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SLOVO
A bíf sa vo vašom srdci narodil K ristus Pán - želajú
betlehemci. Spolu s nim i vám to vyprosuje a praje

AJ O V I M A
SA

STALA

Novina sa stala,
aká nebývala,
v Betleheme hviezda jasná
v noci plápolala.
Panna porodila
svetu Spasiteľa,
radosťou sa m aterinskou
celá rozochvela.
V jasliach je zložený
Boží Syn vtelený,
svätý Jozef raduje sa,
nad neho sklonený.
Anjeli plesali,
radostne spievali sláva Bohu, pokoj ľuďom
- slávne zvestovali.
S nimi tiež spievajm e,
Ježiša vitajm e,
svoje srdce plné lásky
jem u odovzdajm e.
Prijmi dar ten, Kriste,
Daj nám srdce čisté,
aby sme ťa m ilovali
úprim ne a iste.

dkiaľ sa vzal ten preľúbezný
spev a muzika, čo roztancuje
srdce. Pýtajú sa mnohí poslucháči pri
počúvaní piesní, či kolied v podaní Moniky
Kandráčovej ajej muzikantskej rodinky. Na
túto otázku a mnohé iné môže všetkým
vyznávačom duchovnej, ba i ľudovej
piesne povedaťviac rozhovor na tému: Na
Vianoce u Kandráčovcov

O

Str. 6-7

edci sa v dejinách kresťanskej
éry pokúsili dať už neraz odpoveň na otázku, akým javom bola
betlehemská hviezda v tú osudnú noc,
keď sa narodil Ježiš Kristus. Skúmali
sa rôzne úkazy a javy, ktoré by mohli
súvisieť s biblickým opisom v roku
nula. Na čo prišli, poukazuje článok
Betlehemská hviezda.

V

ríbeh, ktorý dojme aj to naj
tvrdšie srdce. Smutnú vianočnú
poviedku z dedinského prostredia sme
prevzali od Pavla Kebisa, ktorý príbeh pod
názvom Ježiško ich neobišiel prežil na
vlastnej skúsenosti ako mladý kaplán.Autor
na rodine Ondrákovcov vykreslil chudobu i
vieru malého chlapca Ferka, na ktorého
Ježiško nezabudol.

P

Str. 10-11

a piatich stranách prinášame
najaktuálnejšie udalosti zo života
Gréckokatolíckej cirkvi i z kresťanského
sveta.

N

Všetkým čitateľom a priaznivcom
časopisu Slovo prajeme milostiplné sviatky.
Veríme, že malou odrobinkou k vianočnej
pohode prispeje aj toto naše vydanie
časopisu Slovo.

Str. 14-18
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motorkách? Či azda v slávnostnom
sprievode náboženskej procesie v
niektorej z najväčších bazilík sveta?
Iste by sme neuvažovali o možnos
ti, že by Boh prišiel na svet v zabudnu
tej biednej maštali. Pravdepodobne by
nijaké z oddelení na niečo podobné ne
pomyslelo... Ježiš však prišiel na svet
už dávno. Po tisícdevätstodeväťdesiatysiedmy raz si jeho príchod pripomí
name.
Opäť sú Vianoce, celý svet sa radu
je z oslavy Ježišovho narodenia. Mno
ho ráz však pre samotnú radosť z
narodenia zabúdame na to, kto sa na
rodil. Spasiteľ leží zabudnutý pod ko

Vianočná
orientácia
Každá slávnosť liturgického
roka nie je len oslavnou pripo
mienkou veľkej udalosti dejín
spásy, ale do aktuálnej liturgie sa
premieta nadčasový rozmer his
tórie vykúpenia. Aj do tohtoroč
nej slávnosti Narodenia Pána
prichádza skutočnosť prvých
Vianoc, aby začlenila jednotlivé
spoločenstvá veriacich do svoj
ho vesmírneho významu. Keď
prídeme k jasličkám v našich
chrámoch, pripojíme sa k tým,
ktorí sa prišli pokloniť Novonaro
denému po výzve anjelov.
Preto aj duchovná príprava na
vianočné sviatky má nezastupiteľný význam. Pozitívna prípra
va má orientáciu od ducha, od
jeho zvnútornenia, rozšírenia a
kvality k usporiadaniu vecí kultúr
nych a materiálnych. Rušivá a
karikatúma je príprava ponorená
do záležitostí len hmotných, kde
duša až nakoniec príde ako do
plnok.
P ríchod S p asiteľa na sve t
nám hovorí o milosrdenstve Bo
žom. Boh je také Dobro, že za
búda na seba a úplne sa obetuje
pre človeka. Takto je Božia lás
ka živým žriedlom m ilosrden
stva, ktoré je zároveň uznaním a
zvýšením hodnosti detí Božích.
Často v m ilosrdenstve vidíme
viac nerovnosti medzi tým, ktorý
ho preukazuje a tým, ktorý ho
prijíma. Milosrdenstvo vnímame
najmä ako súcit a odpustenie.
Milosrdenstvo Božie je nesmier
ne ďaleko od takéhoto zúženia
obsahu.
Odkedy Boh sa stal človekom,
človek sa stáva znovu spolutvor
com a partnerom Božím. V tele
nie je obnovenie Stvorenia. V
tajomstve Vianoc sa pomocou
č lo v e k a u m o ž n ilo p o z n a n ie
Boha. Milosrdenstvo Božie takto
odkrylo veľkosť a hodnotu ľudí.
Kresťanstvo, skoncentrované v
Kristovi, stavia človeka v novom
svetle, chápe ho ako os vývoja
sveta.
Vniknime čo najviac do tajom
stiev Spasiteľovho príchodu a
nájdime si svoje miesto v prav
de, ktorú nám zvestuje.

M. STANISLAV

Kedy sú Vianoce?
Ako by to asi bolo, keby mal Kristus
prísť na svet až dnes? Kedysi som o
tom čítal. Nepochybne by sme najprv
zostavili prípravný výbor a zvolili pred
sedu. Potom by predseda vymenoval
rozličné komisie, z ktorých by každá
mala na starosti osobitnú časť celého
projektu. Aby to všetko malo úroveň,
potrebovali by sme zriadiť nevyhnut
né oddelenia - privítacie, hosťovské,
jedálenské, tlačové, bezpečnostné. A
ako to už býva, nechýbalo by vstupenkové oddelenie, veď na takom privíta
ní sa nemôže zúčastniť každý. Ďalej
by sa malo rozhodnúť o oddelení pre
verejné vzťahy, aby sa nikto neurazil.
Jeho úlohou by bolo iste aj vyhotove
nie harmonogramu. Jedna z otázok,
ktorú by sme si položili, by bola asi ta
káto: ako vlastne prinesieme Boha na
svet? Raketoplánom? V otvorenej li
muzíne, v akej vozia známe osobnos
ti, ktorú sprevádzajú strážcovia na

pou darčekov, ktorými sa navzájom
obdarúvame.
Na Vianoce sa máme všetci akosi
lepšie. Usmievame sa a nachádzame
milé slová dokonca i pre ľudí, ktorí sú
nám nesympatickí. Takúto pohodu, prí
značnú pre Vianoce, však môžeme
prežívať nielen raz do roka. Ich tajom
stvo lásky a pokoja môže predsa skráš
ľovať aj náš každodenný život. Tak ako
to vyjadril istý kňaz na nástenke v chrá
me: Každé ráno, ktoré začínaš modlit
bou a túžbou milovať, v ten deň sú
Vianoce. Ked zatúžiš podať ruku tomu,
kto ťa urazil, vtedy sú Vianoce. Kedy
koľvek sa včas spamätáš a zadržíš
nevľúdne slovo či nepríjemnú poznám
ku o blížnom, ďakuj za Vianoce vo svo
jom srdci. Keď v trpiacom, chorom,
opustenom, nešťastnom človeku vidíš
Krista a pomôžeš mu, jasaj radosťou,
lebo už žiješ Vianoce.

UDALOSTI

29. decembra
N a sv ia to k B etleh em sk ých
neviniatok sa rozozvučia zvony.
Budú nám pripomínať mená ne
pomenovaných, malých, nevin
ných a bezbranných detí, ktorým
ich v la stn í rod ičia ned ovolili
prísť na svet. Pomodlime sa v
kruhu rodiny, zapáľme sviecu a
prosme nášho nebeského Otca,
aby otvoril oči všetkým, ktorí v
roku 1998 budú voliť život či
smrť.

Aj v rozhlase
Na sviatok Bohozjavenia - v
utorok 6. januára 1998 - Slo
venský rozhlas na stanici S1
vysiela gréckokatolícku sv. li
turgiu. Začiatok o 9.30 h.

Marek PRIBULA

Duchovné cvičenia

Perly východných otcov
S v. B a ž il V eľ k ý O D IS K R É T N O S T I P Ô S T U

Pán povedal: „Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie
ľudia zbadali, že sa postíš...“/Mt 6,17-18/ a keď sa niekto postí z voľakej
Bohu milej príčiny, čo aj svätí, ak to vieme, neraz robili, čo má robiť,
keď proti jeho vôli to ľudia spozorujú?
- To nariadenie sa nevzťahuje na tých, ktorí sa snažia splniť Božie príka
zy len pre ľudské oko. Má za cieľ liečiť ich z tejto náruživosti, lebo Boží
príkaz splnený na Božiu slávu sa prirodzene nemôže skryť pred tými, ktorí
milujú Boha. Sám Pán to povedal: „Mesto postavené na návrší sa nedá
ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu...“ /Mt 5,14-15/.
Sv. B ažil V eľk ý O T Ý C H , K T O R Í N E R O V N A K O P R A C U J Ú

Či aj teraz jedni pracujú od úsvitu, iní od jedenástej a kto sú tí iní?
- Pravda, všetci veľmi dobre vedia, o čom hovorí Bohom vnuknuté
Písmo, že je veľa takých, ktorí, ako hovorí Apoštol /2Tim 3,15/, od det
stva sa učia zo svätých kníh a takých je tiež veľa, ktorí sú ako Komelius
/Sk 10/, hoci dobre používajú dokonalé poznanie. Lebo „ako počujú bez
kazateľa?“ /Rim 10,14/. Preto, keď sa prihodí, že voľakto je Komelius,
nič zlého neurobí a úprimne plní to, čo vie a ako vie, dá mu Boh to, čo aj
Komeliovi, že im nepočíta za zlé čas, ktorý prežili v márnosti, lebo sa to
stalo bez viny a uspokojí sa s ich túžbou, ktorú prejavili tým, že až do
konca sa snažili podľa okolností konať svedomito.
Pripravili baziliáni

v 1. štvrťroku 1998
7.1.-10.1. muži a ženy
13 .1 .-1 8 .1 . muži a ženy
2 2.1.-25.1. muži a ženy
2 2 .1 .-2 5 .1 . manželské dvojice
6.2. - 2.2. obnova pre mládež
1 2.2.-15.2. muži a ženy
12 .2 .-1 5 .2 . snúbenci
1 6.2.-21.2. muži a ženy
3.3. - 6.3. muži a ženy
1 6.3.-21.3. muži a ženy
2 5 .3 .-2 8 .3 . muži a ženy
Na duchovné cvičenia sa mô
žete prihlásiť na adrese: Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove,
Pod kalváriou č.81, 080 01, resp.
telefonicky 091/711 056. Popla
tok za ubytovanie a stravu na
jeden deň je 170,-Sk, pre štu
dentov 135,-Sk. Nástup na du
chovné cvičenia je v prvý deň
termínu do 18.00 hod.
Prvé číslo SLOVA v novom
roku vyjde 11. januára 1998
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Bratia a sestry!
S viatky N a rode nia Je ž iš a
Krista, ktoré teraz prežívame,
poskytujú nám stále nové myš
lienky a nové pohľady na oso
bu nášho S p a s ite ľa . S v ä té
evanjelium oznamuje radostnú

3

n á m a h y z a v ie z li ro v n o až
k jasliam .
L e n ž e ľu d ia m ô žu p rís ť
k Bohu len tou cestou, ako Boh
prišiel k ľuďom. Teda, že sa sta
nem e deťmi. Náš S pasiteľ to
jasne povedal: “ Kto neprijm e
Božie kráľovstvo ako dieťa, ne

dať malému Ježiškovi. Napadlo
ho: „Mám peknú palicu, vyrezá
vanú, zlatom ozdobenú, s kto
rou som už usmrtil aj jedovaté
hady, d a ru je m ju J e ž iš k o v i” .
Ježiš mu povedal: „N epotrebu
jem tvoju palicu, lebo moje krá
ľovstvo je kráľovstvom pokoja” .

