N ovom  zákone skrze dva  
z á k la d n é  o b ra z y : o b ra z  n á š h o  P ána , 
B o h a -č lo v e k a  a o b ra z  B o h o ro d ič k y ,  
p re č is te j ľudske j bytosti. P reto p rvým i iko 
nam i, k toré sa ob javu jú  v  tom  is tom  čase  
ako kresťanstvo, sú  iko ny  K rista  a Márie. 
A Cirkev, po tv rd zu júc  to svo jou  tradíciou, 
zakladá na týchto dvoch istých pó loch svoj
ho ku ltu  ce lú  ikonografiu .

O brazoborecké bo je  vzn ik li oko lo  ikony  
K ris ta , p re to ž e  ob e  s tra n y  s p o ru  (iko -  
no k la s ti a j ikonodu li) v  ne j v ide li te lesné  
zobrazen ie  nev id ite ľného  Božstva. Z  toho  
dôvodu iko no du li (ctite lia  ikon) há jili p re 
dovšetkým  ikonu A che iropo ie tos  (nie ľud 
skou  rukou  nap ísaná) a lebo M andylion , 
ktorá p reds tavova la  tvá r K rista  od tlačenú  
na plá tne . Tým vra j K ris tus  sám  zázračne  
vytvo ril p rvú  ikonu a tak  sam ozre jm e do
vo lil p ísan ie  a uctievan ie  ikon. Na Západe  
sa ten to  typ iko ny  spája s osobou Veroni
ky, ktorá poda la  ručn ík  spo teném u a sk r
vaveném u K ris tov i na je h o  krížove j ceste. 
Na Východe je  s  tou to ikonou  spo jená le 
genda o m a lom ocnom  edesskom  krá ľov i 
A bgarovi, k torého Pán uzdravil, k e ď  m u  
p o s la l od tlačok  svo je j tváre na plátne.

N a jrozš íren e jšou  je  však ikona K ris ta  
P an tokrá to ra , Všem ohúceho. Skôr, než  
bola um iestnená na íkonostase, nachádza
la sa ako m oza ika  v  cen trá lne j kupole chrá
m u  (napr. D aphn i v  G récku).

O d tia ľ K ris tus  ako suve rénny  v ládca p o 
h ľadom  prísnym  a zároveň  m ilým  pozera l 
na veriacich, k to rí sa zh rom ažd ili v ch rá 
me. P ravou rukou ich žehna l a v ľave j ruke  
d rž a l z a tv o re n ú  (na m o z a ik á c h ) a leb o  
otvo renú  (na ikonách) knihu. Jeho  k rá ľov
ská dô s to jn osť bo la  zdô raznená pu rpu ro 

vým chitónom  (spodný odev), za tia ľ čo jeho  
m odrý h im ation (plášť) sym bo lizu je  veľko
s ť  je h o  božstva.

V duchu sym bolizm u východne j Ikono
g ra fie  každá kategória  svä tých  m á svo j 
vlastný charakteris tický po s to j a zodpove
da júc i odev. P rvé ikony  p ro rokov bo li na 
p ís a n é  b y z a n ts k ý m i ik o n o p isca m i. Sú

ode tí rovnakým  spôsobom  ako apoštoli, tj. 
do g ré ckych  a lebo  k las ických  rím skych  
rúch, do ch itónu a him ationu. V ľave j ruke  
držia zv itok  s c itátom  jedného  z  ich spisov, 
alebo n ieko ľkým i slovam i vyjadru júcim i ich 
zv láš tne poslanie, v prípade, že sa od  nich  
n ič  nezachovalo.

A rchan je lov nájdem e v  rade Deesis (Dei- 
sus) ako ča s ť nebeského dvora Spasite
ľa. Sú ob lečen í do rúch c isárskeho dvora, 
rovnako ako Ján Krstiteľ, p ro roc i a apoš
toli, teda do m odrého chĺtonu, p rikrytého  
h im a tio nom  bo rdo ve j farby. H im ation  je  
zna kom  ich energ ie , s  k to rou  okam žite  
p ln ia  všetky  p ríkazy  Pána.

A n je li obk lopu jú  K rista  P an tokrá tora  v 
kupole chrám u. A ko  d iakon i nebeske j li
turg ie m ajú boha to  zdobený s ticha r s orá- 
rom  a v je d n e j ruke držia vla jku s nápisom : 
„Svätý, svätý, svä tý “, čo je  podľa  proroka  
Iza iáša ich ustavičná m odlitba p red  Božím  
trónom . V  d ru he j ruke drž ia  p rieh ľadnú  
guľu, často s m onogram om  X C  (Kristus), 
na znam en ie  ich m oci a tým  a j m oc i Krista 
na d  svetom . Stuha vo vlasoch, k to re j kon
ce voľne pov ieva jú  okolo uší, pripom ína  
ich okam žitú  p o s lu šn o s ť voči všetkým  prí
kazom  Pána. Kríd la an je lov  sym bolizujú  
m o ž n o s ť  rý c h le  sa  p o h y b o v a ť  a b e z 
p ros tredne  vykonáva ť tie to príkazy.
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Poznáme ikony ?
Po krátkej odmlke pokračujeme v našej súťaži, 

ktorá podľa ohlasov čitateľov našla dobrú odozvu. 
Ďakujeme za povzbudzujúce slová, zároveň bude
me radi, keď nám pošlete do redakcie kópiu niekto
rej ikony, ktorú sme ešte nezverejnili a ktorú by sme 
mohli použiť v našej súťaži. Uhádnuť správnosť 
dnešných ikon iste nebude ťažké. Vaše odpovede 
očakávame na známej adrese: Redakcia SLOVO, 
Hlavná 8, 080 01 Prešov najneskôr však do konca 
mesiaca september. Priraďte správne číslicu k 
písmenu. 1. Ikona Archanjel Michal, 2. Iko
na - Odigitria ( Mária cestu ukazujúca).

IDEME SPRÁVNE
Máš niekedy pocit, že kráčaš zlým smerom? Že 

si si zvolil cestu, ktorá nikam nevedie? Cieľ sa ti strá
ca niekde v hmle, že si úplne vedľa? Točíš sa dooko
la a nemôžeš sa vymotať z miesta? Čo urobíš? Vzdáš 
to a padneš do beznádeje?

Každý z nás to určite prežil. Nachádzať sa raz v 
slepej uličke. Perfektné plány vzali za svoje a na 
obzore nič nové. Žiadna perspektíva. A pritom vidíš, 
ako sa mnohým vôkol teba dobre darí. Chcel by si 
začať znova, ale nevieš, ako.

Čoho sa chytiť, aby si 
dobre vykročil? I keď si to 
neuvedomujeme, majú 
mladí ľudia len jedinú túž
bu: „Čo najskôr sa do
stať na „vyšľapané 
cesty života.“ Byť ako 
dospelí. Čo je na nich 
také lákavé? Môžu 
chodiť na nevhodné 
filmy, piť alkohol, byť 
čo najdlhšie až do 
noci vonku. Nikto 
ich neobmedzuje.
Najviac však túžia 
po láske a pote
šení. Každá ge
nerácia mladých 
vždy siahla po 
„zakázaných ve
ciach.“ Môže táto „vyšľa- 
paná cesta“ natrvalo uspokojiť?
Kam ťa takáto cesta dovedie?

Neprivedie ťa k cieľu, ale nakoniec ťa pripraví o 
tvoju šancu a o tvoje životné ciele.

Keď pominie prvé opojenie z toho, po čom si tak 
dlho túžil, čo prežívaš? Skoro vždy sklamanie. Je to 
tým, že nie my sami užívame život, ale život využíva 
nás. Keď je preč naša mravná čistota, niekedy i zdra
vie a sila, zostane človek vyschnutým prameňom. 
Koľko mladých ľudí takto stroskotáva. Keby tomu tak 
nebolo, neexistovali by protialkoholické liečebne,

psychiatrické kliniky, protitoxické ústavy a ďalšie po
dobné miesta.

Skúsme si nechať poradiť od toho, ktorý je nad 
všetkým. Ktorý existuje a vidí náš život ako na dlani. 
Vie správny smer. Je to Boh. Radí nám a hovorí: „A 
ak odstrániš spredo mňa svoje ohavy, nebudeš viac 
blúdiť“ (Jer 4,1).

Túžiš byť človekom, ktorý prežíva svoj život napl
no a hodnotne? Nie naprázdno? Skús ísť cestou, 
ktorú ti ukazuje Boh. Nie tou, ktorou ide mnoho ľudí 

vôkol teba, ktorí skôr či neskôr skon
čia v beznádeji. Choď cestou, 

ktorá ťa povedie k šťastnému 
a hodnotnému životu.

Po tejto zemi chodil 
Ježiš Kristus. On nie 

je len prázdnym 
pojmom. Bol Bo
hom v ľudskom 
tele. On dal svo
jím životom 
správny smer pre 
cestu každého 
človeka. Ježiš o 
sebe povedal, že 
je tou jedinou pra
vou cestou. Teda 
cestou, ktorá ne

pozná slepé uličky 
a falošné smery. 
Chceš ešte ďalej 

blúdiť vo svojom živote? 
Prežívať neistotu, nespo

kojnosť a strach, čo bude ďalej? To všetko je dôsled
kom odmietnutia Boha. Skús nabrať nový smer. Ježiš 
ti ponúka cestu späť k Bohu, cestu zmierenia. Za
platil za ňu svojím životom. Zomrel na kríži za hrie
chy všetkých ľudí a na tretí deň vstal z mŕtvych. 
Môžeš s ním hovoriť a požiadať ho, aby ťa uviedol 
na pravú cestu života. Tá nekončí smrťou, ale po
kračuje vo večnosti u Boha.