Keď nadíde Štedrý deň, všet
ko sa zmení. Televízne a rozhla
sové sp o lo č n o sti tak povediac
stích n u . Prinášajú v tom čase
programy, ktoré akosi viac evo
kujú lásku. Aj v novinách sa mô
žem e v ia c ako in ok ed y čo to
dozvedieť o najkrajšom ľudskom
cite. Svet akoby na chvíľu zabu
vojde doň” (Lk 18, 17). Z toho
M ladý m už p re m ýšľa l ďalej:
dol na tie neustále hádky, trenice
vyplýva, ze aj my, dospeli, sa
„Mám teplú deku, nádherne vy
od parlamentov až po gazdovský
musíme stať takými skrom ný šívanú, zanesiem mu ju ”. Ježiš
dvor. Je to známka, že Kristovo
mi a bezbrannými ako detí, aby
mu odpovedal: „Líšky majú svo
narodenie je pre tento svet niečo
sme mohli nájsť Boha. A keď je diery a vtáci svoje hniezda,
že Boh je prameňom pravej ra ale ja nemám kde hlavu sklo mimoriadne, aj keď väčšina ľudí
dosti, pokoja a šťastia, môžeme
niť, na čo mi je deka?” . Mladý prežije aj tohotoročné Vianoce
len v pocite akejsi tradície. Keby
hneď povedať, že skrom nosť je
muž si teda povedal: „Bol som
poznali Krista, milovali by sa. A
zároveň aj cestou k šťastiu a
dobrým vo ja ko m , ponúknem
pokoju.
sa Ježišovi za verného bojov čo my, kresťania, katolíci, gréc
kokatolíci? Ako prežijeme Viano
Keby túto pravdu dnešný svet
n ík a ” . J e ž iš mu o d p o v e d a l:
pochopil! Dnešný svet je otrá „Keby som požiadal nebeské ce 1997. Vieme si ich predstaviť
vený nielen chem icky a biolo
ho Otca, poslal by mi tisíce an bez stromčeka, bez štedrovečer
je lo v , a b y b o jo v a li za
nej ryby, kapustnice, orieškov,
mňa, a le ja nepotrebujem
sviečok, rôznych ozdôbok, darče
nijakého bojovníka”. Mla
kov a ktovie čoho ešte? Možno
dý muž zvolal: „Nechceš,
áno, možno nie. Nechcem ubrať
Ježišku, ani moju palicu,
čaru Vianoc, ktorá sa zvlášť pre
ani deku, ani moju udat javuje v detskej radosti, veď táto
nosť, tak čo ti mám dať?“ atmosféra sa naozaj nedá zabud
Ježiš mu odpovedal: „Ak
núť. Je neopakovateľná. Ale pred
mi chceš niečo darovať,
sa, ako smiešne sme si zidealizovali
tak mi daruj svoje hriechy
sviatky lásky. Čo všetko musí byť
z d o te ra jš ie h o ž iv o ta .
na štedrovečernom stole?
V e zm e m ich na se b a ,
Aby prišli do nášho domova tie
dám sa za ne pribiť na
skutočné, pravé nefalšované Via
kríž. Ty d o s ta n e š odo
noce, stačilo by uvidieť tých, kto
mňa nový život a staneš
rým zem toľko nenadelila. Vidieť
sa mojím bratom. Spolu
so mnou budeš m ilova ľudí, ktorým sa zrútilo manžel
stvo, ľudí, ktorým počas uplynu
ným synom nebeského
lého roka zomrel veľmi blízky
O tc a , p ln ý m ra d o s ti,
šťastia a pokoja.“
človek, ľudí bez domova, starče
V
tomto africkom podo
kov a starenky v domove dôchod
benstve je podstata našej
cov, deti bez otcov a mám atď. Čo
prípravy na Vianoce. Pri v še tk o by m ohol človek uvinesme k jasličkám Božie dieť...Kedy inokedy sa tejto láske
mu Dieťaťu svoju pýchu,
lep šie m ôžem e priučiť, ak nie
nam yslenosť, svoje po práve na Vianoce. Tie potom do
vyšovanie i všetky ostat stanú iný rozmer. Láska, ktorá
né h rie c h y , a b y nás
nevyprchá z ľudských vzťahov
prostredníctvom sviatos
ani v ted y , keď z v ian očn éh o
ti pokánia Ježiš od nich
stromčeka opadne ihličie, či na
gicky, ale je v ňom otrávené aj
oslobodil a aby nám daroval
stole vybledne ikebana.
zmýšľanie, m edziľudské a me
nový život. Nakoniec to teda bu
Vianoce povzbudzujú. Odlož
dzin á ro d n é vzťahy. H lavnou
deme my, ktorí budeme najviac
me pozlátko a dajm e Vianoce
príčinou tohoťo otrávenia je pý obdarovaní.
svojho srdca iným. Jednoduché,
cha, nam yslenosť a povyšova
K eď sa po to m to stre tn u tí
prosté, bez okázalosti, ako betle
nie sa. Keby sme toto pochopili
s naším S pasiteľom stanem e
hemská maštaľ. Aby sa Syn Boží
a robili nápravu najprv sami vo
skutočne skrom ným i tak ako
mal kde uhriať. Nevymieňajme
svojom svedomí ale aj v rodi Ježiško v jasličkách, nájdeme
ne, manželstve, v zam estnaní
správnu cestu k Bohu i bezpeč sk u to čn é tep lo za o h riev a če ,
ale aj medzi národmi a štátmi.
nú cestu k pozemskému poko kachle a všelijaké gamatky. Prúd
Čo konkrétne treba urobiť?
ju , čo V ám , bra tia a sestry,
prerušia, plyn nedodajú a zima
Veľmi pekne to vysvetlil jeden
že lá m z ú p rim n é h o s rd ca a
čoby na Sibíri. M ilujm e, ináč
africký m isionár pomocou po
udeľujem svoje arcipasťierske
všetko naveky zamrzne. Svet po
dobenstva:
požehnanie.
trebuje lásku. Paľo Habera nás
V
k ra jin e Z u lo v p re m ý š ľa l
presvied ča, že svet lásku má.
mladý kresťan, ako by správne
Mons. Ján Hirka M ožno áno.
-rsprežil Vianoce a aký dar by mal
prešovský diecézny biskup

0 b(l,\!íOV;Vjh: ¡'ff|c<l iN!to $p;VšufÍA
zvesť, že: “Slovo sa telom sta
lo a prebývalo medzi nami” (Jn
1,14). Číže Syn Boží sa stal člo
vekom a žil tu ako jeden z nás.
Boh sa stal ľudským dieťaťom.
Táto udalosť spôsobuje vo
svete rok čo rok radosť. Sved
čia o tom nádherne vyzdobené
vianočné stromčeky, betlehe
my, ja s lič k y v našich d o m o 
voch, ale aj v chrámoch, obcho
doch a na u lic ia c h m ie s t.
Vianoce prinášajú zvláštnu at
mosféru. Ľudia sa správa
jú trocha ináč. Vzájomne
si želajú zdravie, pokoj,
odpúšťajú si, dávajú si na
vzájom darčeky. Dokonca
bojujúce strany dodržujú
prímerie.
V ia n o c e p rip o m ín a jú
deň, keď Boh je zrazu tu
medzi nami. Boh, ktorého
sa môžu ľudia takm er do
tknúť. Je to prudký kon
tra st m edzi pre d sta vo u
trestajúceho Boha a die
ťatkom v jasliach. Asi pre
to pastieri, ako píše sv.
Lukáš, si m edzi sebou
povedali: “Poďme do Bet
lehema a pozrime, čo sa
to stalo, ako nám oznámil
Pán. Poponáhľali sa a na
šli Máriu a Jozefa i dieťa
uložené v jasliach” (Lk 2,
15-16).
Naši predkovia podob
ne a ko b e tle h e m s k í
p a s tie ri v e le b ili B oha,
s p ie v a li koledy, a ko b y
spolu s pastiermi sa poná
hľali do Betlehema, aby sa
tam pri jasliach poklonili Božie
mu Dieťaťu a radovali sa, že ich
Boh miluje. My sme sa dosť
v z d ia lili od je d n o d u c h o s ti
pastierov. Sme si vedomí svo
jej vysokej kultúry a technickej
úrovne. Myslíme si, že od nás
sa nemôže žiadať, aby sme sa
ponáhľali do Betlehema spolu
s pastiermi a tam kľakli na ko
lena. Ešte by sm e p rip u stili
možnosť prísť tam na ťavách a
m ulicia ch ako tra ja m u d rci
z Východu, ale ani to nás veľmi
neláka. Najlepšie by bolo využiť
v š e tk y m o d erné d o p ra v n é
prostriedky, ktoré by nás bez

Podstata
Vianoc
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Z pastierskeho listu slovenských biskupov
k 2. roku prípravy na Jubilejný rok 2000
Drahí bratia a sestry!
Prihovárame sa Vám už tradične v predvia
nočnom období. Chceme Vás oboznámiť s
programom duchovnej a morálnej prípravy na
Jubilejný rok 2000 a povzbudiť k veľkodušnej
spolupráci s touto radostnou aktivitou celej
Cirkvi pri príležitosti Veľkého jubilea prícho
du Božieho Syna - Ježiša z Nazaretu - na túto
Zem. Skôr, než začneme hovoriť o konkrétnom
programe prípravy v nastávajúcom roku, zhod
noťme aspoň stručne, ako sme využili práve
ukončený prvý rok bezprostrednej duchovnej
prípravy, venovaný prehĺbeniu viery v Ježiša
Krista, jediného Spasiteľa, a súčasne i sviatosti
krstu a misijnému poslaniu Cirkvi.
Nemáme poruke štatistické údaje pre vyhod
notenie toho, čo všetko sa urobilo či neurobilo
na tomto poli. Koniec-koncov, duchovná a
morálna aktivita sa ani nedá vyčísliť, odohráva
sa hlavne v srdci a vo svedomí človeka. Aby sa
však veriace poznanie Ježiša Krista mohlo do
stať k nášmu srdcu, aby morálne požiadavky
krstu formovali naše svedomie - k tomu je ne
vyhnutné určitou formou počúvať učenie Cirkvi,
stretanie sa s Cirkvou.
Zdá sa, že v našich dňoch nadobúda zvláštnu
aktuálnosť Ježišovo podobenstvo o pozvaných
na kráľovskú svadbu. Týmto podobenstvom sám
Ježiš reagoval na neochotu svojich súčasníkov
prijať ho ako plnenie Božích prísľubov izrael
skému ľudu a urobiť potrebnú zmenu vo svo
jom živote.
Aj tento čas pred Jubilejným rokom 2000 je
„časom milosti“. Ten istý Ježiš Kristus nás cez
svojho Námestníka - Svätého Otca - vyzýva, aby
sme ho prijímali ako najdôležitejšiu Osobu, aby
sme si našli čas na počúvanie a osvojenie si jeho
pravdy, aby sme mali odvahu podľa tejto prav
dy zosúlaďovať naše skutky.
Nie je odpoveď mnohých kresťanov podob
ná odpovedi Ježišových súčasníkov: „Kúpil
som voly, oženil som sa...nemôžem prísť...?“
Ak človek považuje niečo za dôležitejšie ako
vzťah k Ježišovi Kristovi a konanie podľa tejto
pravdy, tak vlastne prakticky popiera Ježiša ako
Boha a znižuje ho na nejakú „devocionáliu“...
Ak máme prežívať rok 2000 ako rok Jubilej
ný, čiže rok radosti, tak to môžeme iba vtedy,
ak s vierou prijmeme toho, ktorého nám pred
2000 rokmi poslal nebeský Otec ako svoj naj
väčší dar, ako Spasiteľa; ak umožníme Ježišovi
Kristovi, aby na nás a prostredníctvom nás v
celom okolitom svete uskutočňoval svoje spásonosné pôsobenie.
Ak sme z akýchkoľvek dôvodov dostatočne
nespolupracovali na duchovnej príprave na Veľ
ké jubileum narodenia Ježiša Krista, využime
nové možnosti, ktoré nám poskytuje druhý rok
bezprostrednej prípravy, na prahu ktorého prá
ve stojíme. Podľa apoštolského listu Tertio mil-

lennio adviente - Blížiace sa tretie tisícročie, má
byť rok 1998 venovaný prehĺbeniu viery v Du
cha Svätého a sviatosti birmovania. V tomto liste
Svätý Otec píše: „Cirkev sa nemôže pripraviť
na uplynutie dvojtisícročia iným spôsobom, než
v Duchu Svätom... Duch vlastne sprítomňuje v
Cirkvi všetkých čias a všetkých miest jediné
Zjavenie, ktoré priniesol Kristus ľuďom, a to
tým, že ho robí živým a účinným v duši každé
ho...“ (TMA44).
Túto základnú tému rozpracuváva program,
schválený KBS na každý mesiac nastavajúce
ho roka. Pozýva nás poznávať Ducha Svätého
v troch oblastiach: na úrovni učenia viery v na
šom duchovnom a mravnom živote, ktorý sa
dotýka i sociálnej oblasti a napokon je to litur
gický život - či už priamo bohoslužba alebo li
turgické obdobia.
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sveoeccvo
Všetko, čo vieme, vyprávali hviezdy.
Mudrci dávno čítali nám z hviezd.
Predpoznali ich znamenia a dráhy,
k jasličkám nimi nechali sa viesť.
Tak o Tebe sa dozvedeli ľudia.
Čas od tej doby človek ráta z hviezd.
Odvtedy človek viac poznáva hviezdy.
Toľko, čo vtedy nevyčíta z nich.
Snáď množstvo zlata doprace z nich niekdy,
porozmieňa ich na „prízemný svet“.
Sebavedomí, ale dnešní ľudia
prestali hviezdam rozumieť.

Z témy duchovnej obnovy na december
V náboženských dejinách možno vybadať pôso
benie Božieho Ducha pri riadení a zachovávaní sve
ta. V Novom zákone sa Duch Svätý zúčastňuje na
tajomstve vtelenia podstatne. Silou Ducha Svätého
počala Panna Mária Syna Božieho.

Svätý Duch
a tajomstvo vtelenia
Na začiatku verejného účinkovania Ján Krstiteľ
predstavuje vteleného Syna Božieho: „Ja vás krstím
vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je moc
nejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv.
On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom“ /Mt
3,11/. Silou Ducha Svätého Pán Ježiš kadiaľ chodil,
všade dobre robil, keď uzdravoval chorých, kriesil
mŕtvych a potešoval zarmútených. Ustanovil svia
tosti, aby nám silou Ducha Svätého udeľoval Božie
milosrdenstvo: milosť Božiu posväcujúcu a pomá
hajúcu. Výslovne spomína Ducha Svätého pri usta
novení sviatosti pokánia: „Dýchol na apoštolov a
hovoril im: Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte
hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú
zadržané“ /Jn 20,22-23/. Atento Duch Svätý pôsobí
v Cirkvi a bude pôsobiť až do skončenia sveta. Duch
Svätý utvrdí všetko, čo Kristus hlásal. „Ale Tešiteľ,
Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, na
učí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám
povedal“ (Jn 14,26).
Duch Svätý zostúpil na apoštolov na Turíce, zavŕ
šil tak poslanie Ježiša Krista na Zemi a začal náš
život ako život kresťanov: „Veď všetci, ktorých vedie
Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali du
cha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali
ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom volá
me: Abba, Otče!“ /Rim 8,14-15/,
Keď sme celkom naplnení Duchom Svätým, naša
modlitba je úplným odovzdaním sa Bohu, nič nás pri
nej nevyrušuje. Bez námahy sme presvedčení, že
Boh je láska, prameň života. Čím väčšmi je nám
darovaný Duch, tým viac budeme rásť vo vzťahu k
Bohu. Tak sa tajomstvo vtelenia silou Ducha Sväté
ho rozšíri na ľudí. Bude vplývať nielen na náš vzťah
k Bohu, ale aj ku všetkým ľudom. Kristus si tak počí
nal /dal nám príklad/ voči všetkým ľudom, ktorých
stretol, že nám to svedčí o pravde, že všetci ľudia si
máme byť navzájom bratia. Všetci sú Otcovými deť
mi. To dokážeme aj my, ale len silou Ducha Sväté
ho, ktorý nám je vždy na pomoci. Skrze Krista, v
jednote s Duchom Svätým budeme mať aj správny
vzťah k stvoreným veciam, ktoré nám ostanú
prostriedkom, nikdy nie cieľom. „Hľadajte jeho krá
ľovstvo a toto dostanete navyše“ /Lk12,31/.
Silou Ducha Svätého budeme vedieť šíriť Pravdu
všade tam, kde žijeme. „Keď príde on, Duch pravdy,
uvedie nás do plnej pravdy“ /Jn16,13/. Len sa usiluj
me spoznať Božie pravdy Naplnení Pravdou, kto
rou je Duch Svätý, môžeme vydávať svedectvo. A
dnes ohlasovanie Pravdy bez svedectva je málo
účinné. Hlavne svedectvo utrpenia pre Božie veci je
povzbudzujúce a uchvacujúce.
Silou Ducha Svätého sa Kristus vtelil, silou Du
cha Svätého účinkoval, utrpením, smrťou a zmŕt
vychvstaním nás vykúpil. Nech Duch Svätý posilní
aj nás. Prosme ho!
Mons. E. KOJNOK, biskup rožňavský
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Táto liturgia pomaly zapúšťa nové korene aj v prešov
skej eparchii. Každoročne na sviatok sv. apoštola Jakuba
sa v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa koná táto jedi
nečná bohoslužba. Stala sa príjemným obohatením boho
služby i znovu objavením skvostov, ktoré východný byzantský obrad katolíckej cirkvi v sebe má.
Pred dvoma rokmi pri svojej návšteve Prešova nám Svä
tý Otec Ján Pavol II. okrem iného adresoval túto výzvu:
„Buďte vďační Bohu za bohatstvo, ktorým vás obdaroval
a ostaňte verní darom, ktorými vás zahrnul. “
Jedným z týchto darov je Liturgia sv. apoštola Jakuba,
ktorá patrí k najstarším liturgiám Cirkvi. Pochádza z Pa
lestíny a bola známa už v štvrtom storočí, ako o tom svedčí
Cyril Jeruzalemský vo svojich Mystagogických katechézach
i pútnická Etéria. O je j pôvode hovorí aj správa na konci
liturgikona, vydaného v Ríme roku 1970, kde sa uvádza:

„B o ž s k ú litu rg iu s v ä té h o s lá v n e h o
apoštola Jakuba, brata Božieho a prvé
ho jeruzalem ského biskupa, sm e prijali
od s v ä te j p ra v o v e rn e j je ru z a le m s k e j
cirkvi. V tejto cirkvi sa totiž raz do roka, v
deň pam iatky sv. apoštola Jakuba, 23.
októbra, slávi táto božská liturgia. V ten
istý deň sa slávi tiež v A lexandrii a na
ostrove Zakynt, a to od najstarších čias.
Hovorí sa, že táto tradícia sa zachováva
od dní svätých apoštolov. Kedysi, až do
deviateho storočia od narodenia Krista,
bola táto liturgia najzaužívanejšia v Pa
lestíne. na Zakynte, na Cypre, v A lexan
drii, na svä te j h o re S in a j i v ju ž n o m
Taliansku, to znam ená vo Veľkom G réc
ku. Avšak postupne bola nahradená li
tu rg io u J á n a Z la to ú s te h o a B a ž ila
Veľkého, pretože to boli liturgie cisá rske 
ho mesta K onštantinopola. Tak vyhasla
tradícia tejto božskej služby. V súčasnosti
sa teda slávi len raz do roka.
Keď svätý Ján Zlatoústy bol kňazom v
Antiochií, v každom prípade slávil túto li
turgiu. Potom, keď prišiel do cisárskeho
mesta, vyriekol modlitby, ktoré sú v poriad

ku je h o liturgie. Sv. Ján Zlatoústy vlastne
len kvôli ľudskej slabostí skrátil liturgiu, kto
rú pomocou Bohom inšpirovaných slov vytv o r il B a ž il V e ľk ý , b is k u p C é z a re y
Kappadockej. Preto liturgia Zlatoústeho a
zvlášť Bazilova majú je d in ý základ, kto
rým je Liturgia sv. Jakuba, brata Božieho.
Treba si vša k uvedom iť, že táto služba
sa od a p o što lských dní trocha zm enila.
Naši svätí otcovia ustanovili, aby sa spie
vali niektoré hymny, ktoré v časoch sv.
a p o što lo v ešte n e existovali. Sú to: Jedn o rodený S ynu, T rojsväté, V yznanie v ie 
ry a iné.
Tak sa dostala tradícia tejto liturgie až
do dnešného dňa. M y sm e ju prijali zo sv.
mesta Jeruzalem a a preložili sm e jú z gréč
tiny do cirkevnej slovančiny. Túto liturgiu
totiž nepoznala ruská cirkev ani ostatné
cirkvi slovanských národov, ktoré bohoslu
žobný poriadok prijali z cisárskeho mesta
Konštantinopola, kde boli zaužívané len
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Bažila Veľ
kého a Vopred posvätených darov. Preto
naši otcovia prijali len tieto tri liturgie, kto
ré preložili do cirkevnej slovančiny.“

Ďalej sa v spom ínanom liturgikone uvádza, že Liturgiu sv. Jakuba
preložil z gré čtin y do cirkevnej slo
v a n čin y igum en Filip Hardner, kto
rý ju po p rvý raz v ta ke jto form e
slávil za účasti štyroch biskupov v
C hrám e S vätej životodarnej Trojice
v B e lehrade 18. ja n u á ra 1938 na
sviatok sv. A tanáza a Cyrila, alexan
drijských patriarchov.
Dr. M ikuláš R ussnák vo svojom
diele Liturgie východných cirkví, vy
danom v Budapešti roku 1915, sa
tiež zaoberá liturgiou sv. apoštola
Jakuba. Hoci spom ína m ienku, že
jej autorstvo m ohlo byť pripísané sv.
| Jakubovi len dodatočne /kvôli väčšej autorite/, uvádza aj štyri dôkazy
o tom , že autorom pôvodnej form y tejto
liturgie je naozaj sv. Jakub:
1. S vä tý Epifán vo svojom diele A dversus hae re se s spom ína svätého Jakuba,
ktorý zostavil liturgiu /l,3 ;M G 42/.
2. S v ä tý P ro klu s, ko n š ta n tin o p o lský
patriarcha, s rozhodnosťou tvrdí, že svätý
apoštol Jakub sform oval vysluhovanie li
turgie /L o g o s peri paradoseos to theias
leiturgias, MG 65/.
3. T ru lá n sky snem z roku 690 prikazu
je, že do vína treba liať vodu, odvoláva
jú c sa na sv. Jakuba a Bažila Veľkého
ako na za kla d ate ľo v vysluhovania litur
gie, ktorí to ta kto stanovili /can. 32/.
4. M enológium cisára Bažila pri dátum e
23. októbra hovorí o tom, že tento deň je
za s vä te n ý svätém u Jakubovi, príbuzné
mu Pána, prvém u biskupovi Jeruzalem a,
ktorý na zá klade K ristovho učenia napí
sal B ožskú liturgiu /1 . časť m enoloógiona, str. 135, 1727/.
Isteže, ako sm e už spom enuli, dnešná
form a nie je totožná s liturgiou Jakubových čias. T áto sa počas stáročí m enila.
Jednak tým , že je d n otliví biskupi podľa
vlastnej horlivosti a inteligencie ju ob o 
hacovali novým i m odlitbam i, ale aj tým ,
že sa postupne vytrácali m nohé prvky,
znám e v prvokresťanských časoch, ako
bolo napr. čítanie žalm ov, či spontánne
m odlitby chvál a prosieb.
Hoci dnes neviem e s istotou určiť, kto
ré časti liturgie sv. Jakuba sú pôvodné,
predsa stojím e pred ňou s bázňou voči
počiatkom kre sťa n ske j tradície.
Bohoslovci
kňazského seminára biskupa P. P. Gojdiča
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Tradícia, foklór, ko le dy akosi neodlučiteľne patria k sebe.
K desi p o d Levočským i vrchm i, v Krásnej Lúke, žije rodinka,
ktorá toto všetko má vo s vo je j dom ácnosti. A ešte niečo viac,

jN lo s vi cviky

vieru v Boha. Už niekoľko rokov p an i Monika Kandráčová
spolu so svojím m anželom a deťm i potešujú srdcia okolité

katolíkov, v ikono
grafii a b o h o slu ž
bách cítiť hmatateľ
né stopy kultúrneho
dedičstva a posolstva
apoštolov sv. Cyrila
stretom stole by tancovali. N akukli sm e do ich kuchyne, či a Metoda. Avšak obi
tak naozaj nie je .
dve chrám ové hu
dobné kultúry dotvá
□ Pani Monika, kde začali tie prekrásne
rajú našu národnú totožnosť.

- Piesňou Boža Mati sme v Prešove privítali
vzácnu návštevu - Svätého Otca Jána Pavla II.
Zostane to pre nás zážitok - krásna, trvalá a ce
loživotná spomienka. Boli sme so svojimi pies
ňami i v Rumunsku medzi Slovákmi žijúcimi
vo východných Karpatoch v Gemelčičke na hore
Fagetu. Prijali nás s nesmiernou láskou a nad
šením. Boh vložil do srdca tamojších Slovákov
lásku k vlasti, ktorú nikdy svojimi očami nevi
deli. Vystupovali sme tiež na Ukrajine v Usť□
Akú úlohu zohráva vo vašom živote vie Čomej a okolí. Boli sme so svojím koncertom
ra?
v Poľsku v Krakove u o. redemptoristov, v Za
- Človek jednotlivec, ale i národ bez Boha kopanom, v Bialsko Bialej, v Prahe sme účin
kovali v programe: Prišli sme k Vám na koledu.

ho sveta. A b solvo vali m noho vystúpení, rozhlasových na
hrávok. Všade, kde prídu, je sviatok. Hudba a spev roztancujú
srdce , obmäkčia ho. To urobilo túto spevavú p o sp o lito sťK a n dráčovcov slávnu. Keby m ohli, a j koláče na vianočné pre

spevy a modlitby, môžete o sebe a svojej rodin
ke povedať pár slov i spomenúť vaše úspe
chy?
- Už viackrát som sa zamýšľala, kde boli po
čiatky môjho spevu. Po odpoveď si často za
skočím do rodného Dačova, do útlych rokov
svojho detstva. Spev v našej rodine mal vždy
svoje čestné miesto. Význačné cirkevné sviat
ky sme spoločným rodinným spevom často osla
vovali. Spev dokáže viac ako prostá reč.
Spoločný spev rodičov s deťmi v rodinách udr
žiaval dobré rodinné vzťahy a organizoval du
cha. Takýto spev odháňal záhalčivé a hriešne
myšlienky.
Učiteľ Cirkvi sv. Ján Zlatoústy povedal: „Tre
ba nám spievať a len spievať, to je to pravé
umenie a uctievanie Boha“.
Pravda doma sme spievali i ľudové piesne,
trávnice, uspávanky, svadobné i baladické pies
ne. Za výchovu k spevu popri rodinnej výcho
ve vďačím aj škole. Do pamäti sa mi vryli mená
učiteľov, ako boli pani Olekšáková, Jagelková,
Fabiánová, pán Bili, Lazorík.
Aj keď spev nie je mojím zamestnaním, na
priek tomu zohráva
dôležitú úlohu v mo
jom živote. Vnáša do
môjho vnútra harmó
niu a poriadok v mys
lení, odvádza ma často
od plytkých úvah a reči.
Pri speve relaxujem .
Práve prostredníctvom
tohto daru som stretla
veľa šľachetných a
úprimných ľudí.

Ako ste už poveda
li, pochádzate z grécko
katolíckej obce neďaleko
Lipian. Predsa vo vašom
srdci majú miesto tak pre
krásne východné spevy i
piesne z iného prostredia, aké ?
□

- Mohla by som to možno prirovnať k jedné
mu prísloviu: Koľko reči poznáš, toľkokrát si
človekom. Zaiste to nemožno brať doslovne, ale
dáva to zmysel. Tak by sme mohli pretransfor
movať toto príslovie: Čím viac obradov poznáš,
tým si bohatší. A naozaj, toto bohatstvo poci
ťujem, zvlášť od chvíle, keď som sa vydala. Môj
manžel je rímskokatolík. Podarilo sa mi hlbšie
vniknúť do obidvoch chrámových kultúr. Obi
dva majú svoje špecifiká. Kým gréckokatolíci
spievajú piesne s dlhými koloratumými úpon
kami, rímskokatolíci ich spievajú zjednoduše
ne. V chrámovom hudobnom prednese grécko

U A čo publikačná činnosť?

nemôže žiť. Musíme sa poko
riť pred tajomstvom života,
pokoriť sa pred Stvoriteľom
celého vesmíru, pred Bohom.
Svet a život nemožno pocho
piť iba zmyslami. Tu platí
transcedentnosť - nadzmyslovosť. Z pragm atického
hľadiska v nedeľu a vo sviatky sa
zíde skoro celá dedina do chrámu.
Postretávajú sa, sedia vedľa seba,
spoločne spievajú, podávajú si brat
skú ruku a navzájom si odpúšťajú.
A práve v spoločnom speve, spoločných mod
litbách prejavujú i navonok svoju spolupatrič
nosť.
□ Hudba a spev sú jedným so spojív vašej
rodiny. Akú úlohu zohráva rodina pri vašom
speve?

- Manžel Milan a moji synovia - Ondrej
Milan - sa aktívne venujú hre na husliach. Man
žel - učiteľ hrá na akordeóne. Keď synovia do
rástli, najprv sme si muzicírovali len doma v
rodine. Neskôr už na blízkom i širšom okolí.
Kedže nás poslucháči prijali, rozhodli sme sa,
že budeme svojím spevom rozveseľovať a zjem
ňovať samých seba i svojich poslucháčov.
□

Kde všade ste už spievali?

- Doteraz sme nahrali niekoľko magnetofó
nových kaziet: Dze ši sosničko rosia (ľudové
piesne), Narodzil še Kristus Pán (vianočné ko
ledy), Na Levočskej hure dzvon še oziva (pút
nické mariánske piesne).
Vyše 40 rokov gréckokatolíci nemohli rozvíjať
svoju vlastnú chrámovú hudobnú kultúru. Mnohé
piesne sa uchovali v pamäti ľudu a kňazov. Niek
torí aj v tomto období veľmi činne pracovali a
usilovali o zachovanie nádherných východných
spevov. Jedným z nich bol gréckokatolícky kňaz
o. Nikifor Petraševič. Prednedávnom nám odo
vzdal celý svoj piesňový archív. Tieto jeho zápis
ky som oživila na šty
roch kazetách, ktoré
majú názov: 0 , Marije, Mati Božaja (staro
slovienske mariánske
piesne), V Nazareti
zacvila lelija (marián
ske a vianočné pies
ne), Christos voskres
(veľkopôstne a veľ
konočné spevy),
U
Christos prostredí nás
(paraliturgické pies
ne).
□ Ktorá vianočná
pieseň je vašou naj
obľúbenejšou?

H nH B H K n
. Všetky koledy sú
krásne. Som však presvedčená, že gréckokato
lícka vianočná koleda Nova radosť stala, jaka ne
bývala, nad Vertepom zvizda jasna svitu zasijala
je rovnocennou večitej piesne Tichá noc, svätá
noc... Aj tu cítim vo svojom srdci hmatateľné bo
hatstvo východnej a západnej kultúry.
□
Ako sviatkujú Kandráčovci, máte nejaké
svoje zvyky?

- Pred samotnými Vianocami je obdobie latentnosti - očakávania, čas adventný, Filipovka. Potajne sa chystajú skromné darčeky pre
a blízkych, ale samotné očakávanie prepukne v
posvätný vianočný čas.
Celá živá i neživá príroda (mesiac, hviezdy,
snehové vločky) sa pripoja k radosti ľudu z na
rodenia Ježiška, Spasiteľa sveta.
Pri štedrovečernom stole si hlboko uvedomu
jeme prírastok, či nebodaj odchod niektorého
člena z kruhu rodiny. Vtedy cítime v rodine väč
šiu súdržnosť, spolupatričnosť a sme vďační Pánu

S LOM) 22-23/97

IA

7

fd č o v c o v

Bohu, že sme dostali od neho dar - dožiť sa ďal
ších Vianoc.
Už od skorého rána sa chystajú tradičné šted
rovečerné jedlá. Ozdobujeme vianočný strom
ček. Do našich domovov prichádzajú jednotlivci,
menšie, či väčšie skupinky vinšovníkov. Po šted
rej večeri modlitbu strieda vianočná koleda. Te
šíme sa na stretnutie jasličkárov - betlehemcov,
ktorí svojím prostorekým vinšom či koledou
umocňujú čaro Vianoc.