Ivetka VOJTEKOVÁ

Gréckokatolícka mládež v Bystrej pri Humennom
V jednom  z na jväčších rekreačných stre

d ísk na S lovensku v B ystre j p r i Hum ennom  
sa  i/ dvoch turnusoch v auguste t.r. stretla  
gréckokato lícka m ládež z  p rešovske j epar- 
chie a košického apošto lského exarchátu  
na výle tno-form ačnom  podujatí. Ústrednou  
duchovnou tém ou bolo m otto z ce losveto
vého stretnutia m ládeže so Svätým  Otcom  
Jánom  Pavlom  II. v Paríž i „Učiteľ, kde bý
vaš ? Poďte a uv id íte “ (Jn 1,38-39). Počas  
troch dní m ládež po d  vedením  duchovných  
o. M ilana M ojžiša, o. Ľubom íra Petríka, o. 
Štefana Keruľa Kmeca, o. Františka Dan- 
cáka, o. Jána Karasa, o. M ichala H ospo
dára a ďalších, uvažova li na túto tém u v  
troch celkoch - „S m e hľadajúci, čo h ľadá
m e - Poďte a uvidíte - B y ť Jeho svedkam i“. 
Vyše tisíc m ladých z celého S lovenska sa

tu stretlo tiež s o tcam i biskupm i. V p rvý  deň
12. augusta tu arch ije re jskú sv. liturgiu s lú
ž il M ons. M ilan Chautur, CSsR. Dňa 13. 
augusta navštív il m ládež prešovský biskup 
Mons. Ján Hirka. Zaujím avé bolo stretnu
tie s novokňazm i, vystúpenie populárneho  
fo lkového speváka Stanleyho z  Bratislavy i 
rozhovor o príprave na m anželstvo s MUDr. 
Schubertovou z  M ichaloviec. Stretnutia sa 
n a jv ia c  z ú ča s tn ilo  m ládeže  z dekanátu  
M ichalovce, Vranov a Svidník. Počas obi
dvoch  tu rnu sov  m ládež v ho jnom  počte  
p r is tú p ila  k  s v ia to s ti zm ie ren ia . M nohé  
svedectvá bo li povzbudivé i  pre samotných  
organizátorov. Tohtoročná Bystrá bola opäť 
je dn ým  z tých podujatí, ktoré vliali do ž íl je j  
účastn íkov novú m iazgu života a obnovili 
zápa l po  Kristovi. -rs-
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KVÔLI VEČNÉM U ŽIVO TUPostrehy
Informácie

Udalosti

Ešte nevrátili 
chrámy a budovy

Aj v Rum unsku kom unistický 
štát v roku 1948 skonfiškova l 
g réckoka to lícke j c irkv i vše tky  
chrámy, farské budovy a ďalšie 
cirkevné zariadenia. P ravosláv
na cirkev doteraz tieto budovy 
gréckokatolíkom  nevrátila. Par
lament Rady Európy povzbudil 
Rumunsko, aby v priebehu je d 
ného roka vyriešilo otázku na
v rá te n ia  budov, k to ré  p a tria  
gréckokato líckej cirkvi.

Nový životopis
Ukrajinský gréckokatolícky bis

kup Ivan Choma, ktorý je  rím
skym prokurátorom súčasného 
ľv o v s k é h o  v e ľk o a rc ib is k u p a  
M iroslava Ivana Ľubačivského, 
zostavil nový životopis IVovského 
kardinála Josifa Slipého. Urobil 
to na základe protokolov z jeho 
vypočúvania po jeho zatknutí v 
roku 1945 až do konca jeho si
bírskeho exilu v roku 1963. So
v ie ts k y  rež im  ľv o v s k é h o  
veľkoarcibiskupa nijako nezlomil. 
Ivan Choma bol v rokoch 1963- 
1982 sekretárom tohto kardinála- 
mučeníka. Prvý exem plár tejto 
knihy venoval Svätému Otcovi 
Jánovi Pavlovi II.

U susedov
V bratskej m ukačevskej epar- 

chi i v tera jších neľahkých ča
so ch  b u d u jú  n o vé  ch rá m y . 
Jeden z nich sa podarilo veria 
c im  d o k o n č iť  v C h m e ľn ík u , 
okres Iršava. Posviacku nové
ho chrámu dňa 5. júna t.r. vyko
na l p o m o c n ý  m u k a č e v s k ý  
biskup Josif Holovač, ktorý pri 
tejto príležitosti odslúžil s okres
ným  dekanom  V. Z e jka n o m , 
správcom  fa rno s ti o. Igorom  
Savkom a ďalšími kňazmi archi- 
je re js k ú  sv. litu rg iu . V e ria c i 
C hm eľn íka  i susedných  obcí 
pomohli pri výstavbe chrámu i 
manuálnou prácou. Na jeho vý 
stavbu prispeli aj mnohí veriaci 
pražského apoštolského exar- 
chátu. (Pk)

Vzklíčilo zrnko, vyrástlo, dozre
lo a je žatva. Pán posiela nových 
robotníkov, aby pracovali, aby sa 
namáhali pre Božie kráľovstvo, 
aby dali ľuďom nie obyčajný 
chlieb, ale chlieb z neba. Túto 
úžasnú milosť kňazskej služby z 
milosti Božej z rúk J.E. Mons. Jána 
Hirku dostali na sviatok 
Premenenia Pána dňa 6. augusta 
traja diakoni Juraj G radoš, 
Rastislav Daňo a Martin Zlacký. 
Diakonské svätenia prijali 2. augus
ta. Slávnosť kňazskej vysviacky sa 
konala v Katedrálnom chráme sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove. Spolu s 
otcom diecéznym biskupom sv. 
liturgiu slúžili: Generálny vikár 
Mons. Ján Gajdoš, biskupskí vikári 
o. Peter Rusnák a o. Pavol Repko. 
Prítomných bolo asi dve desiatky 
kňazov, ktorí prišli novokňazov 
voviesť do kňazského života.

Sviatok Premenenia Pána bol 
ústrednou témou príhovoru otca 
biskupa Hirku. Z neho vyberáme 
niekoľko zaujímavých a podstat-

Tradičný mariánsky odpust Uspenia 
(Zosnutia) presvätej Bohorodičky v Šašo
vej (okr. Bardejov) bol tr. v nedeľu, 3. au
gusta. Začal sa už v sobotu posviackou 
vody pri kaplnke (o. Emil Lechman), po kto
rej nasledovala veľká večiereň (o. Peter 
Hasara), Akatist k Bohorodičke (o. Alfonz 
Bocko, okr. dekan) a o 21. hod. staroslo
vienska sv. liturgia (o. Štefan Pacák a o.

ných myšlienok: Hora Tábor je 
hora poznania, hora nádeje... Kto 
chce slúžiť, musí byť mužom vie
ry, modlitby, mužom čistoty... Je
žiš Kristus pripravil na hore Tábor 
úžasný zážitok... Žiara z hory nech 
prežiari všetky naše tmy a neisto
ty... Len v Bohu je človek plný ži
votaschopností... Bratia, kandidáti 
kňazstva, vašou úlohou je potešo
vať veriacich. Len ten dokáže po
tešovať Boží ľud, koho potešuje 
Boh. V závere homílie zdôraznil 
podstatu a hĺbku vzťahu človeka a 
Boha. Istý človek povedal: Hľadal 
som Boha a nenašiel som ho, hľa
dal som v sebe dušu a nenašiel som 
ju, hľadal som brata a našiel som 
ho a s ním aj Boha a dušu.

□  □  □
Košický apoštolský exarchát 

prežíval v nedeľu, 10. augusta t.r. 
v košickej katedrále jednu z ďal
ších veľkých chvíľ svojej mladej 
histórie. Košický exarcha vladyka 
Milan Chautur, CSsR, udelil počas 
archijerejskej sv. liturgii sviatosť

Igor Bibko). V nedeľu sa slávnostné boho
služby začali utierňou (o. Jozef Gduľa). Na
sledovala slovenská sv. liturgia (o. František 
Dancák, o. Peter Cap, o. Igor Bibko). Po 
nej bol Akatist k Bohorodičke. Pri sv. liturgii 
a akatiste spieval Mládežnícky zbor Ma-

Prišli zapáliť svetielko..
Diecézne katechetické stredisko 

Gréckokatolíckeho biskupstva v 
Prešove v rámci stálej formácie 
katechétov pravidelne usporadúva 
metodické stretnutia. V dňoch 12.

15. júla 1997 to bolo s profesor
kou Evou Pleškovou a jej asistent

kou Stanislavou Jurčákovou. Na 
metodickom seminári sa zúčastnili 
po dvoch katechétov z každého 
dekanátu so svojím kňazom, ktorý 
je členom katechetickej komisie pri

našom biskupstve. Títo zúčastnení 
majú teraz povinnosť odovzdať 
„získané“ vedomosti vo svojich 
vlastných strediskách.

Z jednej prednášky Vzťah k Je
žišovi, vyberáme: Evanjeliá sa ne
písali preto, aby opísali učenie 

akéhosi z ďalších 
filozofov, alebo za
chytili nový poli
tický program, či 
zachránili v pamä
ti sveta historické 
účinkovanie Ježiša 
Krista. Išlo tu o 
zvestovanie života. 
Nečudo, že deťom, 
začiatočníkom vo 

viere, neprednášame teológiu, ale 
berieme ich za ruku a vedieme do 
sveta, ktorý je plný odpúšťania, po
rozumenia a lásky.

o. Mgr. Andrej PRIBULA

kňazstva siedmim diakonom. 
Obrady sledovali rodičia, príbuz
ní, priatelia a mnohí veriaci.

Novokňazi, ktorých fotografie 
sme zverejnili v čísle 13 a v dvoj
čísle 14-15 Slova, sú už po primič- 
ných sv. liturgiách a začínajú prvé 
kroky v svojom kňazskom pôsobe
ní. Nech Spasiteľ im udelí dosta
tok síl a milostí pri šírení bla- 
hozvesti. -rs-

Ruže v Zamutove
Na našom oltári prekrásna je ruža... 

Takýto je názov jednej z mnohých pre
krásnych mariánskych piesní, ktoré 
zneli v chráme Ochrany Presvätej 
Bohorodičky v Zamutove dňa 13. júla 
pri posviacke nového oltára a žertve- 
nika, ktoré posvätil diecézny biskup 
Mons. Ján Hirka. Predtým bola utie- 
reň, mládež sa pomodlila sv. ruženec 
a predstavili sa tiež akadémiou. Tá bola 
obohatená krásnymi piesňami proce
sií, ktoré prichádzali z okolitých dedín. 
Sv. liturgiu spolu s otcom biskupom 
slúžili okresný dekan o. Pavol Nižník, 
správca farnosti Rudľovo. Michal Hulaj 
a ďalší kňazi z okolia.

Potešujúce bolo aj to, že na tejto sv. 
litugii boli prítomní aj kňazi latinského 
obradu, evanjelickí duchovní, ako aj 
veľké množstvo veriacich zo širokého 
okolia.

Mária ZENGEVALDOVÁ

rianka z Kružlova. Slávnostnú sv. liturgiu 
slúžil o. Mons. Ján Gajdoš, generálny vi
kár prešovskej eparchie, ktorý mal aj pri
hovor. Koncelebrovali okr. dekan o. Alfonz 
Bocko, miestny duchovný o. Emil Lechman 
a kňazi bardejovského dekanátu. Hosťom 
bol o. Dionýz Petraševič z Czobodu (Ma
ďarsko).

-fd-
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Charitné centrum v Humennom jubiluje
„...žatva je  veľká, ale robotníkov málo... “ Mt 9,37

Tak by sa dal charakterizovať Citbajom, o. Danielom Šarišským, 
vznik charitného centra pre deti a o. Vojtechom Rosikom i riaditeľom 
mládež. Impulz pre vznik 
dala Gréckokatolícka die
cézna charita v Prešove v 
júli 1995. Cieľom charit
ného centra je v duchu 
evanjelia Ježiša Krista od
straňovať materiálnu a du
chovnú biedu deti a 
mládeže v krízových rodi
nách. Centrum má už 
dvojročnú spoluprácu s 
verejnosťou rôznymi po
dujatiami, ako sú letné tábory, kto
ré sú zamerané na duchovnú a 
citovú výchovu detí. Do činnosti sa
zapájajú aj dobrovoľníci. Pri prí
ležitosti dvojročného jubilea sa 6. 
júna t.r. posvätili aj priestory cha
ritného centra pre deti a mládež. Pri 
tejto príležitostí sa pracovníci cha
rity stretli s o. dekanom Františkom

Diecéznej charity v Prešove s Ing. 
Marošom Šatným. Na adrese: Cha
ritné centrum pre deti a mládež, So
kolovská 2, 066 01 Humenné, 
môžete navštíviť, pomôcť, či už 
radou alebo drobnou prácou, resp. 
sa kontaktujte na tel. č. 0933/ 
64074.

Posviacka Kláštora 
redemptoristov 

v Stropkove
V  nedeľu, 20. 7. 1997 v k láš

tornom  chrám e v S tropkove sa 
konala odpustová s lávnosť na 
počesť sv. Cyrila a M etoda, pat
rónov toh to chrám u. H lavným  
celebrantom  bol vladyka Milan 
Chautur, CSsR, apošto lský ex- 
archa. Homílíu Božieho slova 
predniesol generá lny predsta
vený Kongregácie Najsv. Vyku
p ite ľa  re d e m p to r is to v  Jua n  
M anuel Lasso de la Vega y Mi- 
randa, ktorú prekladal o. M iro
s la v  M e d v iď . V z á c n y  h o s ť  
posvätil budovu nového klášto
ra. Pri te jto  príležitosti sa konal 
ko n c e rt m a riá n skych  p iesn í, 
ktoré odzneli v podaní Hanky 
Servickej a M oniky Kandráčo- 
vej, ktorú hudobne doprevádzal 
m an že l a je j dva ja  s yn o v ia . 
M od litb ičky od M ilana Rúfusa 
odzneli v podaní Ing. Janíka z 
Hnutia pre ž ivo t z  K rom pách. 
K rásn e  a d o jím a v é  p o d a n ie  
piesní bolo odm enené účastník
mi búrlivým  potleskom . O bidve 
s p e v á č k y  v y lu d ilí  s v o jím  
um ením  aj s lzy v očiach a pod
manili si srdcia. Krásne poďa
kovanie odzne lo speváčkam  aj 
z úst generálneho predstavené
ho redemptoristov. Výťažok z to- 
ho to koncertu  ven ova li in te r
pretky na hum ánne ciele. Nech 
dobro tivý Pán, darca všetkých 
darov, bohato odm ení všetkých 
dobrodincov, ktorí akým koľvek 
spôsobom  pom ohli pri výstav
be kláštora.

Anna JEC HO VÁ

Letný tábor navštívil 
vladyka Milan

Detský dievčenský tábor farnosti 
Prešov sa počas letných prázdnin ko
nal vo farnosti Porúbka v humenskom 
dekanáte. Uskutočnil sa v dňoch od 
16. do 20. júla. 0  dvanásť detí sa sta
rali sestry služobnice Nepoškvrnenej 
Panny Márie a mládež Zboru Panny 
Márie Ochrankyne. O ich duchovnú 
potravu sa počas týchto nezabudnu
teľných dní staral o. Vojtech Rosík, 
ktorý pôsobí v Porúbke. Príjemným 
zážitkom bolo nevšedné stretnutie s 
vladykom Mons. Milanom Chautu- 
rom, CSsR. Tábor sa uskutočnil v 
duchu hesla Radosť, služba, láska.

Radka KRAJŇÁKOVÁ
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V pražskom exarcháte
O bčasník Jediným  serdcem, 

k to rý  vydáva  už v 7. ročníku 
A po š to lský  exa rchá t v Prahe 
(Haštalské nám. 4), uverejnil na 
pokračovanie životopisný medaj- 
lón biskupa ThDr. Vasila Hopku. 
ktorého 50. výročie biskupskej 
vysviacky uplynulo v máji t.r.

List k jubileu
Svätý O tec Ján Pavol II. ad

resoval list biskupovi-ordinároví 
a m ukačevskej gréckokatolíckej 
eparch ie Mons. Ivanovi Seme- 
d im u pri príležitosti 50. výročia 
kňazstva. Vyjadril v ňom spolu
cítenie so všetkým , čo spolu s 
veriacim i okúsil v časoch prena
s ledovan ia  C irkvi a do ďalšej 
d u c h o v n e j s lu ž b y  mu ud e lil 
apoštolské požehnanie. Za kňa
za ho vysvätil dňa 6. jú la  1947 
b iskup-m učeník Teodor Romža 
už v čase, keď  sa nad tou to 
eparch iou zbiehali m račná pre
nasledovania. Už 1. novembra 
v tom  istom roku m ladý biskup 
Teodor Rom ža zom rel násilnou 
sm rťo u . M ons. Ivan S em edi 
prijal biskupské svätenie z rúk 
k a ta k o m b á ln e h o  b is k u p a  
A le x a n d ra  C h iru  dň a  24 . 
augusta 1978 a správu eparchie 
prevzal po sm rti ord inára o. M i
kuláša M uraniho v januári 1979.
V úrade ho oficiálne potvrdil Ján 
Pavol II. dňa 21. januára 1991. 
B iskup-o rd inár Ivan Sem edi v 
in te rv íew , k to rý  posky to l pre 
eparch iá lny časopis, pripom e
nul, že legalizácia gréckokato
líc k e j c irk v i po  ro ko ch  
prenasledovania znamenala iba 
povolenie na verejnú činnosť, a 
nie rehabilitáciu. C irkev vyšla z 
katakom b oslabená a zatia ľ ne
stačila zau jať tie pozície, ktoré 
je j v spoločnosti patria. Veriaci 
do teraz nedostali viac ako po
lo v icu  svo jich  ch rám ov a na 
m n o h ý c h  m ie s ta c h  sú 
bohoslužby v občianskych za
riadeniach, ba aj pod holým ne
bom. Vyjadril presvedčenie, že 
Božie požehnanie bude i naďa
lej sprevádzať verných Bohu i 
C irkvi. Pavol KUŠNÍR

C h c  H um enné

Výročie libereckej farnosti
Gréckokatolíci v Libeivi si pripomenuli piate výročie obnovenia pastoračnej 

činnosti. Pivého duchovného správcu o. Andreja Berča menoval otec biskup 
Gojdič v mku 1946. Zasiate semienko opäť vzklíčilo, aby rástlo. Ďakovnú .yv. 
liturgiu v Chráme Povýšenia .n; kríža za účasti libereckých veriacich a mnohých 
hosti slúžil o. Kornel Baláž, ktorého si miestni farníci veľmi vážia a ctia pre jeho 
obetami službu. Pamätníci s dojatím spomínali v tejto súvislosti na pražského 
arcibiskupa a kardinála Jozefa Berana, ktorý' mal pre gréckokatolíkov veľké 
pochopenie. S láskou im v mku 1946 venoval tento chrám, aby mohli zveľaďo
vať dedičstvo otcov. Mária PEŠEKOVÁ

Posvätili kaplnku, kríž a obecné insignie
V poradí už 11 obnovených krížov 

posvätili vo farností Torysky. Ďalších 5, 
ako aj dve kaplnky, boli obnovené vo 
farnosti Nižné Repaše.

Posledne obnovený posvätil v ne
deľu, 13. júla v Toryskách biskupský 
vikár o. Pavol Repko. Týmto svätením 
sa začala v tento deň slávnosť, ktorá 
pokračovala posvätením kaplnky za
svätenej sv. Michalovi archanjelovi, na
chádzajúcej sa pred vstupom do obce. 
Bola postavená na prelome 18.-19. 
storočia. Sv. Michalovi bol v Toryskách 
zasvätený aj drevený chrám, existujú
ci pred terajším 130 rokov starým mu

rovaným chrámom, po výstavbe kto
rého bolo zmenené patrocínium a 
chrám zasvätili Pokrovnej P. Márii. 
Kedže sv. Michal je ochrancom pred 
všetkým zlým, vyjadrením čoho je aj 
modlitba „Sv Michal, chráň nás v boji, 
proti zlu a úkladom diablovým...“, v 
nadväznosti na túto tradíciu sa veriaci 
rozhodli zasvätiť aj obnovenú kaplnku 
sv. Michalovi, aby chránil aj ich farnosť 
pred všetkým zlým.

Po posviacke kaplnky sa prítomní 
kňazi o. Ján Zavacký, o. Eliáš Baláž a 
správca tejto farnosti o. Peter Šturák a 
množstvo veriacich odobrali do miest
neho chrámu, kde otec vikár posvätil 
erb a obecné insignie. Kedže sv. Mi
chala niesla ešte aj stredoveká pečať 
obce, ten sa stal vzorom aj obnovené
ho erbu obce a obecných insígnií. Po
čas sv. liturgii o. P. Repko v príhovore 
vysvetlil význam posviacok erbov a 
obecných insígnií.