zaspali. Mama prestrela na stôl pekný vianočný
obrus. Pred štedrou večerou sme sa spolu po
modlili. Na štedrovečernom stole nechýbali ob
látky s medom, bobaľky s makom, fazuľa na
kyslo, pirohy, kapustnica, ryba, sušené varené sliv
ky. Spoločnou modlitbou sme sa poďakovali za
štedré dary a pod dohľadom otca sme všetci ra
dostne spievali krásne koledy, na ktoré si i teraz
spomínam.
Pastyri, pastyri s radostiju, spišať vo Vifle□
Môžete zaspomínať na sviatky Roždestva jem ku Isusu... Novoje lito načihaje, novij car,
Isusa Christa ako to bolo u vás doma, v rod caija naznavajet... Nebo i žemľa..a ďalšie. Chys
nej dedine?
tali sme sa na polnočnú. Tieto krásne zážitky z
- U nás v rodine sme celú predvianočnú prí detstva zostali vo mne natrvalo.
pravu prežívali v tichu, v pokore, očakávaní.
□ Čo očakávate od Vianoc 1997? Máte ne
Na Štedrý deň skoro ráno sme išli vinšovať prí jaké tajné želanie, ktoré by sa mohlo splniť
buzným. Mama v kuchyni miesili cesto na bo- pod štedrovečerným stromčekom, alebo azda
baľky a kysnuté koláče. Celý deň Sme sa postili. aj inokedy?
Chlapci ozdobovali vianočný stromček a ja spo
- S veľkou pokorou poprosím malého Ježiš
lu so sestrou sme pomáhali mame v kuchyni. ka o milosť, aby som vo svojom srdci vedela
Keď sa na chrámovej veži rozhlaholili večerné odpúšťať a prijať ľudí vo svojom prostredí ta
zvony, jeden zo súrodencov doniesol z potoka kých, akí sú. Mojím tajným želaním je viac po
vodu a pri vstupe do izby pridal írečitý pekný rozumenia, súladu, pochopenia, tolerancie v
vinš:
rodinách a medzi ľuďmi navzájom.
- A ja vam vinšujem na te krásne šviatki, žebi
□ A ozaj, kde budete spievať počas tohto
še vám vedli všelijake statki, kurečki čopkate, ročných Vianoc a kde by sa dali zohnať vaše
kravički roškate, maslo jag hlava, žolte jag pú doteraz vydané tituly na magnetofónových ka
pava.
zetách?
Ešči vam vinšujem na te krásne šviatki i na
- Vianoce prežijeme v kruhu rodiny. Pred
ten novi rok, žebi sce mali sčešlivi krok, do ro Vianocami budeme spoločne spievať po výcho
boti zdravíčka, na stul švižeho chlebíčka, do šer- doslovenských dedinkách - na Spiši a Zemplí
ca radosci, do duši milosci, pokuj svati naj u ne. Kde môžu naši priaznivci dostať jednotlivé
vas prebiva a laska naj vo vašim dome biva. hudobné nahrávky? V predajniach Byzant, v
Christos raždajetsja!
špecializovaných hudobných predajniach ale
Otecko, teraz už nebohý, doniesol snopček bo aj na našej adrese v Krásnej Lúke č. 90, tel.
žitnej slamy, rozprestreli ho v kuchyni pod stôl, 0934/97812. Čo sa týka ešte vystúpení, budú to
ktorý sprítomnil jasle v betlehemskej maštaľ tiež benefičné vystúpenia, ktoré poriada Hu
ke. Bolo nás doma šesť detí. Po štedrej večeri manita pre život v Krompachoch.
najmenším súrodencom rodičia dovolili v ti
chosti prikradnúť sa pod stôl na slamu, aby nezo
Za rozhovor poďakoval
budili malého Ježiška. V reálnom dojatí tam aj
A. M ESÁROŠ
R ado sť nám v srdciach búši,
že večne prichádzaš ako slnko,
že sa i v tem notách narodíš v m ojej duši.
Hľa, večne ťa vyháňajú
a nedajú ti ani maštaľ,
a tak s i vyhnanec v daždi i súši,
lež ja prekračujem s tebou všetky kríže,
lebo tí, čo sú vysoko, sú niže a ty spievaš pieseň radosti v m ojej duši.
N em ožno vyhnať slnko z dvora,
je p o d i nad mračnami,
je dobré, že sa vždy narodíš
a si ako v B etlehem e s nami.
Tvoj hlas a tvoju lásku nikto neprehluší,
stal som sa i ja Betlehemom,
anjeli s pastierm i spievajú v m ojej duši.
A ja sa v svojom žití obraciam stáie k tebe,
že si tu m edzi nami, tu vo víne a chlebe
a tu si v mojich žilách a v mojom srdci biješ
a viac ako ja, ty vo mne stále žiješ!
Nuž spievaj, nebo, a spievaj so mnou, zem,
Ježiš sa narodil vo mne najkrajší Betlehem !

Matka ju dojala
V súvislosti s Vianocam i si spom í
nam na istú skúsenosť pri návšteve
kamarátky. Navštívila ju matka už dô
chodkyňa. Zvrtla sa reč o oprave
chrámu v ich dedine. Vtedy sa odo
hral tento rozhovor: Dcéra vytýkala
matke:
- Mama, zase ste dali 1000,-Sk na
chrám. To nikto nie je v dedine, že
by dal? Matka jej dala odpoveď, kto
rá jej vtisla do očí slzy. Nikdy o tom
nehovorila, teraz bol ten vhodný čas.
- Dcéra moja, teraz ja mám, teraz
ja dám. Môžem sa obísť bez nich.
Mám dlh, ktorý musím splatiť Pánu
Bohu. Keď ste boli malé deti, bolo
vás päť. Otec vo väzení, však vieš
ako pil. Išli Vianoce a ja som nemala
začo jedlo nakúpiť. Na darčeky ani
pomyslieť. Nemali sme ani na jedlo
na štedrovečerný stôl. Chodila som
do chrámu a plakala som. Bála som
sa Vianoc, že čo vám pripravím, keď
okrem ze m ia k o v a kapusty iné v
dome nebolo. Náš pán farár ma stre
tol, nič som mu nehovorila a on mi
podáva obálku so slovami:
- Dostal som ich od jednej panej
pre chudobných. Dávam vám ich,
lebo vy ich potrebujete. Zobrala som
ich so slzami v očiach a poďakova
la. Tak mi Boh pomohol, počul moje
modlitby, aby ste mali aj vy sviatky,
ako iní. Ale ja dobre viem, že to náš
pán farár mi dal zo svojich peňazí.
Dnes môžem dávať ja.
Matka ukončMa svoj príbeh. Dcéra
objala mamku. Životná múdrosť sta
rej ženy, jej viera, pokora a vďaka nás
dojala. Koľkým sa nám aj dnes zdá,
že už nikto tak nestojí, že by nemal
čo na štedrovečerný stôl. A predsa
sú ta k í ľudia. M ožno taká rodina
býva v mojom paneláku, na rohu uli
ce, alebo uprostred dediny. Možno
títo ľudia nemajú dobrý chýr. Pred
sa však, ak už nie inokedy, na Via
noce by sm e m ali o tv o riť svo ju
bránku a ponúknuť im hoci aj skrom 
ný dar. Aj najmenšia maličkosť môže
rozžiariť vianočný stromček tam, kde
je m a te riá ln a n ú d za, ale čas to i
prázdno ducha.
Lina MALIKOVÁ

SLOVO 22-23/97

8

každý jasný večer po západe
Slnka sa na nebi objavujú
hviezdy. J e to také prirodze
né, že u mnohých ľudí to nevzbudzuje
žiadny záujem. Jeden večer v roku je
však mimoriadny, keď s netrpezlivos
ťou očakávam e objavenie sa prvej
hviezdy. J e to Štedrý večer, vigília Na
rodenia Pána.
Vyzerajúc na Š tedrý večer prvú
hviezdu, pripomíname si betlehemskú
hviezdu, ktorá svojím objavením nám
oznámila narodenie Ježiša Krista.
„Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do
Jeruzalema mudrci od východu a pý
tali sa: Kde je ten novonarodený židov
ský král? Videli sm e jeho hviezdu na
východe a prišli sm e sa mu pokloniť“.
Ťažko je odpovedať na otázku: Čím
boli tajomní mudrci, či mágovia, odkiaľ
prišli do Jeruzalema a potom do Betle
hema? To, že pochádzali z východu,
znamená, že mohli prísť z Perzie, Baby
lonu alebo Arabie. Za Perziu a Babylon
hovorí fakt, že na tamojších dvoroch boli
mágovia, zaoberajúcimi sa astrológiou,
vysvetľovaním prírodných javov, výkla pitera a Saturna (29. mája, 29. septem 
dom snov a náboženských kultov. A bra a 4. decembra). Takéto trojnásobné
za Arabiu hovoria dary, ktoré priniesli: stretnutie sa dvoch jasných planét po
Zlato, kadidlo a myrhu. Tradícia nie je čas polroka mohlo byť javom všeobec
tiež jednomyseľná v otázke počtu má ne pútajúcim pozornosť. Do našich čias
gov. Zhodne s troma darmi sa myslí, že sa zachovali babylonské hlinené tabuľ
boli traja, ale na starých obrazoch vid ky so znázornením tohto javu. Pochá
no rôzne počty od dvoch do dvanás dzajú z babylonského m esta Sippar,
tich. Tradícia ich považuje za kráľov, ba známeho astronomickou a astrologic
dokonca ich vyniesla na oblohu. V zim kou školou na takej vysokej úrovni, že
né večery a noci svietia ako tri hviezdy jeho predstavitelia vedeli predvídať a
predstavujúce pás Orióna. Na základe vypočítať konjunkcie planét. Trojnásob
evanjeliového opisu betleh em sk ej ná konjunkcia vzbudila zvlášť záujem
hviezdy je ťažko ju priradiť niektorému na území Palestíny, tým viac že nastala
zo známych astronomických javov. Do v súhvezdí Rýb, ktoré bolo považované
úvahy by mohli prísť: Objavenie sa jas mnohými národmi za kráľovskú hviezdu
nej kométy, konjunkcia čiže priblíženie a Saturn za hviezdu Židov. Fakt stret
dvoch a viacerých planét alebo výbuch nutia dvoch tak dôležitých nebeských
hviezdy novy, či supernovy. Ak berie telies práve v súhvezdí Rýb mohol byť
me do úvahy evanjeliové opisy: pohy interpretovaný Židmi ako predpoveď dô
bovania sa hviezdy, jej zastavenie sa nad ležitej udalosti - narodenia Mesiáša.
určitým miestom a dĺžka obdobia vidi
Autorom hypotézy spájajúcej jav bet
teľnosti, nemôžeme jednoznačne odpo lehemskej hviezdy s konjukciou Jupi
vedať, čím bol opísaný jav betlehemskej tera a Saturna je Kepler, ktorý si myslel,
hviezdy z hľadiska astronómie.
že konjunkcia planét predpovedala ob
Poďme teda pátrať. Posúďme astro javenie sa novej hviezdy, tzv. betlehem
nomické javy, ktoré sa vyskytli v po skej hviezdy, k to rá oznam ovala
sle d n ý c h ro k o ch p red n aším narodenie Krista.
letopočtom a mohli byť pozorované v
Piaty rok pred naším letopočtom upú
Palestíne.
tala pozornosť hviezda nova v KozorožDvanásť rokov pred naším letopoč ci. Ž kórejských a čínskych kroník
tom to bola Halleyova kométa. Z vý vyplýva, že okolo 24. marca 5. roku pred
počtov vyplýva, že Halleyova kométa n. 1. sa objavila hviezda nova v Kozorožpreputovala na nebi zo súhvezdia Škor ci. Hviezdu bolo možné pozorovať oko
pióna, obchádzajúc hviezdu Denebola lo 70 dní vo východnej časti oblohy,
v Levovi. Sedem rokov pred naším le nízko nad horizontom, v súhvezdí Ko
topočtom nastala trikrát konjunkcia J u  zorožca. Štvrtý rok pred n. 1. zaujala

V

hviezda nova alebo supernova v Orlovi
a tretí rok pred n. 1. konjunkcia Venuše
a Jupitera v Levovi. Konjunkcia, čiže
priblíženie Venuše a Jupitera v Levovi
nastalo 12. augusta 3. roku pred n. 1.
Planéty bolo možné vidieť na rannom
nebi v blízkosti Regula, vo vzdialenosti
okolo 12’ od seba. Pretože svietili nízko
nad horizontom, prakticky ich jas sa zlie
val. Druhý rok pred n.l. bola ďalšia kon
junkcia Venuše a Jupitera v Levovi. Bolo
to 17. júna. Tento raz planéty bolo mož
no vidieť nad západným horizontom
ešte bližšie k sebe, len vo vzdialenosti
okolo 4 ’. Dojem, že svieti jedna jasná
hviezda, bol ešte silnejší. Toľko k tejto
problematike nám môže povedať astro
nómia.
Kedy sa teda narodil Ježiš Kristus?
V 2. stor. pápež Ján I. navrhol, aby sa
dátum narodenia Krista stal začiatkom
historického počítania rokov - počiat

B etleh em sk á hviezda
kom kresťanskej éry. Ustálenie dátumu
narodenia Krista pápež Ján 1. dal vypo
čítať rehoľníkovi Dionýzovi. Opierajúc
sa o mnoho kresťanských textov, Dio
nýz vypočítal, že Kristus sa narodil 25.
decembra roku 754 od založenia Ríma.
Tento dátum bol prijatý za začiatok kres
ťanskej éry, ktorá sa rozšírila v celom
kresťanskom svete a teraz vládne sko
ro všade. Najnovšie bádania však uká
zali, že Dionýz vo svojich výpočtoch sa
pomýlil prinajmenšom o 4 roky a mož
no až o 9 rokov.
Na záver ešte zaujímavosť pre súčas
níkov. Na Štedrý večer sa na oblohe
objavujú zároveň dve hviezdy s rovna
kou jasnosťou. Nad severozápadným
horizontom Vega zo súhvezdia Lýry a
vo východnej časti oblohy Kapela zo
súhvezdia Voziar. Voľným okom ťažko
povedať, ktorá z nich je jasnejšia. Dô
kladne merania ukázali, že jasnejšia je
Vega. Najčastejšie však prvou štedro
večernou hviezdou vôbec nebude
hviezda, ale jedna z planét. Obyčajne to
býva najjasnejšia medzi planétami - Ve
nuša. Ale za súmraku môžu tiež svietiť
Mars, Jupiter alebo Saturn.
Poznanie biblického a astronomické
ho prameňa tradície hľadania prvej šted
rovečernej hviezdy neuberie na kráse
tajomstvu obsiahnutého v otázke, čím
bola betlehemská hviezda, ale urobí toto
prežívanie vianočných sviatkov bohat
šími.
Spracované podľa
J. BIALU
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l/ la Š tedrý deň ráno sa O ndrej vy
1/ ¿bral zavinšovať príbuzným šťastné
a veselé Vianoce.
V domoch sa miešali vône od vanilky,
rumovej esencie až po med, sušené huby,
údeného a kapusty. Mám ili, vábili, ale sta
ré zvyky, ku ktorým patrili aj vinšovačky,
sa dodržiavali. Ondrej ich počul viacej, kto
vie kto a v akom čase ich zložil. Odriekal
však vždy len tie, ktoré ho naučila stará
mama:

Vinšujem, vinšujem na tote šviatočky,
hojnejší, pokornejší, na poľu úroda, domu
príchoda, žeby sce chodzili pom edzi maradičky, ja k jasný mešačok pom edzi
hvízdočky, toto vám vinšujem, pane
hospodár.
A tým, o ktorých vedel, že sa radi
zasmejú, dodal: Vinšujem, vinšujem

v komíne kolbasy čujem, lepši by
ja vinšoval, keby ja z nich košto
val.
Pekne sa mu za to poďakovali
a obdarovali ho zvlášť vyberaným i jo n a tánkami, vlašským i orechm i. Ponúkli ko
láčmi a niekde aj ako chlapa pohárikom
pálenky. Všade odm ietol, len u se ste rn i
ce Evy sa napil sla d ké ho ríb e zľo vé h o
vína. Podobne obdarovali O ndrejovi rodi
čia chlapcov, ktorí prišli zavinšovať Horvátovcom.
Zdobenie stromčeka, to bola robota, kto
rú Ondrej so sestričkou začínali vždy s
nadšením, ale keď sa už nasýtili saloniek,
ich úsilie pomaly ochabovalo, až napokon
zasiahla mama. V yhnala ich od strom če
ka s tým, že keby takto pokračovali, do
večera ho „neoparadia“ a sam a rýchlo po
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vešala zvyšné ozdoby, pripevnila svieč
ky, prskavky a rozhodila po vetvičkách an
je ls k é v la s y . N a p o k o n p o lo ž ila pod
stro m če k papierový betlehem s Jezuliat
kom v jasličkách, ktoré zohrievala svojím
dychom kravička a osol a skláňala sa nad
ním Panna M ária so svätým Jozefom za
jej chrbtom . Trochu bokom stáli traja krá
li, z ktorých je d e n sa podľa O ndre
ja p o d o b a l v ia c na p ú š tn e h o
lúpežníka sediaceho na ťave a
ostatní dvaja na potulných stre
dovekých rytierov bez brnenia
ako na vlá d co v O rientu. O ko 
lo boli ešte roztrúsení pastieri
v slovenských ľudových kro
joch zo Záhoria, p o chopiteľ
ne s ovcam i. A nad tým všetkým žiarila
hviezda vlasatica a skvel sa nápis:
„S láva na výsostiach B ohu!“
Tesne pred najvýznam nejšou večerou
v roku z a n ie s la stará m am a d o m á cim
zvieratám zvlášť pre túto príležitosť upe
čený vianočný posúch. Každém u hoviad
ku odlom ila kúsok a trochu nechala aj v
sade na pni po vyťatom starom orechu,
pre hostí, ktorí sú takí plachí, že sa neod
vážia ani priblížiť k dverám , nieto ešte na
ne zaklopať. Ondrej sa ráno po štedrej ve
čeri zabehol pozrieť, či tam ešte leží. Pre
skúm al ho, či z neho niekto neodhryzol.
Ani raz nezistil, žeby sa ho ktosi dotkol.
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Z aum ienil si preto, že sa príde pozrieť aj
v ďalších dňoch, ale akosi na to vždy po
zabudol a keď si spom enul, posúch bol
preč a stopy v snehu zaviate, roztopené,
ak nastal odm äk, takže sa mu opäť nepo
darilo vypátrať, kto alebo čo si poň prišlo.
A lebo žeby priletelo?
V zduch sa trblietal od toľkej radosti a
šťastia, že boli spolu a tešili sa, v dome sa
m iešali vône, sladké a údené, mám ili, vá
bili, ale v starých zvykoch m usel byť po
riadok aj teraz. K stolu m ohli zasadnúť až
po večernom zvonení. I je d lá boli každé
Vianoce rovnaké. Hubová polievka, bobaľky s m akom rozpustené v mlieku, kapust
n ic a s o b v a re n o u k lo b á s k o u , k tom u
vianočný koláč, med, cesnak, sušené sliv
ky, jablká, orechy a nechýbala ani pálen
ka na prípitok. Kým sa pustili do jedla,
pokľakli a pom odlili sa O tčenáš a Raduj
sa. Potom m am a nam áčala koniec prsta
do m edu a každém u urobila na čele krí
žik. O ndrej to nem al rád, lebo párkrát už
mu na toto znam enie spadli neposlušné
vlasy a prilepili sa mu na pokožku, vraštil
čelo, ale n e p ro te sto va l. Platilo tiež, že
okrem mamy, ktorá ich obsluhovala, ne
sm el nik od stola vstať, kým sa všetci nenavečerali. To aby sa na rok zase takto v
zdraví zišli spolu.

Alfonz LUKAČIN

Vianočný stro m ček M a tk y Terezy
B ez m a tky sú Vianoce vžd y s m u t
nejšie o to viac, a k ide o m atku, akou
bola M atka Tereza.
Kým sviatky Vianoc v m nohých n a 
šich rodinách sú až p ríliš zide alizova né, d ro b n á ž ie n k a z K a lk a ty n á m
ukázala, ako m ajú v y z e ra ť skutočné
Vianoce. V je j b lízko sti boli vždy Via
noce. Ľudia a sve t v je j d la n i n a ch á 
d z a li K ris ta , k to rý a k o d ie ťa tk o v
ja sličká ch tešil a ro zd á va l úsmev.
M ilovala do krajnosti. P očúvla hlas
Pánov. B e zvýhradne dovolila, a b y sa
v je j srdci každý deň rodil Ježiš Kristus.
B o la s k u to č n ý m c h o d ia c im B e tle heU ém om . O d H erod e sov dnešných
čias je j ru ky za ch rá n ili nejedno b e tle 

hem ské neviniatko. Koľko nehy, dar
čekov a všelijakých dobrôt, ligotavých
h v ie z d ič ie k sa ligoce na strom čeku
M atky Terezy. A j k e ď dnes už nie je
fyzicky m ed zi n am i prítom ná, je j svet
lo m ôže z a h o rie ť p ri štedrovečernom
stole všade, kde p och op ia je j misiu.
Boh skrze takýchto svedkov dnešných
čias, ku ktorým p a trí a j Svätý Otec Ján
P a vol II., chce p o n ú k n u ť náruč, vône
ihličia, ktorým sú sku tk y lásky.
Nech okolo nás p oča s tohtoročných
Vianoc neprejde je d e n núdzny človek,
kto ré m u b y sm e n e d a li vedieť, že ho
m ilujem e. Toto je skutočné posolstvo
Vianoc M a tk y Terezy.

F. WIERAL
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Medzi tretiakmi je veselo.
Posledná hodina nábožen
stva pred Vianocami. Pán
kaplán seje sem ienka d e t
ských radostí do čistých mla
dých sŕdc. Chce, aby boli
dokonale pripravené na prí
chod Ducha pokoja a lásky.
- Takto sa všetci priprav
te na príchod malého Ježiš
ka. On vás za to odmení.
Týmito slovam i zakončil
pán kaplán predvianočné
vyučovanie náboženstva u
tretiakov.
Sotva doznelo posledné
slovo, malá M artuška dvíha
nápadne svoju tenkú rúčku
Žiarivé detské očká upiera
na pána kaplána.
No, čo nám povieš, Martuška?
- Prosím, ja so m už písala
list Ježiškovi! Pýtala som si
nové sá n ky červenú taštič
ku, veľkú bábiku a svetrík.
Pán kaplán sa usm eje a
chce čosi povedať. A le už
skoro celá trieda dvíha ruky
- Aj ja... Aj m ne Ježiško
prinesie...
-Lenpočkajte!... Nie všetci
naraz! Po jednom , - hovorí
pán kaplán.
V šetci stíchnu, ru ka m i
však šermujú nad hlavami.
Pán kaplán sa znovu u sm e
je. Pozrie po triede, nevie
kom u m á sk ô r vyhovieť.
V tom m u zra k p a d o l na
sm utného Ferka. Sedí tam
ticho, nehlási sa. Zarazí ho
to. Zvážnie a urobí niekoľko
krokov sm erom k obloku.
Žiaci to zbadajú a ich roz
jasnené tváre pomaly vážne
jú . N astáva ticho. I ru ky
klesajú. Každý prekvapene
pozerá. Nikto netuší, že pán
kaplán sa zam yslel nad Ondrákovým Ferkom , k to rý
sm utno sedí v poslednej la
vici Je zo všetkých žiakov
najchudobnejší Sirota. Ani
on nevie, že p á n kaplán
myslí práve na minulé Via
noce Ondrákovcov.
Bolo to pred rokom na
Štedrý deň. Po večeri som
sa prechádzal po dedine. V
m y šlie n k a ch s o m bol vo
svojich d e ts k ý c h rokoch.
Tam doma, pod horami, pri
starej matke. V duchu som
j u videl v štedrovečernom

šere na cintoríne. Na za sn e
že n ý hrob nebohého otca
kladie pár zelených jedľo-

JEŽIŠKO ICII

tiach. V izbe pri matkinej
posteli plakala štrnásťročná
dcéra Katka. Starý Ondrák
utieral zakrvavené ústa svo
behnúť. N em ýlil s o m sa. je j žene. Keď ma zbadal kľa
Starý Ondrák, náš hrobár a kol si a začal sa biť v prsia. I
spolu i hlásnik, pristúpi ku bledá, vychudnutá Ondrám ne a sm utno hovorí:
ková sa prežehnala. Pod
hlavou mala starý kabát a
na ňom podušku... Sm utný
obraz.
Keď so m sa pomodlil sa
dol so m si k chorej. Ondrák
odišiel s Katkou do pitvora.
Po spovedi sa vrátili. Medzi
tým sa zobudil i malý Fer
ko a ro zo sp a tý vošiel do
izby.
- Úbohý Ferko, za chvíľu
budeš sirotou, - pom yslel
som si, a do očú sa mi tisli
slzy.
Podal som chorej sviatost
ného Spasiteľa. Prijala ho s
veľkou zbožnosťou. Dal som
j e j aj p o m a za n ie n e m o c 
ných, Ondrák i Katka kľačali
na chladnej zem i a modlili
sa. Slzy im tiekli po tvári.
Ferko nežne objal svojho
- Pán kaplán, prosím vás, otca a nahlas plakal.
poďte zaopatriť moju ženu.
Chorá mala bledé ruky
Pľúca je j zasa veľmi krváca zopäté a položené na špina
jú.
vej, zakrvavenej perine. Oči
Ďalej nevládal hovoriť.
zatvorené. Nechcel som ju
Ponáhľal som sa do chrá vyrušovať. O ndrák vstal.
mu. Obliekol so m sa, vzal Chorá otvorila oči, prestala
Spasiteľa, olejky a pobehol sa m odliť a pozerala na
som sa k chorej Ondrákovej. mňa. Zbadala, že chcem
Cestou so m sa modlil za ňu odísť. Pohýbala ústami a tíš
a za celú rodinu. V pitvore ko zašeptala:
svietila neum elo ušúľaná
- Pán Boh vám., zaplať!
svieca. Na lavici driem al
Pristúpil som bližšie, po
malý Ferko. Nevedel nič o hladil som jej ruku a ticho
š te d r o v e č e r n ý c h r a d o s  som povedal:

Autor ako m ladý kaplán napísal zo skutočné
ho života túto smutnú vianočnú črtu.
vých vetvičiek a zapaľuje
sviečku. Chvíľu stojí so zo 
p ä tý m i rukam i. Po chvíli
som ju videl doma pri stole.

Viem, na koho m yslí A j na
syna kňaza, ktorý tiež odbavuje štedrú večeru. Z tohto
dum ania m a prerušili ra
dostné detské výkriky v y 
chádzajúce zo zasnežených
chalúp. Neďaleko spievali
chlapci p o d oblokm i. Za
chrám om bolo p očuť hlas
husieĽ Zdalo sa mi, ako by
aj obloha spievala radostné
Glória in excelsis Deo. Vša
de pokoj a radosť. Zrazu ču
je m za sebou rýchle kroky.
Zdalo sa mi, že ma chcú do

Milan LECHAN

V znam ení Vianoc
On je tá je d in á
a správna cesta
a ty s i ju ľahkovážne opustil.
K eb y sa ten zázrak
v B etlehem e nestal,
nenašiel b y s i nikdy
žriedlo lásky, pokoja
a nebeských síl.

V duši ti m rzne
a je pusto,
ale ak budeš veriť,
nebudeš nikdy sám.
Vykroč za večným svetlom,
no tak skús to
už dnes, k e ď narodil sa
Kristus Pán.

SLOVO 22-23/97

11

kovcov sa postaral sám pán svojho syna. V izbe je už
kaplán. B ol najväčší. A j tma. Dvere sú zatvorené.
- No, už aj naša dobrá su 
strom ček pre Ferka a K at
ných modrých očiach sa mu ku bol pripravený. A ko ich seda je hotová. Ktovie, čo
zaleskli slzy. Po chvíli polo však prekvapiť? Aj to rozrie nám navarila? - hovorí otec.
Vytiahne kľúč z okienka.
hlasne a bôľne zastenal:
šil pán kaplán. Ráno sa stre
- Nie, lebo... n e m á m ... tol s Ondrákom. Ten sa m u Zapáli sviecu a podá ju Fer
mamy!
vyžaloval, aké bu d e m ať kovi. Potom vezme z lavice
Posledné slovo m u uviaz sm utné Vianoce: v chudobe fľašku so svätenou vodou a
lo v hrdle a v usedavom pla a bez že n y Pán kaplán ho k ú s o k čierneho koláča s
či. Pán kaplán si ho privinul p o tešil a pripom enul mu, oplátkou.
-No, poď Ferko, požehná
k sebe.
aby skôr ako začne skro m 
- Neboj sa, Ferko, teba J e  nú „štedrú večeru“, išiel sp o  m e naše chudobné hospo
žiško veľmi miluje. Uvidíš, že lu aj s deťmi pomodliť sa na dárstvo! Ty Katka, pozri, čo
nám pripravila suseda a pri
ani na teba nezabudne.
hrob nebohej
chystaj stôl na večeru.
Zazvonilo. Žiaci sa p o 
-Áno, tato, už aj idem!
modlili a odišli domov. Fer
Tak sa i stane. O piatej,
Vo dverách zacítila akúsi
ko odišiel tiež a cestou si keď už tma objíma zasneže
zaplátaným rukávom kabá ný kraj, poberá sa Ondrák zvláštnu vôňu. Pozrela sa, a
ta utieral zaslzené oči.
so svojimi deťmi cez zasne čo nevidí? Pri okne krásny
žené polia do cintorína na vianočný s tro m č e k a pri
Pán kaplán vošiel do svo  hrob nebohej že n y zatiaľ čo ňom veľký balík. Dych sa jej
skoro zastavil. Zdalo sa jej,
že zablúdila do cudzieho
domu... Udivená uteká za
otcom.
Ondrák s Ferkom sú už v
chlieviku, kde je veľká časť
ich živobytia - koza Mica a
vedľa v úbohom kuríne tri
sliepky.
-Micka moja,na...na...! Ne
boj sa, to so m ja Ferko! - a
podáva je j čierny koláč s
oplátkou. Otec žehná svoj
s ta to k . P o to m si sta n e
doprostred svojho dvora a
rukou žehná celé svoje „bo
h a ts tv o “. Ferko sto jí so
sviečkou vedľa neho.
V tom vybehne Katka.
- Tato...! tato... Poďte rých
je j izby na fare.
jeh o suseda m u pripravuje
lo do izby! - volá natešená v
- Ach, Bože..., ako j e tu večeru v starej chalupe.
útulno, - vzdychol s i - A ako
A zakiaľotec s dvoma svo radostnom prestrašní Fer
bude jem u, Ferkovi v jeh o jim i drahými deťmi kropí sl ko sa naľaká a chytí sa sta
biednej chalúpke?
za m i z a s n e ž e n ý hrob, tri rého otcovho kabáta. OnZobliekol si kabát, pokľa dobročinné srdcia so zb o ž dráš pozrie na Katku a vojde
kol si pred kríž a pohrúžil sa nou O ndrákovou su sed o u do izby. Vkročí s lampou v
do modlitby. Po m odlitbe pripravujú radosť Ferkovi, ruke. Ferko sa stále drží
vstal, prišiel k stolíku, vytia Katke a starém u OndrákovĹ je h o kabáta. Katka cupká
hol zásuvku a vybral obál
Z cintorína kráčajú naši veselá za nimi.
ku s peniazmi. Vložil j u do traja bez slova. Najprv otec,
V prvých chvíľach Ondrák
aktovky. Boli to peniaze, čo p o to m Ferko a nakoniec nevie, čo robiť... Hľadí na
nazbierali horliví členovia Katka. Ondrákovi sa zdá, že strom ček, hľadí na balík...
Katolíckej akcie. Rozhodol aj napriek tej veľkej chudo Na prikrytom stole pod bie
lym p a p iero m dve veľké
sa za ne kúpiť darčeky chu be j e šťastný.
dobným deťom svojej dedi
- Veď ten život j e krátky - bankovky.
ny.
- Tato môj! - skríkne Fer
m yslí si, - vydržíme to... vôľa
ko a objíme otca obidvoma
Božia!
O štyri dni prišiel túžený Vtom ho dobehne m alý rukami, keď z jednej pustil
Štedrý deň. Členovia Kato Ferko:
sviecu na z e m
líckej akcie z oddelenia mla
-Dobre mi pán kaplán ho
- Ocko, je mi zima!
dých poroznášali vianočné
- Poď syn môj! Iste m áš voril, že Ježiško ani nás ne
obíde, ani na nás nezabud
darčeky. V Jožkovom balí plné topánky sn e h u
ku boli aj nohavice. To bude
I vyloží si chlapca na chr ne!“
radosti! O balík pre Ondrá- bát. Na dvore zloží Ondrák
Pavol KEBIS