Doplnením slávnosti bolo popolud
ňajšie vystúpenie folklórnych súborov 
na zachovávanie a oživenie miestnych 
ľudových tradícií.

o. Peter ŠTURÁK
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Petrove slová V júni t.r. prežívali gréckokatolíci v Pra
he v Chráme s v. Klimenta slávnostné 

chvíle. Exarcha biskup Ivan Ljavinec vysvätil 
za kňaza diakona Ivano-frankovskej eparchie 
Vasila Slivockého.

Zhromaždeným v chráme sa prihovoril rek
tor pražského seminára Jan Baxant. Povedal: 
Otec biskup bude mať nového spolupracov
níka a celá Cirkev nového služobníka. Zdô
raznil, že pomoc potrebujú najmä chorí, trpiaci 
a opustení. K tým bude novokňaz poslaný. Ur
čite im bude dobre rozumieť, bude ich chápať 
a bude im blízky, veď sám novokňaz zažil ťaž
ký život.

Pri záverečnom  poďakovaní novokňaz 
všetkých hlboko dojal svojím osobným sve
dectvom o dotyku Božej milosti, o svojej ces
te ku kňazstvu. Tieto zážitky prežil v čase 
svojej vojenskej služby v Afganistane a Takži- 
kistane. V Ázii bol nedostatok čistej chladnej 
vody v 50 stupňových horúčavach všetci 
vojaci trpeli veľkým smädom. Vtedy začal roz-

NOVOKNAZ V PRAHE
mýšľať, či existuje prameň, ktorý by uhasil 
smäd nastálo. Odpoveď našiel v Písme v po
dobenstve o žene Samaritánke pri studni, keď 
jej Kristus povedal:“Každý, kto pije z tejto 
vody, bude zasa smädný. Ak sa však niekto 
napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žíz
niť, lebo sa v ňom stane prameňom vody prú
diacej do života večného“ (Ján 4,13-14).

Zážitky z Afganistanu mu pomohli pri jeho 
ďalšej životnej orientácii a v jeho rozhodnutí 
pre kňazskú službu. Aj on je pripravený pri
nášať ľudom vodu z prameňa večného živo
ta.

Bola to po dlhých rokoch prvá kňazská vy
sviacka v pražskej katedrále, prvá v živote ex- 
archátu. Je veľkým povzbudením nielen pre 
gréckokatolíkov v Prahe, ale pre celý exar- 
chát. Je to veľká nádej v čase príprav na prí
chod tretieho tisícročia.

Mária PEŠEKOVÁ

Košický exarcha s novokňazmi v ústave na výkon väzby

Š tvo rd ň o vá  ná vš te va  P aríža  pápeža  
Jána Pavla II. v dňoch 21. 8 - 24. 8. bola 
vo Francúzsku m im oriadne úspešná. Na hi- 
podróm e Longcham ps na predm estí Parí
ža sa ziš lo  n iečo okolo m ilióna ľudí, z toho 
asi 750 tis íc  m ladých , ktorí sa zúčastnili 
na S vetových dňoch m ládeže kato lícke j 
cirkvi. Mnohí z  nich tu prenocovali od so
botňajšieho večera, keď tu pápež s lávnost
ne krstil desať pútnikov z piatich svetadielov. 
Nedeľná omša - 24. augusta - sa konala v 
deň 425. výročia Barto lom ejskej noci, ktorá 
stá la  ž ivo t v iac  ako 3000 francú zskych  
pro testantov a ktorú pápež už v sobotu 
p r ip o m e n u l a k o  „b o le s t iv ú  u d a lo s ť “ . 
Približne 300 tisíc m ladých ľudí v sobotu 
vytvorilo 36 kilom etrov dlhú „reťaz priateľ
stva“ okolo Paríža.

Čo si svetová kato lícka m ládež odniesla 
zo svojho stretnutia vo Francúzsku? Pre
dovšetkým  nefalšovaný pocit úspechu, ra
dosť z  toho byť spolu a predovšetkým  pocit 
úplnej vzá jom nosti, ktorá predbieha svet 
pred dnešným i politikm i! Po pobyte na tu 
najších farnostiach pod parížskou Eiffelo- 
vou  vežo u  a le b o  na d o s tih o v e j d rá h e  
tunajšieho predm estia Longchamps, pritom 
medzi zástupcam i 160 krajín sveta nachý- 
bali početné slovenské zástavy, sa ziš lo  
najmenej 30 tisíc s parížskym  arcibiskupom  
kardinálom  Lustigerom , približne 500 tisíc 
privítalo Svätého O tca a 750 tisíc sa s ním 
v sobotu večer zam ýšľa lo nad živo tom  a 
pra ticky rovnaký počet zap ln il dostihovú 
dráhu na záverečne j om ši v nedeľu. Na 
strane Svätého Otca stálo aj pekné letné 
počasie. Svetové stretnutie m ládeže v Pa
ríži s Jánom  Pavlom  II. ukázalo, že svet 
viery dnes výrazne predbieha svojou to le 
ranciou svet politiky. Parížania, aj tí úplne 
neveriaci, boli zarazení z istením , že dva 
rôzne svety môžu ž iť úplne dobre vedľa 
seba. Pápež bol vo Francúzsku už s iedm y 
raz. Táto posledná návšteva bo la veľm i 
úspešná. Pápež Ján Pavol II. počas svoj
ho pobytu v Paríži okrem  iného sa pom od
lil na h ro b e  s v o jh o  b líz k e h o  p r ia te ľa  
profesora genetiky Jerom a Le Jeuna, v kto
rom vere jnosť nevidí len vedca, ale predo
v š e tk ý m  p re s v e d č e n é h o  o d p o rc u  
francúzkeho zákona o um elom  prerušení 
tehotenstva, ktorý tu platí od roku 1975. Ján 
Pavol II. sa protestantom  vere jne osprave
dlnil za Barto lom ejskú noc z 24. augusta 
1572, čo predseda Zväzu francúzkych pro
testantských cirkví Jeane Tartier hodnotí 
ako veľké gesto, ktoré um ožní novú eku
m enickú spoluprácu nielen vo Francúzku, 
ale vo  sve te  vôbec. K jednému z naj
významnejších podujatí roka - Stretnu
tia katolíckej mládeže v Paríži - sa 
vrátime v nasledujúcom vydaní časopi
su Slovo 17/97. -rs-

V Ústave na výkon väzby v Košiciach sa 
uskutočnila dňa 13. augusta 1997 vzácna sláv
nosť. Gréckokatolícky Apoštolský exarcha 
Mons. Milan Chautur, CSsR, v sprievode pro- 
tosynkela o. Mgr. Vladimíra Tomku, košického 
dekana o. Marka Rozkoša a koordinátora ná
boženských činností pri Generálnom riaditeľ
stve zboru väzenskej a justičnej stráže SR v 
Bratislave o. Ladislava Vrábla spolu so siedmi
mi novokňazmi navštívili toto zriadenie. Vla- 
dyka Milan Chautur odslúžil svätú liturgiu spolu 
s novokňazmi za prítomnosti obvinených. Na 
sv. liturgii spievali členovia mládežníckeho zbo
ru pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvä
tej B ohorodičky v K ošiciach. Exarcha 
symbolicky začal so svojimi novokňazmi služ
bu práve tam, kde ju  zakončil kandidát blaho
rečenia gréckokatolícky o. biskup Pavol Gojdič, 
aby tak naznačil kontinuitu duchovných povo
laní, ktoré sú aj ovocím utrpenia biskupov a kňa
zov, ktorí trpeli za vernosť svojmu svedomiu v 
nedávnych desaťročiach. Prítomným sa priho
voril vladyka Milan týmito myšlienkami:

Ináč hodnotí človeka Boh a ináč sa pozerá človek 
na druhého človeka. Človek hodnotí povrchne, pre
to jeho hodnotenie je povrchné. Boh pozerá na srd
ce, preto jeho hodnotenie je kompletné. Dôležité však

N o v é
o. Fedor BUGÍR, titl. dekan na odpočinku v Ko

šiciach. Narodil sa 22. augusta 1919 v Mukače- 
ve, ordinovaný bol 12. júla 1944. V rokoch 
1944-1949 bol správcom farnosti v Izke v muka
čevskej eparchii. Po roku 1949 bol zo známych 
príčin vo výrobe. V 60. rokoch sa presťahoval na 
Slovensko a postupne pôsobil v Lomnom, Kyjo- 
ve a Jakubanoch. Od roku 1991 žil na odpočin
ku. Zomrel 4. augusta 1997. Pohrebné obrady 
vykonal dňa 7. augusta vladyka Milan Chautur, 
CSsR, v košickej katedrále. Jeho telesné ostatky 
sú uložené na verejnom cintoríne v Košiciach,

o. Jozef VOLOŠÍN, titl. arcidekan na odpočiň-

je správne zhodnotiť svoje konanie pred sebou sa
mým. A každý, kto sa správne hodnotí, musí dôjsť k 
tomu, že jeho život nie je dokonalý. Preto je dôleži
té, aby ste, prehodnotiac svoj život, došli k rozhod
nutiu, že chcete odteraz žiť ináč - lepšie. Čakáte na 
to, ako súd zhodnotí vašu vinu, lenže raz všetci bu
deme čakať na to, ako večný Sudca zhodnotí náš 
život. Človek sa bojí odsúdenia a vzácny mu je kaž
dý mesiac, ktorý dostane k dobru. Ale čo sú to me
siace, roky, či desaťročia oproti večnému odsúde
niu, kedy sa už nedá čakať nijaká sloboda, či odpus
tenie trestov. Práve v tomto čase, medzi týmito múrmi, 
dôjdíte, drahí bratia, k rozhodnutiu, že nechcete byť 
večne odsúdení, že chcete svoj život podriadiť tomu, 
ktorý dáva najlepšie zásady pre šťastie a pokoj. V 
tomto rozhodnutí vôle vám nik nemôže zabrániť - 
Boh nás stvoril vnútorne slobodnými pre rozhodnu
tie k dobrému. Využite i tento čas pre jednoznačný 
akt vôle, ktorým síce hneď nevyriešite problém fy
zickej neslobody, ale Istotne vyriešite problém sve
domia a nájdete pokoj aspoň vo vnútri svojho srdca. 
Kiež vám v tom pomôže Matka, ktorú sme dostali z 
kríža od toho, ktorý bol započítaný medzi zločincov - 
od Ježiša Krista, ktorý aj nám hovorí: „Hľa, tvoja 
matka“ (Jn 19, 21).

Udelením novokňazského požehnania sa táto 
slávnosť ukončila. (lv)

h r o b y
ku. Narodil sa 21. apríla 1914 v Kvasove na Za
karpatskej Ukrajine. Po vysvätení na kňaza 11. 
septembra 1940 pôsobil ako kaplán v Dovhoji, 
od r. 1945 bol postupne správcom farnosti v Ugli, 
Filipeci a Boržave. V 60. rokoch sa presťahoval 
na Slovensko a po roku 1969 bol správcom far
nosti v Malom Lipníku, neskôr v Dobrej a Belži, 
odkiaľ v roku 1995 odišiel do dôchodku. Zomrel
7. augusta 1997. Pohrebné obrady vykonal v ko
šickej katedrále vladyka Milan Chautur, CSsR. 
Jeho telesné ostatky sú uložené na verejnom cin
toríne v Košiciach.

Blažený pokoj, vičnaja pamjať!
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KRONIKA O. BISKUPA 
MONS. JÁNA HIRKU

5. 7. - Slávnosť vierozvestov v Nitre
6.7. - Slúžil sv. liturgiu v gr. kat. chrám e v 

Levoči, ktorú vysielal S lovenský rozhlas
7.7. - Zúčastnil sa na recepcii apošto lské

ho nuncia J. E. Mons. Luigi Dossenu v 
Bratislave pri príležitosti návštevvy a r
cibiskupa Taurana

13. 7. - Posvätil nový oltá r a že rtven ik  v 
Zamutove

17.7. - V Abranovciach slúžil sv. liturgiu ku 
Dňu zvrchovanosti S lovenska

20. 7. - Zúčastnil sa biskupskej vysviacky 
Mons. Jozefa Zlatňanského v Topoľčian
kach

27.7. - Posvätil nový chrám v Komáranoch, 
zasvätený sv. Anne

2. 8. - Zúčastnil sa 665. výročia písomnej 
zmienky o obci Klenov, posvätil erb a 
odhalil pamätnú tabuľu Jankovi Boro- 
dáčovi

6. 8. - Kňazská vysviacka: Martin Z lacký, 
Juraj Gradoš a Rastislav Daňo

7. 8. - Prijal zástupcov združen ia Nová 
evanjelizácia

10. 8. - Slúžil sv. liturgiu na diecéznom  od- 
puste na Bukovej Hôrke.

KRONIKA O. BISKUPA MONS. 
MILANA CHAUTURA, CSsR

1.-4. 7. - Stretnutie východných katolíc
kych biskupov v Nyíregyháze

5. 7. - Vyhlásenie sv. Cyrila a Metoda za 
patrónov Košického apoštolského exar- 
chátu v Sečovciach

6. 7. - Účasť na levočskej púti
8. 7. - Seminár Psychológia a pastorácia 

v Banskej Bystrici-Badíne
13.7. - Archijerejská sv. liturgia vo vysťaho

vanej obci Zvala
20. 7. - Archijerejská sv. liturgia pri príleži

tosti posviacky nového Kláštora redem- 
ptoristov v Stropkove

22.7. - Sv. liturgia v katedrálnom chráme v 
Košiciach pri príležitosti generálnej ka
pituly Kongregácie sociálnych sestier

26.-27. 7. - Svätogorazdovské dni v Mo- 
čenku a Kútoch

30.7. -Zasadnutie presbyterskej rady v Ko
šiciach

3. 8. - Posviacka obnoveného chrámu vo 
Veľatoch

5.8. - Udelenie poddiakonátu bohoslov
com - J. Ostapčukovi, I. Suchému a Ľ. 
Tóthovi

6.8. - Diakonská vysviacka poddiakonov
10.8. - Kňazská vysviacka siedmich dia

konov - Pavla Bardzáka, Petra Bombá- 
ra, Pavla Medviďa, Jána Ostapčuka, 
Igora Suchého, Ľuboslava Tótha a Dá
vida Zorvana.

LITURGICKÝ KALENDÁR
8. september, pondelok, Narodenie presvä

tej Bohorodičky. Liturgická farba je modrá ale
bo biela. Antifóny: Dobroreč, duša. Chváľ, 
duša. Tropar: Tvoje narodenie. Sláva i teraz 
Kondák: Tvoje narodenie. Prokimen: Velebí 
duša. Fil 2,5-11, zač. 240; Lk 10,38-42; 11,27- 
28 - zač. 54. Namiesto Dôstojné je: Zvelebuj a 
IX. irmos: Jasajte na zemi. Spev na prijímanie: 
Vezmem kalich. Myrovanie. Do 12. septembra 
vrátane, menlivé časti sú z 8. septembra, okrem 
čítaní.

9. september, utorok, Joachim a Anna, 
spravodliví. E f 2,19-22; 3,1-7 - zač.222; Mk 
11,11-23 -zač.50.

10. september, streda, Minodora, Mitro- 
dora, Nymfodora, mučenice. E f 3,8-21 - 
zač.223; Mk 11,23-26 - zač.51.

11. september, štvrtok, Teodora Alexan
drijská, úctyhodná. Ef 4,14-19 - zač.225; Mk 
11,27-33 -zač.52.

12. september, piatok, Zakončenie sviatku 
Narodenia Bohorodičky. E f 4,17-25 - zač.226; 
Mk 12,1-12 - zač.53.

13. september, sobota pred Povýšením sv. 
kríža. Posvätenie chrámu Vzkriesenia, prípra
va na Povýšenie sv. kríža. Liturgická farba je 
pôstna /tmavočervená/. Antifóny: každodenné. 
Tropary: posviacke chrámu a predsviatku. Slá
va: Kondák: z posviacky. I teraz: Kondák: z 
predsviatku. Prokimen: z posviacky. 1 Kor 2,6- 
9 - zač.126; Heb 3,1-4 - zač.307; Mt 10,37-42; 
11,1 - zač.39; Mt 16, 13-18 - zač.67.

14. september, 17. nedeľa po Päťdesiatni
ci, Povýšenie sv. kríža. Liturgická farba je pôst
na. Antifóny: Bože môj. Prečo si nás. Vchod: 
Velebte Pána. Tropar: Spas ľud svoj. Sláva i 
teraz: Kondák: Dobrovoľne si trpel. Namiesto 
Svätý Bože: Tvojmu krížu. Prokimen: Velebte 
Pána. 1 Kor 1,18-24 - zač,125;Jn 19,6-11;13-
20.;25-27;30-35 - zač.60. Namiesto Dôstojné

Liturgický slovník
Juliánsky kalendár - uviedol do platnosti v 

roku 46 pred Kristom cisár Július Cézar. Pod
statou bola prax, že každé štyri roky sa vsúval 
jeden deň. Po čase juliánsky kalendár potrebo
val reformu, lebo v roku 1582 už mal 11 dní 
meškania oproti slnečnému roku pre nepresnosť 
výpočtov.

Reformu previedol pápež Gregor XIII. Na
riadil, aby v roku 1582 po 4. októbri nasledoval
15. október. Ním prevedená reforma sa nazýva 
gregoriánska. Ujal sa termín na túto reformu: 
gregoriánsky kalendár.

Kasia (Kasiana) - bola mníška, ktorá ako je
diná ženská autorka napísala mnoho stichýr a 
kánonov. Irmos Neplač nadomnou, Matka na 
veľkú sobotu je jej dielom.

Kliros - v bohoslužobnom ponímaní je miesto 
na južnom a severnom konci soley pre spevá-

je: Zvelebuj a IX. irmos: Bohorodička, ty si. 
Spev na prijímanie: Pane, ukáž. Myrovanie.

Do 21. septembra sa menlivé časti, okrem 
čítaní a piesne na vchod, spievajú ako 14. sep
tembra. Pieseň na vchod: Poďte, pokloňme sa... 
za nás ukrižovaný. My ti spievame: aleluja. Li
turgická farba je tmavočervená.

15. september, pondelok, Mikita, veľko- 
mučeník. Ef 4,25-32 - zač.227; Lk 3,19-22 - 
zač. 10.

16. september, utorok, Eufémia, veľkomu- 
čenica. Ef 5,20-26 - zač.230; Lk 3,23-38; 4,1- 
zač.ll.

17. september, streda, Žofia a jej dcéry: 
Viera, Nadežda, Ľubov, mučenice. Ef 5,25- 
33 -zač.231;Lk 4,1-15 -zač.12.

18. september, štvrtok, Eumen, biskup. Ef
5,33; 6,1-9 - zač.232; Lk 4,16-22 - zač.13.

19. september, piatok, Trolim, Sabbat, Do- 
rymetond, mučeníci Ef 6,18-24 - zač.234; Lk 
4,22-30 - zač. 14.

20. september, Sobota po povýšení sv. krí
ža, Eustad, veľkomučeník. 1 Kor 1,26-29 - 
zač.125; Jn 8,21-30 - zač.30.

21. september, 18. nedeľa po Päťdesiatni
ci, Nedeľa po Povýšení sv. Kríža. Zakonče
nie Povýšenia. Kodrát, apoštol. Liturgická farba 
je tmavočervená. Radový hlas je prvý, evanje
lium na utiemi je siedme. Antifóny: Bože môj. 
Prečo si nás. Vchod: Poďme... za nás ukrižo
vaný. Tropary: Hoc aj Židia. Spas ľud svoj. Slá
va: Kondák: Slávne ako Boh. I teraz: 
Dobrovoľne si trpel. Namiesto Svätý Bože: 
Tvojmu krížu. Prokimen: Velebte Pána. Tvoje 
milosrdenstvo. Gal 2,16-20 - zač.203; 2 Kor 
9,6-11 - zač. 188 Mk 8,34-38; 9,1 - zač.37; Lk 
5,1-11 - zač.17. Namiesto Dôstojné je: Zvele
buj a IX. irmos: Bohorodička, ty si. Spev na 
prijímanie: Pane, ukáž. Chváľte Pána.

Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

kov. Speváci, zhromaždení do dvoch klirosov, 
viedli spev ľudu striedavo - raz jedna strana 
(kliros) a potom druhá strana (kliros).

Kolyva - je jedlo zhotovené zvarenej pšeni
ce, medu, hrozienok a- iných sladkostí. Pôvod 
má v 4. storočí. Je to pôstne jedlo. Požehnanie 
koly vy predpisuje typikon na koniec liturgie 
vopred posvätených darov v piatok prvého týž
dňa štyridsiatnice. Požehnanie kolyvy sa viaže 
k úcte sv. veľkomučeníka Teodora Tirona.

Kondák - je spev, ktorý krátko a výstižne 
hovorí o slávenej udalosti. Vyskytuje sa skoro 
vo všetkých bohoslužbách. Za najkrajšie dielo 
sa považuje vianočný kondák od sv. Romana 
Sladkopevca. Tvorba kondákov bol zvláštny 
umelecký smer podľa presných pravidiel. Tvo
rili sa mnohoveršové kondáky. Uvedený ume
lecký smer tvorby kondákov kvitol do 7. 
storočia, keď jeho miesto nahradila tvorba ká
nonov. Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ
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SLÁVNOSŤ V M ALOM  RUSKOVE
V okrese Trebišov sú tri 

gréckokatolícke chrámy s patro- 
cíniom sv. Cyrila a Metoda - v 
Sečovciach, Kyste a Kazimíri. 
Štvrtým bude filiálny chrám v 
Malom Ruskove vo farnosti 
Nový Ruskov. Jeho základný 
kameň posvätil v nedeľu, 1. júna 
t.r. košický apoštolský exarcha 
vladyka Milan Chautur, CSsR.

O tejto v histórii obce veľ
kej slávnosti nám napísala 
predsedníčka Miestnej odbočky 
sv. Cyrila a Metoda v Novom  
Ruskove Ružena Ferjová. Z jej 
listu vyberáme:

Pri vstupe na stavenisko vla- 
dyku privítali deti, starší chle
bom a soľou a kurátor Jozef 
Jurko. Po privítaní správcom far
nosti o. Pavlom Dancákom zača
la posviacka základného kameňa 
novej cerkvi. Vladyka posvätil naj
prv drevený kríž a miesto, kde 
bude stáť pred chrámom v budúc
nosti nový kríž. Posvätil základný 
kameň a celé stavenisko a nakoniec 
aj trojramenný kríž na vežu cerkvi. 
Na sv. liturgii, ktorú slúžil s prí
tomnými kňazmi vladyka, bolo 
prítomných veľa veriacich. Spie
val chrámový zbor z Nového Rus-

Pamätná tabuľa Jankovi Borodáčovi

VÝROČIE OBCE KLENOV

Z ústredia 
spolku

Prekrásna krajina na rozhraní Spi- 
ša a Šariša neostala nepovšimnutá 
ani našimi predkami. Zaľudnili ju. A tak 
vznikla aj jedna z obcí - Clenberg, So- 
pothnica, Klembark, Klembarok, od 
roku 1948 známa pod menom Kle
nov. Hoci jej osídlenie bolo oveľa skôr, 
prvý raz sa spomína ako farnosť v 
pápežských listinách v rokoch 1332- 
1337. Vedenie obce na čele so 
starostom Gabrielom Michalkom v 
spolupráci so správcom farnosti o. 
Pavlom Kompérom a ďalšími nadšen
cami a sponzormi pripravili program 
osláv 665. výročia prvej písomnej 
zmienky o tejto šarišskej obci. Na 
slávnosť zavítal so svojím sprievo
dom sám diecézny biskup Mons. Ján 
Hirka. Domáci a mnohí rodáci z tejto 
obce stretli sa na archijerejskej sv. 
liturgii vo farskom Chráme Pokrova - 
Ochrany Presvätej Bohorodičky, v 
ktorom sa utiekali k Bohu od roku 
1370 všetky generácie Klenovčanov. 
Po sv. liturgii otec biskup posvätil sym
boly obce - erb a zástavu.

Otec biskup v kázni adresoval prí
tomným srdciam aj tieto slová:

-  Naše pozemské putovanie je  ne-

Na podporu Spolku sv. Cyrila 
a Metoda prispeli:

Bohuznáma, Choňkovce 50 
Sk, Bohuznáma, Košice 300 Sk, 
Anna Calovková st., Bunkovce 
50 Sk, Margita Gajdošová, Ko
šice 100 Sk, Helena Jurková, 
Malý Ruskov 200 Sk, Juraj On- 
drík, Baškovce 100 Sk a Mária 
Saparová, Trsťany 50 Sk.

isté. Neistý je  i 
most, po ktorom 
ideme z časnosti 
do večnosti. Bo
jazlivo sa chytá
me zábradlia. Čo 
nám treba? Len 
dôvery a lásky nám treba všetkým.

- Nesmieme nikoho vylučovať zo 
svojej lásky. Ani nepriateľa. Človek je  
ten, kto poteší, povzbudí, poslúži.

- Keď sa postavíme na stranu 
dobra vtedy, keď môžeme robiť aj 
zle, ničíme ten zlý svet nielen v 
sebe, ale aj okolo seba. Toto od nás 
čaká Kristus.

- Nikto nedosiahne večné nebo, 
kým nezačal ho budovať tu na tom
to svete skutkami lásky, milosrden
stvom a odpúšťaním.

- Kto verí v Boha, kto sa úprimne 
modlí, ak prijme úprimne Krista, 
môže byť šťastný a žiť bez strachu.

Aj dejiny Klenová sú popretkávané 
feudálnymi bojmi, morovými nákaz- 
mi, tureckými vpádmi, neskôr sveto
vými vojnami. Občania v Klenove žili 
nie v ľahkých okolnostiach. Žili však 
s prírodou, v láske a úcte k nej i k

Dary na Spolok sv. Cyrila 
a Metoda posielajte poštovou 
poukážkou typu „A“ na účet 
SLSP Michalovce, číslo účtu 
124240-559/0900. Na poštovej 
poukážke v správe pre prijíma
teľa - na druhej strane - uveďte, 
že ide o dar. M ená darcov  
postupne uverejňujeme v Slove.

Za dary Pán Boh zaplať.

kova. V kázni vladyka okrem iné
ho povedal: „Bol som pozvaný po
svätiť základný kameň cerkvi a tu, 
hľa, posväcujem múry cerkvi. Tak 
ako ste začali budovať tento 
chrám, budujte aj svoje chrámy 
Svätého Ducha.“

Bola to veľká duchovná radosť 
nad prácou, ktorú robia naši veria
ci. Veď na Veľkú noc boli ešte len 
základy cerkvi a v čase vysviacky 
už stáli múry s betónovým ven
com. To svedčí o veľkej aktivite a 
túžbe mať nový dom Pána. Veríme, 
že ochrancovia sv. Cyril a Metod 
budú svojím orodovaním nám po
máhať.

SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

človeku. Mali vždy i ľudí, ktorí sa 
obetovali pre človeka.

V rokoch 1912-1913 učil na gréc
kokatolíckej cirkevnej škole v Kleno
ve Janko Borodáč (1892-1964), ktorý 
v tejto obci a od roku 1919 v sused
ných Kvačanoch položil základy 
ochotníckej divadelnej činnosti. Jemu 
na znak vďaky odhalili v deň osláv 
pamätnú tabuľu. V Klenove v rokoch 
1918-1950 pôsobil zaslúžilý kňaz a 
prvý predseda cyrilometodského 
spolku gréckokatolíkov o. Jozef 
Zorvan. Všetci Petrašovičovci sú po
tomkami známeho kantora Jána Pet- 
rašoviča (1794-1857), ktorého dvaja 
synovia - Anton a Peter - sa stali kňaz
mi. Z obce pochádzali aj dvaja bratia 
redemptoristi - Ján a Mikuláš Ďurkáň.
V súčasnosti Klenov hľadá svoju 
perspektívu a modernú tvár živej 
malej šarišskej dediny - napísal v 
závere svojho príspevku do jubilejnej 
publikácie Klenov dávny a nedávny 
rodák z Klenová a rektor Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre univer
zitný profesor PhDr. Peter Liba, DrSc. 
Kiežby pri hľadaní tejto perspektívy i 
ďalšie generácie Klenovčanov sa 
neodtrhli od cyrilometodských kore
ňov, z ktorých sa živili všetky generá
cie pred nimi.

A na záver širšie adresované žela
nie - výzva otca biskupa pred vstu
pom do tretieho kresťanského 
tisícročia: Je čas, aby sme všetky 
vredy duše i tela vylúčili zo svojho 
života, aby sme sa obrátili na životo- 
dámeho Krista Spasiteľa pomocou 
Matky Božej, aby sa uspokojilo i naše 
Slovensko, náš štát i naše trápenie 
a bolesti. Pavol KUŠNÍR

Naši jubilanti
V septem bri t.r. sa význam 

ného ž ivo tného jub ilea  dožíva
jú  títo naši členovia:

M ichal Fedorčák zo Se
čoviec, O ľga Jánošíková z 
Dúbravky, Zlatica K uklinco- 
vá z Bajan, Ľudm ila Ro- 
s e n b e rg e ro v á  z J a n o v e j 
Lehoty, G ejza Szabó z Bajan, 
Jarm ila Topoľančinová z V in
n é h o  a D u š a n  V a š k o  z 
Kuzm íc.

M ichal Bratko z Matiašky, 
M ária K ukurucová z N ižného 
Hrušova, A lžbeta M lynarčíko- 
vá z Levoče a A lžbeta  Rus- 
n ačková z Pozd išovlec.

M agdaléna B ereščíková  
z  N ovosadu, Juraj O ndrík  z 
B a š k o v ie c  a J o z e f S v a t zo 
Svidníka.