íWOUISIĽL
- Zbohom ostávajte, nech
je Spasiteľ vašou potechou1
Smutno sm e sa rozlúčili.
Ferkovi som pohladil veľké
líčko a do ruky som m u vlo
žil zlo žen ý papierový p e 
niaz.
- To m áš od Ježiška. Zbo
hom! Boh vás poteš!
Odvtedy bol Ferko mojím
najmilším žiakom Ráno na
Božie narodenie umieračik
oznámil celej dedine sm rť
zbožnej Ondráčky Zomrela
práve cez polnočnú.
Zrazu ktosi zaklopal na
dvere triedy. Pán kaplán sa
rýchlo prebral z dumania.
Zbadal, že je h o žiačikovia
ho ticho sledovali. Rýchlym
krokom prišiel k dverám.
Žiak zo susednej triedy pro
sil o kriedu. Podal m u j u a
vrátil sa pred lavice s ú m y s
lom znovu rozveseliť tichú
triedu. Pán kaplán chcel byť
veselý a pokračovať v deba
te, ale nikto sa už nehlásil.
Preto sá m vyvolal J o žka
Kostrnkiu
- Jožko, a tebe čo prine
sie Ježiško?
Jožko, šibal, ale dobrý a
úprimný chlapec, syn chu
dobného robotníka, vstal a
pokorne povedal
- Prosím ..hádam nič. Môj
tato je veľmi chudobný. Ale
pán organista mi hovorili, že
ak bu d em dobre sp ieva ť
pred oblokmi, Ježiško mi
donesie nohavice. Mám len
tieto, hľa, a sú už veľmi roz
trhané.
Trieda sa nahlas ro zo 
smiala. Pán kaplán ho p o 
hladil po kučeravých vla
soch a povedal:
-Len buď dobrý, iste ti pri
nesie aj niečo iné.
Ferko sedel stále sm utný.
Keď počul, že aj Jožko, hoci
je chudobný, predsa dosta
ne darček, sklonil ešte viac
hlavu. Zdalo sa, že sa m u
chce plakať.
- Ferko - osloví ho pán
kaplán - i tebe donesie J e 
žiško darček... pravda?
Ferko pomaly vstal a p o 
zrel raz na lavicu a raz na
pána kaplána. V jeh o j a s 
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B u c ľ K v asím
k o sfo m
Ježišu, b u ď m o jím hosťom .
R ád b y som sa p o ro z p rá v a l
s Tebou.
P ríď a b u ď m o jím hosťom .
Ježišu, p rijm i m o je p o z v a n ie !
P o č u l som , že s i rá d p rija l
p ozva nia.
P ríď a n a v š tív ma.
Ježišu, ch ce l b y so m b y ť Tvojím
h o stite ľo m .
B u de m šťastný, k e ď m a n avštíviš.
Príď, všetko so m p ripra vil.
Ale, Ježišu, len na n á v š te v u
Ťa p o zýva m
nie preto, a b y s i stá le z o s ta l
so m nou.
R á d b y so m p o č u l T voj názor,
J e ž iš u sa m o zre jm e , ro z h o d o v a ť b u d e m
sám .
Ježišu, azda b y s i ch c e l b ý v a ť
v m o jo m dom e.
V opred hovorím , to sa nedá,
n e sú h la sím ,
ako h o s ť vša k b u d e š srd e čn e
vítaný.
Ď a ku je m za Tvoje p o zva n ie .
P rijím a m ho, i k e ď s i ho o bm ed zil.
A le k e ď sa b u d e š so m n o u lúčiť,
b u d e m sm utný.
K e b y s i dovolil, a b y so m b o l
Tvojím sp o lu b ýva jú cim ,
v e ľm i b y so m sa tešil.
A ty b y s i m o h o l večne
b ý v a ť v m o jo m kráľo vstve,
ra d u jú c sa.
E šte m áš čas, zvá ž svo je

Ak.o sm e s a n a š li
A j tvrdí chlapi môžu plakať. Jeden ta
kýto príbeh sm e si nechali p o d vianočný
stromček, a to p rá ve preto, že sa začína i
kon čí na B ožie narodenie.
N ajkrajšie B ožie narodenie

modliť, že majú adoráciu. Jednou z tých
dievčat bola Miriam. Možno sa usmejete, ale
nikdy som sa lak nemodlil ako práve teraz.
Kým ostatní spievali, chválili Pána, ja som
sa modlil k Bohu, aby som s ňou mohol ešte
dnes večer prehovoriť zopár slov. Pán Boh
ma vyslyšal viac ako na 100 %. Téma roz
hovoru? Neviem, o
všeličom možnom. Na
jedno však nezabud
nem, na naše pohľady.
Slová boli také, ako by
sme sa poznali už dáv
no. Na Štedrý deň som
m al službu, m yslel
som na mamku, ses
tru, príbuzných i ne
známe známe dievča.
Na Božie narodenie
som v Chrám e sv.
Martina prežiljednu z
najkrajších vianoč
ných chvíľ. Po skon
čení som Miriamu čakal pred chrámom. S
úsmevom na tvári prišla. Presne o rok sme
mali zásnuby. Čo bolo medzi tým, to vám
možno tiež niekedy napíšem.
Majte sa pekne a rubriku Ako sme sa na
šli, si nechajte.

Zvykne sa hovoriť, že vojna urobí z chlap
ca chlapa. Kto vie.
K eď ste tam, spaľuje
vás túžba p o domove,
za svojimi. Bolo to ne
dávno. Istý septem 
brový večer som sa na
vlakovej stanici lúčil
s mamou a sestrou.
Ritkoval som. Bolo mi
všelijak. Jedinou p o 
tech o u bolo, že to
bude trva ť iba rok.
Cestou do M artina
m a o b jím a li s e n ti
mentálne spomienky
na školu, priateľov,
mesto. Poviete si možno, je tam toho jedna
vojna. Každý to ináč prežíva. Mňa sa to do
týkalo zvlášť, veď sme bývali na dedine, bez
otca. Myslel som, ako budú žiť Julka s ma
mou samy v dome.
Prvýkrát z kasární som sa dostal po nie
Julius K.
koľkých týždňoch. Čo s chvíľami v cudzom
N edokončený príbeh
meste? S kamarátmi na pivo, to ma nikdy
Rád by som napísal svoj príbeh lásky, ale
nebavilo. Radšej som chodil po meste, pre
zeral si nové knihy v kníhkupectve. Občas ten prvý sa neskončil pre mňa najšťastnej
som zašiel do Chrámu sv. Martina, ba do šie. A ten druhý, verím, šťastnejší ešte len
konca som bol aj na prvoligovom hokeji. príde. Najprv však vám napíšem o tom, ako
Cas bežal, domov som písal rovnako často, to bolo s dievčaťom, o ktorom som si mys
ako na začiatku. Prichádzali Vianoce, ako lel, že bude mojou manželkou. Prostredie
rád by som šiel domov, ale veliteľ mi ozná mládežníckeho zboru je dnes dosť častým
mil, že až na Silvestra. Bolo to v polovici miestom zoznámení chlapcov a dievčat. Tak
decembra. V meste každý podvečer spieva to bolo aj v mojom prípade. Bolo to skôr
li, alebo tancovali rôzne súbory. Koledy vy kamarátstvo. Skúškou bola vojenčina.
Tá preverila náš vzťah a rozhodla. Vlast
hrávali, rozveseľovali srdce. Tu sm e sa
prvýkrát videli. Miriam spievala v zbore a ne ona sa rozhodla pre niekoho iného. Bolo
ja som počúval. Nemohol som si nevšimnúť to ale férové, aj keď bolo ťažko prijať túto
dievča, ktoré s neskrývanou radosťou stálo situáciu. Je tomu už niekoľko rokov. Počí
na pódiu a spolu so svojimi rovesníkmi spie tače stali sa mojou láskou. Práca, chrám a
vala piesne o Bohu. Bol to taký zvláštny starosť o psa, o dom a život naplnený vie
pocit, napriek tomu som sa rozhodol. Po rou v Boha. To sú moje záľuby a ciele. Tu
skončení vystúpenia som sa spýtal skupinky končí môj príbeh a možno začne, ak stret
postávajúcich chlapcov, kde pôsobia, kedy nem dievča, ktoré bude m ať spoločné túžby
cvičia. O niekoľko dní som sedel v lavici a priania.
Poznámka: M ožno aj tohtoročné sviatoč
Chrámu sv. Martina, dúfajúc, že stretnem
tu čiernovlasú dievčinu, ktorá mi natoľko né chvíle Kristovho narodenia môžu byť
učarila. Nerobil som si nijaké nádeje, ale inšpiráciou p r e napísanie do rubriky Ako
toto, čo ma potom postretlo, bolo viac, ako sm e sa našli. N eváhajte a napíšte nám.
keď guľový blesk dopadne na zem. Ako tak Možno aj Jozefovi, ktorý čaká na svoje Ako
sedím v lavici po bohoslužbe, podišli ku mne sm e sa našli.
Vaša redakcia
dve dievčatá s otázkou, či sa nechcem s nimi

SLOVO 22-23/97
P o z n á te ik o n /?
Zostavu ikon - Deesis odpovede
z predchádzajúceho čísla nám po
šlite do konca kalendárneho roka
1997. Ak ste náhodou prehliadli,
ide o vianočnú súťaž. Súčasne v č.
21/97 Slovo na strane 8 sme pri
niesli rozsiahlu anketu, do ktorej,
ak sa zapojíte, môžete vyhrať zau
jímavé ceny našej redakcie. Dnes
nesúťažne. Priraďte správne čísli
cu k písmenu: 1. Ikona Narodenia
Presvätej Bohorodičky, 2. Vchod
do Jeruzalema, 3. Vzkriesenie Lazara.

13

P R I P R ÍL E Ž IT O S T I DŇA
N E V IN IA T O K , K T O R Ý S I
PRIPOMÍNAME KAŽDOROČ
N E 29. DECEMBRA . M YSLÍ
M E TAKTO N A V Š E T K Y
NENARODENÉ DETI.

Helena MATEJOVA

Neviniatkam
Malé, bezbranné,
nevinné a prekrásne
dieťatko zrodené,
každý tvor užasne.
Ružička drobná,
očká, ústočka.
Doska náhrobná,
kto ťa pobozká?
Možno keby žil,
možno by nám pomohol,
možno o mier by sa zaslúžil,
možno spory rozhodol.
Mohol b yt vedec,
mohol byt kňaz,
už to nebudeme vediet,
keď zabili sme raz.
Hed prv, než svet uzrel,
človek mu život odmieta,
nenarodený umrel.
Boli to lekár, mama, osveta?
Dajme krížik na neho
a živým sa prizrime,
je to tažké, však? Lebo
v ich očkách nebo vidíme.
Detičky drobné,
ja vás chcem pohladkať,
keď nepovažovala to za vhodné
vaša vlastná mať.

Otázky mladých
Vladyka Milan, ako predseda Komisie pre evanjelizáciu ro
dín na Slovensku p ri KBS, ste sa zúčastnili v roku 1997 celo
svetového stretnutia rodín so Svätým Otcom Jánom Pavlom
II. v Rio de Janeiro.
Čo vás najviac oslovilo, a čo ste s i uvedom ili p ri tomto stret
nutí?
V lado RYBÁR

Uvedomil som si fakt, že problém rodiny treba chápať z
dvoch aspektov. Prvým je fakt, že rodina sa otriasa pod
vplyvom nezachovávania Božieho zákona a druhým je fakt,
že štátne zákony o rodine majú v celosvetovom merítku
svoje medzery.
Ak by ľudia zachovávali Boží zákon o nerozlučiteľnosti
m anželstva, ak by si uvedomovali, že zabíjanie nenarode
ných detí zvoláva na nich kliatbu a ak by si v rodinách
uvedom ovali, že zákon lásky, ktorý vyžaduje obetu, je pr
voradým prikázaním , potom by nebolo toľko nešťastných
m anželstiev a nebolo by toľko opustených detí i rodičov.
Tiež je treba povedať na adresu politikov a štátnikov, že
si málo uvedomujú pravdu o tom, že rodiny vytvárajú štát
a nie naopak. Preto je treba zvýšenú starostlivosť veno
vať zvlášť mladým rodinám, ktoré sú budúcnosťou kaž
dého štátu. Štát musí zabezpečiť rodinám prácu, byty a
ľudské podm ienky pre život, inak štátne orgány zlýhavajú v tom najpodstatnejšom , kvôli čomu boli vytvorené - a
síce byť garantom zabezpečenia jednotlivých rodín, z kto
rých sa štát skladá.
Deklarácia rodín z Ria de Janeiro sa na predstaviteľov
štátu obracia tým ito slovami: „Voláme k politikom, záko
nodarcom, ekonóm om , aby sa zaviazali budovať ekono
m iku pre rodiny, kde je ľudská osoba vždy centrom .
O dsudzujem e zákony, ktoré diskrim inujú rodiny, alebo
ktoré prekážajú v živote rodiny v oblastiach, ako je vý
chova, dane, zam estnanie, zdravotná starostlivosť, býva
nie“ atď.
Je teda faktom , že na šťastie rodiny majú vplyv vnútor
né aj vonkajšie faktory. Ktoré sú riešiteľnejšie, je ťažké
povedať, ale je treba každému z nás si uvedomiť, že všetci
musíme mať záujem o hľadanie východísk, ak sami ne
chcem e stroskotať.

Vianoce oča mi veľkých
R az v roku v sebe cítiť toto očak ávan ie, toto p ev
né, ničím nesk lam ateľn é p rávo - cítiť, že naše
najväčšie želania, ak ich len v srdci správne ucho
pím e, nem ôžu ostať nevyp ln en é. L ebo m y v sebe
nenesiem e v žiad n om m om ente len želan ie (p ria
nie), ale vždy už aj m alé splnenie.

REINER MARIA RILKE
Tam v centre svojej duše, ktorá mu sam a tak čas
to nedostačujúcou zostáva, slávi kresťan V ian o
ce. A jeh o sláven ie závisí jed in e od toh o, či si
zach oval m ilosť, tam , v stu p ovať do svojho naj
h lb šieh o v n ú tra , b yť tam ch v íľk u tich o , tam ,
sm ieť byť dom a n evvp oved ateľn e slávnostným
sp ôsob om .
REINER MARIA RILKE

O , n ád h ern ý čas V ianoc. Co to za chuť a ra
d osť prinášaš! K eď n ajsvätejší Ježiš v každom
d om e delí svoje m ilé dary.

HEINRICH HOFFMANN
von FALLERSLEBEN
Ó , ty radostný. Ó, ty b lahoslavený, m ilosť p ri
n ášajúci vianočný čas! Kristus sa zjavil, aby nás
zm ieril: Tešte, tešte sa, kresťania.