Anna H irková z A brano- 
viec, M ichal Janočko  z Č iča- 
vy, o. Gabriel Ném eth z Košíc, 
o. Ján Parnahaj zo Sečoviec, 
M ária P rigancová z Radvane 
nad Laborcom , Helena Pu
d o v á  z Kožuchova a Anna  
S taneková z Drienice.

A n n a  F ra n č á k o v á  zo 
S v id n íka  a M ichal K id ata  z 
D lhého Klčova.

Všetkým jubilantom  vy
prosujeme hojnosť Božích 
m ilos tí Na mnoho rokov, 
šťastných rokov.

Noví členovia
Aj počas dovolenkového ob

dob ia  p richá dza li do  nášho 
ústredia prihlášky ďalších no
v ý c h  č le n o v . Z fa rn o s ti 
Stankovce, kde je  duchovným 
správcom  o. František Tirpák, 
došlo deväť prihlášok, z nich je 
šesť z filiá lnej obce Kravany. Z 
M ly n á ro v ie c , kde  je  te raz 
duchovným  správcom  o. Juraj 
Popovič, sm e dostali osem pri
hlášok. A  v sídle nášho spolku 
v  M ichalovciach pribudli ďalší 
štyria noví členovia.

Členstvom  v nášom spolku 
podporu jem e aktivity cyrilome
todského hnutia.

ŠTEDRÉ ÔDDCIA
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Ohlasy
Inšpirácie

Názory 

Čím som si to zaslúžila
Drahá redakcia,

’ prasím Vás o zaslanie knihy Gréc
kokatolíci na Slovensku, aby moje deti 
a vnúčatá mali pamiatku na mňa. Je v 
nej aj moja fotografia pri s v. spovedi. 
Neviem, čím som si to zaslúžila, lebo 
vtedy som prežívala ťažké chvíle svoj
ho života. Zomrel mi syn, pochovala 
som aj manžela, svokru aj svoju mat
ku. Mám 76 rokov.Všetko som znáša
la s Bohom i Ježišom a jeho Matka mi 
pomohla vo všetkom súžení. Bohu 
vďaka za všetko.

Anna TKAČOVÁ

Nezabudnuteľný zážitok 
s Hankou Servickou

Vážená redakcia,
volám sa Alžbeta Bučková, mám 29 

rokov a bývam v malej dedinke na 
kopci, kde líšky dávajú dobrú noc, v 
Závadke. Mám tri deti a som na ma
terskej dovolenke, lebo najmladšie má 

’ 5 mesiacov. Rada čítam časopis Slo
vo, aj teraz mám pred sebou č. 13, v 
ktorom ma zaujal článok o pani Han
ke Servickej. Dňa 14. júla bolo tomu 
rok, čo bola moja dcérka na prvom sv. 
prijímaní. Pozvala som vtedy na našu 
slávnosť Hanku Servickú. Prišla a uro
bila všetkým v chráme veľkú radosť. 
Spievala prekrásne, mnohým sa tisli 
slzy do očí, keď zaznela pieseň Što to

za Pani. Bol to nazabudnuteľný záži
tok. Dúfam, že príde zas. Želám Vám 
vo Vašej práci veľa tvorivých síl, nech 
sa Vám darí,

S pozdravom
Alžbeta BUČKOVÁ

Spomienka na prázdniny

i  V dňoch 21.7.- 26.7. som sa zúčast
nila letného tábora v Litmanovej, kto
rý bol zorganizovaný v rámci 
náboženskej výchovy. Boli sme uby
tovaní v nádhernom prostredí priamo 
v obci obklopenej horami. Tešila som 
sa na tento pobyt, lebo Litmanová je 
znárTia svojimi zvláštnymi udalosťami 
zjaveniami matky Božej. Na návštevu 
k nám zavítal aj duchovný otec, ktorý 
zotrval s nami v zaujímavej besede. 
Rozprával nám ako sa máme správať 
a na záver nám dal požehnanie. Zau

jímavá bola aj pešia túra až na Ľubov
niansky hrad. Veľmi sa nám páčil výlet 
na horu Zvír. Tam sme sa osviežili vo
dou z prameňa. Každý deň sme si or
ganizovali v tábore veľa hier a súťaží. 
Domov sme sa vrátili plní zážitkov a 
pekných spomienok.

Lydka KRAJŇÁKOVÁ 
ZŠ sv. Gorazda v Prešove

Pán je  dobrý pastier, 
nič mi nechýba

Po päťkilometrovej prechádzke le
som a poľami oddychoval som na la
vičke pri minerálnych prameňoch v 
kúpeľoch Sliač. Počúval som úvodný 
chválospev rímskokatolíckej bohosluž
by z blízkej kaplnky sv. Hildegardy. 
Kaplnka bola plná, niektorí stáli aj pred 
jej dverami. Na lavičku si prisadli dve 
ženy stredných rokov s taškami v ru
kách. Nevyzerali ako pacientky. Veľmi 
skoro vyzradili svoj zámer, lebo po slo
vách o peknom počasí položili osudo
vú otázku, čo si myslím o situácii vo 
svete a o šírení sa zla v ňom. Odpove
dal som, že vo svete je predsa len viac 
dobra ako zla, lebo svet je Božím die
lom a my sme povolaní v ňom so Stvo
riteľom spolupracovať. A bude lepší, 
keď sa zlepšíme v ňom my sami. A tu 
nasledovala už veľmi známa otázka 
takých agitačných dvojíc, vraj ako sí 
predstavujem Božie kráľovstvo, o kto
ré prosíme v modlitbe. Tešilo ma, že 
môžem vysloviť svoje presvedčenie a 
pozorovať jeho účinok. O Božom krá
ľovstve nás učí sám Pán Ježiš, pove
dal som, a od neho vieme, že je tam, 
kde chýba hriech, ale nechýba Božia 
milosť a láska, predovšetkým v našich 
srdciach.

Na tvárach svojich spoločníčok som 
spozoroval záblesk potešujúcej spokoj
nosti. Jedna z nich otvorila tašku a 
ponúkla mi z nej nejaké časopisy a 
knihy. Poznal som to , veď nie prvýkrát 
ma oslovila takáto agitačná dvojica. 
Ďakujem, povedal som, táto literatúra 
mi nie je nová, ale ani ma veľmi nete
ší. Obsahuje pre mňa neprijateľné tvr
denia a postoje, ktoré opiera o účelovo 
prispôsobené citáty z Písma. A cituje 
len to, čo sa jej hodí, čo sa nehodí, vy
necháva.

Chceli, aby som bol konkrétnej
ší. Prosím, pokračoval som, ja  som 
kresťan, lebo verím v trojjediného 
Boha a Kristus je pre mňa druhá 
božská osoba. Vy tvrdíte, že Evan
jelium nikde nehovorí o jeho bož
stve. Podopierate to dobre prispô

sobenými citátmi. Poznám jednu 
epizódu z evanjelia sv. Jána, ktorá 
sa viaže k slávnosti Posvätenia 
chrámu v Jeruzaleme. Židia žiada
li od Ježiša, aby im otvorene pove
dal, či on je Kristus. Ježiš svoju od
poveď zakončuje slovami: „Ja a 
Otec sme jedno.“ Za to ho židia 
chceli ukameňovať, lebo rozumeli 
tomu tak, že hoci je  človek, robí sa 
Bohom. Správne vycítili že sa sto
tožňuje s Bohom. Ján to uvádza vo 
svojej 10. kapitole. Moje spoloč
níčky však odpovedali, že citujem 
nesprávny preklad. Správny vraj 
má znieť: „Ja a Otec sme za jed
no.“

Tak sme sa rozprávali o preklade 
Písma, pričom za správny považovali 
iba ten, ktorí pripravilo ich novodobé 
náboženské spoločenstvo. Aja som si 
pomyslel, ako vedome odmietajú dlho
dobé kresťanské tradície a s nimi spo
jenú postupnosť vo viere. Veď celé 
generácie ľudí, cirkevných učiteľov a 
teológov po dlhé stáročia na východe i 
na západe úprimne vyznávali svoju 
vieru podľa evanjelia, tak ako ju vyzná
vame my teraz. To predsa nemožno 
nebrať do úvahy, nemožno to považo
vať za omyl alebo dokonca za zlý úmy
sel. Moje spoločníčky však obrátili reč 
na inú tému: peklo je vraj to isté čo hrob 
a o nesmrteľnosti duše sa vraj Písmo 
nikde nezmieňuje. Priznám sa, nena
šiel som naporýchle vhodný citát z 
Evanjelia.

Po chvíľke mlčania som im povedal, 
že darmo sa namáhajú, lebo ja som 
katolík, a všetko to, čo považujú za 
ušľachtilé pre ľudské spolunažívanie a 
lepší svet, môžem naplno uskutočňo
vať vo svojej viere a cirkvi. Ba ešte viac. 
Aj pre Božie kráľovstvo a spásu má v 
nej dostatok prostriedkov, viacej ako 
ponúkajú ony, ich spoločenstvo. Len 
keby som ich vedel dobre využiť, nič 
mi nechýba.

Pani zatvorila tašku s literatúrou. V 
kaplnke sv. Hildegardy práve spievali 
záver Otčenáša... a neuveď nás do 
pokušenia, ale zbav nás zlého. Pocítil 
som chlad, vstal som a vydal sa hore 
ku kúpeľným domom.

Mal som pocit, akoby som sa nie
čím previnil, že mi čosi veľmi chýba, 
predsa len v tej chvíli veľmi chýba. Keď 
som videl, ako si pacienti odnášajú od 
prameňa fľaše naplnené osviežujúcou 
minerálnou vodou, pochopil som: mu
sím častejšie brať do rúk Evanjelium. 
Musím ho viacej čítať.

Alexander ROMANOV

Publikácia 
Otec biskup Pavol Gojdič

V mesiaci júni 1997 vyšla kniha 
„O tec biskup P avol G ojd ič“.
Kniha podáva životopis nášho veľ
kého biskupa - mučeníka grécko
katolíckej cirkvi, ktorého proces 
blahorečenia práve prebieha.

Rozsah knihy je  130 strán. Jej au
torom je o. Peter Sturák, správca 
farnosti Torysky, PSČ 053 72, č. t. 
0966/97248.

Záujemci o knihu môžu šiju  ob
jednať písomne, resp. telefonicky 
na vyššie uvedenej adrese.

Cena publikácie je  50,-Sk.

Poďakovanie
Vyslovujeme úprimné poďakovanie 

všetkým spolu bratom v kňazskej služ
be, veriacim, príbuzným, priateľom a 
známym, ktorí odprevadili na posled
nej ceste o. Fedora Bugira, ktorý po 
dlhoročnom trpezlivom nesení pozem
ského kríža v úplnej odovzdanosti do 
vôle Božej dňa 4. augusta vrátil svoju 
šľachetnú dušu Stvoriteľovi.

Smútiaca rodina

Jubilant
Požehnaných osemdesiatin sa do

žil gréckokatolícky cerkovník Ján Hriv- 
ňák z Humenného. Toto životné 
jubileum si pripomenul v sobotu, 9. au
gusta v humenskej cerkvi pri sv. litur
gii, ktorú s piatimi kňazmi slúžil vladyka 
Milan Chautur, CSsR. Na sv. liturgii sa 
zúčastnili traja synovia oslávenca s ro
dinami a mnohí veriaci z Humenného. 
Vladyka Milan v príhovore povedal, že 
si na oslávenca dobre spomína ešte 
zo svojho rodiska - z Veľkej Poľany, kde 
bol dlhé roky kurátorom. Po vysťaho
vaní obyvateľov tejto obce si kúpil ro
dinný dom v Humennom, blízko 
chrámu. Vladyka Milan vyzdvihol jeho 
príklad zbožnosti, ochotnej služby, vy
rovnanej povahy, veľkej životnej múd
rosti a obetavosti. Zdôraznil najmä jeho 
veľkú úctu ku kňazstvu. Aj správca far
nosti dekan o. František Čitbaj po sv. 
liturgii v príhovore sa vyznal, že si vá
žil jeho rady a nápady, ktoré sa mu vždy 
v praxi osvedčili. Oslávenec ešte aj 
dnes s veľkou ochotou a pohotovos
ťou pomáha v humenskom chráme. 
Nech všemohúci už tu na zemi odme
ní svojho verného služobníka Jána 
pevným zdravím a dlhým životom na 
mnohaja i blahaja lita.

o. Ján BABJAK, SJ
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K lu b  S lo v e n s k é h o  o r la  p r i  G ré c k o 
kato lícke j fa rnosti v  P rešove v spo lupráci s 
redakciou časopisu Slovo a Spolkom sv. Cy
rila a M etoda organizuje:

Halový futbalový turnaj 1997 

VI. ročník
Pod patronátom exarchu 

Mons. Milana Chauiura, CS$R 
Kvalifikácia: September 1997

Termín prihlášok predlžujeme do 21. septembra

V prih lášky uveďte názov farnosti, p re s
nú adresu, m eno a priezv isko vedúceho a 
telefón.

Finále v Prešove dňa 29.12.1997

Spolok sv. Vojtecha ponúka
Vladimír Sergejevíč Soloviov
LISTY NEDEĽNÉ A VEĽKONOČNÉ
a iné vybrané spisy
Toto spoločné vydanie Tranoscia a Spolku sv. 

Vojtecha predkladá slovenskému čitateľovi 
ďalšie významné dielo ruského náboženského 
mysliteľa 19. storočia, ktorý je  známy ako 
priekopník ekumenizmu a tolerancie medzi 
kresťanskými spoločenstvami a novátor v 
pohľade na historickú úlohu židovstva. Kniha 
obsahuje aj významné umelecko-filozofícké 
štúdie o Platónovi a Dostojevskom.

Strán 180, brož., cena 133 Sk

Katarína Habovštíaková
V NÚDZI POZNÁŠ PRIATEĽA
Zbierka pôvodných autorských rozprávok je 

m otivovaná ľudovou m údrosťou, najm ä 
prísloviami. Cenné poučenia a rady do života 
sformulované v prísloviach majú korene v 
kresťanskej morálke. Hoci vznikli v dávnej 
minulosti, nestrácajú svoju aktualitu ani v 
súčasnosti. Rozprávkové príbehy približujú a 
vysvetľujú deťom význam prísloví a pôsobia 
na ne výchovne.

Strán 96, brož., cena 40 Sk

Posvätná kongregácia pre katolícku výchovu
0  ĽUDSKEJ LÁSKE
Výchovná sm ernica K ongregácie pre

katolícku výchovu z roku 1983 - prvé vydanie
v slovenčine. dStraň 64, broz., cena 42 Sk

Všetky tieto a ďalšie tituly vám odporúčame.

Radostný týždeň 
prázdnin

GK DCH C haritatívno-sociálne centrum  
(CHSC) v Medzilaborciach zorganizovalo počas 
letných prázdnin už 3. ročník tábora pre 32 detí 
v Borové v dvoch etapách od 7.7.-21.7.1997.

Deti pochádzali z okolia Medzilaboriec, Stropko- 
va, Svidníka, Vranova a Prešova. Mali zaujímavý 
program, ktorý sa im veľmi páčil: Kvíz z nábožen
stva, spoločné modlitby, vyšantili sa pri futbale, ktorý 
vyhrali nad Borovom a ďalšie hry. Nezabudnuteľným 
zážitkom boli prechádzky do Habury a Medzilabo
riec, ako aj jednodňová túra lesom do Kalinova, kde 
obdivovali krásu prírody. 0  kvalite našich kuchárok 
svedčili prázdne taniere. Každovečerný táborák 
spestroval spev pri gitare a opekanie špekáčok. 
Veľmi milo nás potešila návšteva správcu farnosti 
Medzilaborce o. Františka Krajňáka s bohoslovca
mi. Odmenou pre vedúcich za tento tábor bol veselý 
úsmev detských očí a listy, ktoré prichádzajú na 
Charitu. Mária ČOPÁKOVÁ

Reprezentovali 
Slovenský orol

V dňoch 12. -13. 7. sa v Trstenej uskutočnil 3. 
ročník festivalu Spievame Márii. Tohto mládežníc
keho podujatia sa zúčastnilo 13 súborov. Medzi nimi 
aj 23 členný Zbor Presvätej Bohorodičky pri Kated
rálnom chráme Narodenia Panny Márie v Košiciach 
ako členovia tamojšieho klubu Slovenského orla. 
Okrem zborov zo Slovenska sa na festivale pred
stavil aj zbor z Nového Targu z Poľska. Festival bol 
spojený s odpustovou slávnosťou Škapuliarskej 
Panny Márie, ktorej sa zúčastnil aj spišský biskup 
Mons. František Tondra.

Gréckokatolícka mládež z Košického apoštolské
ho exarchátu bola na tomto podujatí po prvýkrát.

Ing. Pavel BIRČÁK

V Komáranoch nový chrám
Za 26 mesiacov postavili v obci Komárany vlast

ný chrám. Za účasti kňazov vranovského dekaná
tu, gréckokatolíckych (z Jastrabia, Hlinného a 
ďalších miest), rímskokatolíckych a evanjelických ve
riacich nový chrám posvätil diecézny biskup Mons. 
Ján Hirka. Pri vstupe do chrámu vítal prítomných 
transparent s nápisom: Požehnaný, kto prichádza v 
mene Pánovom. Otec biskup vo svojom príhovore 
povzbudil veriacich k zbožnosti a obetavosti v konaní 
Bohu milých skutkov. Po skončení sv. liturgie otec 
biskup menoval o. Štefana Danka, správcu farnosti 
v Čičave, za titulárneho dekana. Na slávnosti boli 
prítomní aj kňazi západného obradu o. Leander

Pietrasz z radu pavlínov z Vranova nad Topľou a 
správca farnosti v Soli. Počas bohoslužby spieval 
cirkevný zbor Chryzostomos z Vranova nad Topľou. 
Slávnosť ukončili akatistom.myrovaním, pápežskou 
hymnou a mnoholitstviem.

Veriaci z Komáran

Rómska púf 
v Gaboltove

Už 5. ročník rómskej púte sa konal tohto roku na 
mariánskej hore v Gaboltove v nedeľu, 10. augus
ta. Slávnosti sa začali popoludní o 14. hod. kultúr- 
no-duchovným programom, v ktorom vystúpilo 
pätnásť rómskych zborov z celého Slovenska, me
dzi nimi aj Romathan z Košíc. Ako jediný nerómsky 
zbor vystúpil mládežnícky zbor Marianka z Kružlo- 
va, ktorý v závere spoločne s rómskym zborom 
Devleskháre chove (Božie deti) z Bardejova, zaspie
val rómsku pieseň za doprovodu rómskej muziky. 
Za účasti viac ako 4000 Rómov púť vyvrcholila sláv
nostnou sv. liturgiou, ktorú celebroval pomocný bis
kup Mons. Bernard Bober, koncelebrovanou kňazmi 
obidvoch katolíckych obradov, ktorí sa venujú pas
torácií medzi Rómmi.

-fd-

Spája nás nádej a láska
V tomto duchu sa niesli štyri skvelé dni, ktoré pre

žili v prostredí Inovských hôr. Zúčastnili sa ho deti z 
Baškoviec, Orechovej a Horne. Už druhý rok pre 
nich charitatívne sestry zo Sobraniec a dobrovoľ
nícky z Baškoviec v rámci svojho voľného času pri
pravili letný tábor, kde mohli spoznávať veľkého 
priateľa detí - Božského Spasiteľa.

Veľkým zážitkom pre deti bola návšteva duchov
ného otca Jozefa Matejovského, ktorý tu slúžil sv. 
liturgiu. Pracovníci Gréckokatolíckej diecéznej Cha
rity z Prešova deťom doniesli sladkosti a strávili s 
nimi príjemné popoludnie. Veľká vďaka patrí vede
niu školy v prírode v Inovci, zvlášť pánovi Hrinkani- 
čovi a celému personálu.

Miroslava KOSŤOVÁ

Nová farnosť
Na sviatok sv. Cyrila a Metoda slúžil prvú sv. 

liturgiu v novozriadenej farnosti na Sídlisku Vin- 
barg v Bardejove o. Peter Cap. Veriaci novozria
denej farnosti ďakujú za túto milosť a zároveň 
prosia o modlitby a finančnú pomoc pre úsilie po
staviť nový chrám na tomto sídlisku.

Veriaci z Vinbargu
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