JOHANN DANIEL FALK
A kou skvostnou a nádhernou vecou je živé stvo
renie! A ko prim erané k svojm u stavu, ako sk u
točn é (p ravd ivé), ako bytostné (jestvujúce).

JOHANN WOLFGANG von GOETHE
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BLAHOŽELANIE K NARODENINAMI
J.E. prešovskému biskupovi Mons. Jánovi Hirkovi

Udalosti

Päťdesiatka kňazov prešovskej eparchie sa zhro
maždila v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v
Prešove dňa 17. novembra pri príležitosti narodenín
biskupa Mons. Jána Hirku. Sv. liturgiu spolu s ju b i
lantom spoluslúžil generálny vikár Mons. Ján Gaj
doš, bisku p skí vikári o. Peter Rusnák, o. Pavol
Repko, predstavení kňazského seminára a bohoslo
veckej fakulty spolu so všetkými zúčastnenými kňaz
mi.
Vo svojom poďakovaní o. biskup Ján sa vyznal,
že okrem milosti, ktoré každý biskup pri svojej vy
sviacke dostáva, biskupská služba je ťažká. Túto
ťažkosť prirovnal k svojmu väzneniu v časoch tvr
dého útlaku gréckokatolíckej cirkvi v 50-rokcch. Bis
kupovi k jeho 74. narodeninám prišli zablahoželať
tiež seminaristi a žiačky CZŠ zdravotnej v Prešove.
Po blahoprianiach a mnoholetii sa kňazi so svojím
biskupom stretli v družnom rozhovore pri pohoste
ní na biskupskom úrade v Prešove. K blahoprianiu
sa pripája aj naša redakcia časopisu Slovo.
-rs-

v

Biskupovi Štefanovi
M oysesovi
Pri p ríležitosti 200. výročia
n a r o d e n ia b is k u p a Š te fa n a
M oysesa od halili v K ošiciach
na M oysesovej ulici bustu to
muto veľkém u cyrilom etodskému n a d šen co v i a prvém u
predsedovi M atice slovensk ej.
Jeho zásluhou bol u nás za v e
dený sviatok sv. C yrila a M e
tod a na deň 5 .jú la . B u sta je
dielom a k a d .so ch á ra A rp á d a
R ačka.
/p k /

Turínske plátno
nesie nápis
Jesus Nazaremus?
Turínske plátno, do ktorého
bolo p od ľa tra d ície za h a le n é
telo Ježiša K rista pri vložení do
hrobu, je podľa názoru tu rín 
skej historičky a archeologicky
M árie G razie Silatovej pravé a
teda 2000 rokov staré. In žin ie
ri z inštitútu Inštitút d ’O ptique
v Paríži po sérii zložitých filtro

Kantorský kurz
Prešov (TKPB) V sobotu 22.
11. sa v priestoroch Gréckokato
líckej bohosloveckej fakulty PU
začal kantorský kurz, na ktorý sa
prihlásilo 170 účastníkov. Vedú
ci kurzu o. Imrich Marinčák ho vie
dol za pomoci bohoslovcov kňaz
ského seminára. Cieľom kurzu je
skvalitnenie a zjednotenie chrá
mového spevu ako aj nadviaza
nie užšej spolupráce medzi kantormi z farností celej eparchie.

Kňazská vysviacka v Prešove
Prešov (TKPB) V pia
tok 21. novembra t.r. na
sviatok Uvedenia Presvä
tej Bohorodičky do chrá
mu udelil diecézny biskup
Mons. Ján Hirka v Kated
rálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa kňazskú vysviac
ku dvom kandidátom
kňazstva diakonom Slavkovi Ganajovi a Martino- o. Slavko Ganaj
o. Martin Horňák
nar. 28.7.1973 v Humennom
nar. 21. 3.1974 z Kružľova vi Horňákovi.

vaní záberov jed n ozn ačn e ro
zo z n a li g ré c k o -la tin sk é ťa h y
písm a s m enom Jesu s N azarem us, píše archeologička vo svo
jej novej knihe. Je to odlačok
tab u ľky vo výšk e tv áre, ktorou
R im an ia zv y k li p o tv r d z o v a ť
totožnosť, rozsudok sm rti a p o
pravu. O krem toho sa S ilatová
v knihe T urínske plátno O d la
čok spred 2000 rokov pokúša

M atka Božia, vezm i nás pod svoj ochranný plášť
V duchu tejto prosby k Panne Márii prežili ve
riaci z farnosti Stankovce dňa 16. novembra milú
slávnosť. Chrámový sviatok Pokrov Presvätej
Bohorodičky bol spojený s posviackou obno
veného chrámu. Pred archijerejskou sv. litugiou,
ktorú slúžil vladyka Mons. Milan Chautur, CSsR,
sa veriaci pom odlili sv. ruženec a v mene kurá
torského zboru otca biskupa privítal M ichal Ihnát a deti pekným i veršíkmi a kvetmi.

Na sv. liturgii bolo prítomných niekoľko kňa
zov a veriacich z okolitých obcí.
Slávnosť s pekným spevom doprevádzal mlá
dežnícky zbor pod vedením Janky Šmídovej. Po
myrovaní, molebene k Presvätej Bohorodičke
poďakoval vladykovi za účasť i za posvätenie
chrámu správca tejto farnosti o. František Tirpák.
Veriaci zo Stankoviec

dok ázať, že pri troch la b o ra 
tórnych výsku m och, ktoré v r.
1988 datovali plátno do stred o
veku, sa urobili závažn é chyby.
Inštitúty v Z iirichu, T uscone a
O xforde skúm ali vzorky tk a n i
ny, ktoré sa nesk ôr opravovali
a plátali. Špecifická hm otnosť
plátna vcelku 20-23 gram ov na
cm 2, kým v zork y m ali h m o t
nosť 42 gram ov na cm 2.

Slzy, ktoré stále priťahujú
Obklopená veriacimi bola K lokočovská Bohorodička v dňoch 1 5 1 9 . no
vem bra t.r. v gréckokatolíckej obci Lekárovce. Zázračný obraz pred 327
rokmi, keď bola bieda a nepokoje, slzil. Ľud Zemplína od tých čias sa ešte
viac utieka k Matke Božej. Pri nej hľadá svoje útočište a záchranu. Počas
milostivých dní ľudia prichádzali do chrámu Narodenia Presvätej Bohoro
dičky v hojnejšom počte ako zvyčajne. Ďakovali a prosili. Mimoriadnou
slávnosťou bola pre Lekárovčanov 17. novembra sv. liturgia, ktorú slúžil
tit. arcidekan z Vysokej nad b'hom o. Jozef Knežo.
Veriaci MI-UL
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Po polstoročí opäť
gréckokatolícke bohoslužby

D u c k c m a

p io A w

u S itin e

Malá senzácia
v rakúskej ORF

o. Mgr. Marek HORŇÁK

HUMENČANIA PUTOVALI

Okrem Lúrd navštívili aj mesto Neuchâtel vo Švajčiarsku, Ars, mesto
vo Francúzku, kde žil a účinkoval svätý farár Ján Maria Vianney, ďalej
Ženevu a Avignon, mesto smutneznáme z cirkevnej histórie.
Zájazd zorganizovala a o pútnikov sa matersky>starala pani Helena
Ľadová so svojím manželom Júliusom a synom Radkom, pre ktorých sa
Švajčiarsko stalo ich druhým domovom. Touto cestou im za tieto krásne
chvíle účastníci zájazdu ďakujú a vyprosujú veľa Božích milosti.
-hum-

V poradí už po siedmykrát sa
Snine 9. novembra stretli milovní
ci sakrálneho umenia- zborového
spevu. So zahraničnou účasťou mal
festival pomerne dobrú úroveň.
Podujatie usporiadal Zväz Rusínov
a Ukrajincov v Slovenskej repub
like, mesto Snina a tamojšie mest
ské kultúrne stredisko. Úvodné
slová zazneli z úst primátora mes
ta Ing. Štefana Miľovčíka. Myš
lienka, ktorá nás oslovila: Cirkev
je duchovná nemocnica.
Na festivale sa predstavilo 11 hu
dobných zborových a dve inštru
mentálne skupiny. Zo zahraničných
súborov nás najviac zaujal Spevác
ky zbor gréckokatolíckej farnosti
Povýšenia svätého kríža v Nadvirnej.
Z ďalších gréckokatolíckych
zborov sa predstavil Zbor Romana
Sladkopevca Gréckokatolíckej bo
hosloveckej fakulty Prešovskej
univerzity, Zbor Bažila Veľkého z
Medzilaboriec a Zbor sv. Petra a
Pavla z Bardejova. Okrem nich sa
na podujatí predstavili pravosláv
ne a rímskokatolícke zborové a
umelecké telesa.

S výnimočnou osobnosťou o. Nikeforom v M áriapóči
Osemdesiattri ročný o. Nikefor
Petraševič bol s o. Františkom Čitbajom sprievodcom veriacim z far
ností Medzilaborce a Humenné do
známeho Máriapóči, Hajdúdorogu
a Egeru v Maďarsku. Zájazdu, kto
rý sa konal na sklonku tohtoročné
ho leta, sa zúčastnili aj členovia gréc
kokatolíckeho Zboru sv. Bažila
Veľkého z Medzilaboriec. Ako nám
napísala Viera Suchá z Humenné-

ho, púť bola mimoriad
ne bohatá a plodná.
Účastníci zájazdu oso
bitne ďakujú o. Nikeforovi za jeho ochotu a or
ganizovanie kultúrneho
cirkevného života, pri
čom máme predovšet
kým na mysli úpravy a
komponovanie chrámo
vých skladieb.
-rs-
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Ešte v blahej pamäti martýr gréckokatolíckej cirkvi biskup P. P.
Gojdič vybadal v tom čase (roku 1945) potrebu zriadiť farnosť pre
veriacich v Gelnici a jej okolí. Prvým farárom bol Július Župan. Sv.
liturgie sa konali v provizórnych priestoroch. Rok 1950 umlčal aj
túto miestnu komunitu. Po polstoročí však znova ožije gelnická far
nosť. Dňa 14. 12. t. r. zaznie archijerejská sv. liturgia, ktorú odslúži
vladyka Milan Chautur, CSsR, aj v okr. meste Gelnica. Sv. liturgie
od toho dňa sa budú konať v náhradných priestoroch koncertnej
siene ZUŠ na Požiarnickej ulici (Lutherovo námestie) v nedeľu o
9.30 h sviatky a v týždni štvrtok o 18.00 h. Pri prvej sv. liturgií otec
biskup Milan uvedie do tejto farnosti o. Mareka Horňáka, ktorý je v
súčasnosti správcom farnosti Kojšov. Dňa 21. decembra sa započnú
bohoslužby aj v obci Prakovce (v kultúrnom dome).

Farská p ú ť humenských veriacich a skupiny pútnikov z Prešova a Le
voče do svetoznámych Lúrdsa konala v dňoch 19.-26. októbra t.r. Jedno
z najnavštevovanejších miest sveta vo Francúzsku je známe mariánsky
mi zjaveniami, ktoré sa udiali v minulom storočí. Každoročne ho navští
via milióny pútnikov. Je to miesto skutočnej modlitby a prítomnosti
nebeskej Matky. Naši pútnici tu strávili viac ako dva dni. Nezabudnuteľ
ný zážitok z krížovej cesty, zo svätej liturgie pri Masabielskej jaskyni na
mieste zjavenia, ale i z kúpeľa v lurdskej vode bude dlho rezonovať v ich
spomienkach.

Postrehy

Malú senzáciu ponúkol nábo
ženský magazín rakúskej televízie
Orientierung v nedeľu 26.októbra na ORF 2 o 12.35 hod. Ide o
film o pápežovi Benediktovi XV.
(1919-1922), ktorý sa doteraz po
važoval za stratený. Tento doku
mentárny film ukazuje Benedikta
XV. vo vatikánskych záhradách.
ORF 2 uviedla film ako prvá tele
vízna stanica na svete. Redaktor
magazína objavil tento historický
dokument náhodou. Jeden nemec
v
ký lekár si spomenul, že má film v
zásuvke stola. Film potom nastú
pil cestu z Essenu cez Viedeň do
Filmoteca Vaticana.
B en ed ik t XV. bol tragickou
postavou. Keď prvá svetová voj
na dosiahla svoj vrchol, vyslovil
pápež, ktorý sa márne snažil o
sprostredkovanie, nazabudnuteľný pojem „neužitočné krviprelie
vanie“ - inutile strage. Reakcia
nacionalistickým i mytológiami
zachvátených vládnucich tried
Európy bola jednoznačne odmie
tavá. N ikto si nechcel priznať
pravdu, ktorú pápež vyslovil dvo
mi prostými slovami.
KP/TK KBS

Návštevníci chrámov
v • • r 111 v«
ziju dlhšie
Návšteva chrámu nepomáha len
duši, ale aj telu. Starší ľudia, kto
rí pravidelne navštevujú bohosluž
by, žijú podľa štúdie USA dlhšie a
majú vyvinutejší imunitný systém.
„Možno posilňuje praktizovanie
náboženstva imunitné funkcie do
teraz neznámych mechanizmov
ako sú pocit spolupatričnosti, zá
žitok spoločenstva dokonca cez
skúsenosť modlitby a klaňania sa
Bohu,“ vyhlásil jeden z autorov
štúdie na Duke University Medical Center v Durhame v štáte Se
verná Karolína. „Takéto pozitívne
pocity môžu pôsobiť proti stresu
a mať také hojivé účinky, ktoré
ďaleko presahujú jednoduchú sta
rostlivosť o ľudí,“ - povedal ve
dec. Štúdiu, ktorú spracovali za 10
rokov, začali v roku 1986 so 4000
osobami nad 65 rokov. Z nich dnes
žije ešte 1727.
K1PA/TK KBS
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Noví presbyteri
pre pražský
exarchát
Osem násť kňazov pôvodne
západného obradu, ktorí boli v
Českej republike tajne svätení
ešte v totalitnej dobe pre pre
nasledovanú gréckokatolícku
cirkev, bolo inkardovaných do
pražského apoštolského exarchátu. Dňa 23. novembra t. r. v
Katedrálnom chráme sv. Víta v
Prahe spolu so svojím exarchom Mons. Ivanom Liavincom
koncelebrovali počas slávnost
nej bohoslužby po prvýkrát pred
verejnosťou. Slávnostná boho
služba, ktorej hlavným celebrantom bol M iloslav kardinál
Vlk, bola vrámcí ukončenia vojtešského milénia a pri príleži
to s ti u k o n č e n ia d e s a ťro č ia
duchovnej obnovy, ktorú v roku
1987 vyhlásil kardinál Tomášek.
Podľa inform ácií z pražského
exarchátu noví gréckokatolícki
presbyteri budú verejne účinko
vať. V službe pražského exar
c h á tu p o s iln ia d u c h o v n ú
službu, pričom je predpoklad v
Českej republike vznik nových
gréckokatolíckych farností, -rs-

Biblická
konferencia
V dňoch 23.-25. októbra 1997
sa v Ružomberku, v priestoroch
tamojšej Katecheticko - peda
gogickej fakulty sv. Ondreja, ko
nala m e d z in á ro d n á b ib lic k á
konferencia o dokum ente Pá
pežskej biblickej komisie (PBK)
„Interpretácia Biblie v C irkvi“ .
Tento dokument PBK bol vyda
ný v roku 1993, sto rokov od vy
dania encykliky pápeža Leva
XIII. Providentíssimus Deus a k
50. výročiu encykliky Pia XII. Divino afflante Spiritu. Tieto encyklíky boli venované štúdiu
Biblie, boli reakciou na rôzne
prúdy v biblickom štúdiu vo svo
jej dobe, tak ako aj posledný
dokument Svätej stolice k otáz
ke biblických štúdií.
o. Mgr. P eter F ED O R

P O Z O R A V y s o Lú p č a o o c d
Z B R A C is L A V y
Jestvuje iste viacero spôsobov,
ako pestovaťcyrilometodské tradí
cie. Asi najjednoduchšie je onálepkovať menami sv. Cyrila a Metoda
podujatia inak aj chvályhodné, ale
bez užšieho duchovného kontextu
so spiritualitou a vzdelanosťou solúnskych bratov. Gréckokatolícka
farnosť v Bratislave si zvolila odliš
ný, trocha náročnejší spôsob oži
venie sviatku sv. Demetra, ktorý je
patrónom Solúna a ktorého kult k
nám priniesli naši vierozvesti.Atak
v nedeľu 26. októbra 1997 podve
čer bola pozvaná bratislavská kul
túrna verejnosť na koncert
Solúnčanom.
Tento netypický koncert pripra
vil chrámový zbor Chryzostomos netypický preto, lebo počas koncer
tu sa netlieskalo, ale jednotlivé
skladby či hudobné meditácie od
deľovali texty z večierní a utierní,
recitované pred ikonami, ktoré
osvetľovali tenké sviece. Na
programe boli kompozície zná
mych svetových i slovenských
skladateľov (Bortňanskij, Česnokov, Staničar, Škvarenina), ako aj
vlastné úpravy liturgických spevov
gréckokatolíckej cirkvi. Po prvý raz
vôbec tu zaznela časť kánona „Ot
mgly ľutyja“, ktorý na počesť sv.
Demetra zložili v 9. storočí zrejme
solúnski bratia. Ide o najstaršiu slo-

Helcmanouc?
oslauouali
700. výročie

vanskú hudobnú pamiatku. Spie
valo sa podľa Velimirovičovej re
konštrukcie súvekého nápevu
zachyteného v neumovom zápise.
Koncert vynikajúco dirigoval Dr.
Christopher Staničar, profesionál
ny dirigent z Cincinnati (USA), zna
lec a milovník hudby východnej
cirkvi, ktorý počas ročného študij
ného pobytu v Bratislave udržiaval
s Chryzostomosom veľmi úzke
kontakty.
Súčasťou programu bola skráte
ná prednáška o. Cyrila Vasiľa, SJ,
z rímskeho Pontificio Instituto Ori
éntale o sv. veľkomučeníkovi Demetrovi Solúnskom a jeho úcte na
Slovensku ako (neprávom poza
budnutej) súčasti našej cyrilometodskej tradície.
Koncert - pre mladý zbor Chry-

Stará banícka obec Helcmanovce,
okres Gelnica, oslávila 700.výročie pr
vej písomnej zmienky o území, na kto
rom vznikla obec Helcmanovce.
Pri tejto príležitosti organizátori
osláv pripravili bohatý program.
Okrem slávnostného zasadnutia
obecného zastupiteľstva bolo aj stret
nutie s najstaršími občanmi obce a
ďalšie podujatia.
Vyvrcholením osláv bola archijerejská sv. liturgia, ktorú na odpustovej
slávnosti k úcte sv, Michala archanje
la dňa 9.novembra t.r. s miestnym du
chovným o. Mgr. Františkom Takáčom
a prítomnými kňazmi z Kojšova a Zamutova slúžil košický apoštolský
exarcha Milan Chautur, CSsR. Spo-

zostomos vôbec prvé vystúpenie
tohto druhu - sa stretol s veľmi
priaznivým ohlasom početného
publika, v ktorom nechýbali ani
predstavitelia zastupiteľských úra
dov USA, Grécka a i. Osobitne mi
lým hosťom bol apoštolský nuncius
na Slovensku, arcibiskup Luigi
Dossena. K úspechu koncertu
prispela veľkodušnosť správcu
chrámu Najsvätejšej Trojice P.A.
Kebisa aj záštita magistrátu hlav
ného mesta SR nad podujatím.
Kedže Solún, ktorý si každoroč
ne veľmi slávnostným spôsobom
pripomína sv. Demetra, je družob
ným mestom Bratislavy, zaznelo
záverečné polychronion-mnoholetie práve Solúnčanom ako pozdrav
i poďakovanie za našich apoštolov.
Daniel ŠKOVIERA

luslúžil aj spišský protopresbyter o
Mgr. Jaroslav Štefanko. Súčasne po
svätil obecné symboly.
Milé bolo stretnutie tunajších ve
riacich so svojím bývalým duchov
ným dnes už na odpočinku o
Mikulášom Sigetim. Otec biskup v
príhovore vysvetlil pojem Michael Kto ako Boh a poukázal na rafinova
ný boj zlého ducha proti dobru. Na
bohoslužbe sa zúčastnili aj niektorí
poslanci NR SR na Slovensku. Obra
dy spestrila aj miestna dychovka a
členovia bansko - robotníckeho spol
ku v uniformách. Slávnosť zakončili
tradičnou obchôdzkou okolo chrámu.
Veriaci z Helcmanoviec
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Podujatie
s veľkým
záujmom
Vianočný halový futbalový turnaj sa
našej redakcii časopisu Slovo podari
lo s Božou pomocou naštartovať kva
lifikačnými zápasmi 8. novembra v
hale SOUE v Prešove.Turnaj za účas
ti 18 družstiev z prešovskej eparchie,
košického exarchátu i košickej rím,
kat. arcidiecézy mal dobrú úroveň i
správny zápal boja. Tak ako v zboro
vom speve je prevaha záujmu diev
čenskej populácie, futbal je prevažne
čisto chlapčenskou, mužskou záleži
tosťou. Ak hovoríme dnes o reevanjelizácii, o duchovnej obnove, potom je
namieste, aby sme využívali rôzne
netradičné formy či už na miestnej
úrovni alebo aj účasťou na
celocirkevných podujatiach. Túto myš
lienku kresťanskej telovýchovnej orga
nizácie Slovenský orol, ktorá je spoluorganizátorom tohoto turnaja,
pochopil o. Vasiľ Kormaník, ktorý kva
lifikačné zápasy zahájil príhovorom a
spoločnou modlitbou všetkých účast
níkov, ďalej o. Jozef Zorvan z Ruskej
Novej Vsi, o. Jozef Miňo zo Zdoby, o.
Štefan Kopčák zo Stročína I o. Juraj
Rak, CSsR, z Michaloviec, ktorí tým,
že svoje družstvá nielen sprevádzali,
ale väčšina z nich sa aj zapojila do hry.
Vo finále bude hrať 10 družstiev
vrátane obhajcu z roku 1996 minulo
ročného víťaza chlapcov z Trebišova.
Turnaj by mal vyvrcholiť finálovými
zápasmi 29. decembra 1997 za účas
ti vladyku Milana Chautura, CSsR.
-rs-
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Ak by ste boli chceli stretnúť
takmer všetkých slovenských bisku
pov, potom ste mali prísť v dňoch

sa stal známy a slávny. Pred brá
nou m esta Amiens v treskúcej
zime, keď tiahol s vojskom do mes

Postrehy

Informácie
Udalosti

O Turčianskom sv. Martine
31. októbra až 9. novembra do Mar
tina. Pri príležitosti 1600. výročia
smrti patróna tejto farnosti biskupa
sv. Martina sa v meste Martin kona
li rôzne cirkevné a kultúrne poduja
tia, ktoré nevynechali ani miestnu
komunitu gréckokatolíckych veria
cich. Duchovnú obnovu, ktorá sa
konala v rámci večerných bohoslu
žieb v Chráme sv. Martina na tému
Pustovnícky život sv. Martina, uvie
dol miestny dekan P. Zemko.

Zo životopisného medailóna sv.
Martina vyberáme: Narodil sa v ro
koch 316-317 v Sabárii (Panónii).
Už ako malý chlapec sa so svojím
otcom, ktorý bol vojak, dostal do
Pávie v Itálii. Tu sa desať rokov
kresťansky vzdelával. V jeho živo
topise sa traduje historka, ktorou

Výsledky kvalifikačných stretnutí
Zdoba - Santa Mária 0:1,0:0, Ďačov - Fulianka 0:1,1:0, SaleziániA-Fran
tiškáni 0:0,2:0, Slovenský orol-Sobrance 1:2,2:1 (pok. kopy 3:1), Stročín Svidník 2:5,1:5, Ruská Nová Ves - Michalovce-Topoľany 0:2,1:1, Saleziání
B - Bohoslovci Kňazského seminára P.P. Gojdiča 4:3, 1:2, (na pok. kopy
2:3), Snina - Belža 0:3, 0:3 kont., Rovné - Pichné 8:2, 8:0.
-rs-

ta, zbadal polonahého žobráka, kto
rý žiadal o zmilovanie. Pretože roz
dal všetky peniaze a nič už nemal,
odrezal mečom polovicu svojho
plášťa a dal ju žobrákovi. V 18 ro
koch prijal krst, neskôr sa stal dia
konom a v roku 338 sa stal
biskupom v Tourse. Od seba a od
iných požadoval prísnu disciplínu,
cnostný život, chudobu a pokoru.
Zomrel 11. novembra 397. Úctu k
tomuto svätcovi priniesli na Sloven
sko premonštrátski mnísi pochádza
júci z Francúzka, kde je tento svätec
mimoriadne obľúbený.
V rámci duchovných osláv do
Martina postupne zavítali arcibis
kup Mons. Alojz Tkáč a biskupi Mons. Peter Dubovský, Mons. Mi
lan Chautur, CSsR, Mons. Domi
nik Tóth, Mons. František Rábek,
Mons. Bernard Bober, Mons. An
drej Imrich, Mons. Eduard Kojnok.
Slávnostnú bohoslužbu v západ
nom obrade dňa 9. novembra slú
žil banskobystrický biskup Rudolf
Baláž, koncelebroval emeritný bis
kup Jozef Feranec. Popoludní ešte
v tento deň sv. liturgiu vo východ
nom obrade slúžil prešovský bis
kupský vikár o. Peter Rusnák spolu
s miestnym duchovným o. Igorom
Bibkom. Program osláv potom po
kračoval až do 15. novembra t.r
-rs-

Festival sakrálneho
umenia v Košiciach
Na koncerte poslucháčov boho
sloveckých fakúlt, ktorý bol sú
časťou tradičného Festivalu sak
ráln eh o u m en ia v K o šiciach ,
reprezentoval našu cirkev chrá
movým spevom Zbor Rom ana
Sladkopevca G réckokatolíckej
bohosloveckej fakulty v Prešove
pod vedením Pavla Vasiľa.
N a záverečnom koncerte Spie
vajte s nami, ktorý bol takisto v
dome umenia, vystúpil aj košic
ký gréckokatolícky mládežnícky
Zbor Presvätej Bohorodičky pod
vedením Viery Molčányiovej.
-pk-

Ešte nepobozkal
ich zem
Ján Pavol II. počas svojho
pontifikátu doteraz navštívil 118
krajín sveta. Existuje ešte de
sa ť krajín, kde pápež ešte ne
pobozkal zem. Ide o štáty, kto
ré n a p rie k je h o veľkej túžbe
nem ohol navštívíť z rozličných
politických, náboženských, et
nických , či iných príčin. Ide o
krajiny: Izrael, Rusko, R um un
sko, B u lh a rsko , K am bo dža ,
Severná Kórea, Čína, Somálsko, Niger a Kuba. Posledne
menovanú krajinu navštívi už
v dňoch 21.-25. januára 1998.

-rs-

Znovu hrozí hlad
V
Bulharsku hrozí podľa úda
jov nemeckej charity opäť ako
minulú zimu hlad. „Stotisíce ľudí
sú odkázané na pomoc zvon
ku,“ vyhlásil istý pracovník cha
rity vo Freiburgu. Mnohí ľudia
už trpia nedostatkom potravín,
predovšetký mnohodetné rodi
ny, nezamestnaní, starí a po
s tih n u tí ľu d ia . H ospodárska
situácia v Bulharsku sa oproti
minulém u roku ďalej zhoršila.
Už teraz musia v domácnosti v
B u lh a rsku vyd a ť v priem ere
80% príjmov na potraviny. Naj
nižšia mzda je v prepočte 690,Sk mesačne, najnižší dôchodok
okolo 570,-Sk .

TK KBS

Kresťanom chýba
sloboda
Stále trvajúce obmedzenie
pohybu kresťanov vo Svätej
zemi nedávno kritizoval latinský
patriarcha Jeruzalema, Micha
el Sabbah. Zaťiaľ čo pútnici a
turisti z celého sveta môžu na
vštevovať posvätné miesta, pa
le s tín s k y m
k re s ťa n o m
z
Betlehema a autonómnych ob
lasti miestne úrady toto právo
upierajú.
-rs-
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Petrove slová Pnú emrchútna pút äc Svätej zeme
Služba chorým
- Cirkev oceňuje vašu prá
cu a povzbudzuje vás, aby ste
k nej pristupovali s veľkoduš
nosťou v službe životu tam,
kde je zraniteľný, slabý a ne
m ocn ý. N ie k e d y o p ú š ťa te
vlastné krajiny a dokonca ris
kujete aj život p ri p lnení svo
jic h p o v in n o s ti, - p o v e d a l
S vätý O tec v rám ci 3-dňovej
m edzinárodnej konferencie na
tém u C irkev a zdravie vo sve 
te - očakávania a nádeje na
prahu roku 2000.
Ján P avol II. o ce n il ú silie
m edzinárodných organizácií v
p ro s p e c h
ro z v o ja
z d ra 
votníckej staro stlivosti, ktorá
by m ala byť schopná vyriešiť
s itu á c iu biedy, p o d v ý ž iv y a
ohrozeného zdravia a dodal:
- Rád by som vyslovil nalie

havú výzvu vyvinúť snahy o to,
aby ľudské, hospodárske a
te c h n ic k é z d ro je b o li ro z 
deľované stále spravodlivejšie
do rôznych častí sveta.
O krem toho vyzývam ko m 
petentné m edzinárodné o rgá
ny, aby sa postarali o efektív
ne
p rá v n e
z á ru k y
na
z a b e zp e če n ie n a p o m á h a n ia
zdravotníckej starostlivosti pre
tých, ktorí nem ajú žiaden hlas
tak, aby sa táto oblasť nedala
z n ič iť d yn a m ik o u zisku , ale
ab y sa v y z n a čo va la lo giko u
solidarity a láskou k blížnem u.
S v ä tý O te c z d ô ra z n il, že
c h o rý č lo v e k m ô ž e s v o jím
trp e z liv ý m s v e d e c tv o m p o 
m ôcť tým , ktorí sa o neho sta
ra jú , o b ja v o v a ť s e b a a k o
obraz Ježiša, ktorý chodil, lie
čil a robil dobre.

Hanebná štatistika
S koro jedn a m iliarda ľudí sa
nachádza v uzavretom kruhu
c h u d o b y, p o d v ý ž iv y a c h o 
roby. 46 m iliónov z nich roč
ne z o m ie ra . T a k m e r 8 5 0
m ilió n o v ľu d í ž ije v o b la s ti
m alárie a dĺžka života v m no
hých krajinách nedosahuje 50
rokov.

V dňoch 20. -27. novembra 1997
sa uskutočnila prvá púť veriacich
Gréckokatolíckeho apoštolského
exarchátu do Svätej zeme za účasti
vladyku Milana Chautura, CSsR,
košického exarchu, na ktorej sa
zúčastnilo 135 pútnikov. Počas
siedm ich dní navštívili mnohé
miesta, ktoré sú spojené s dejina
mi spásy. Odborným historickoduchovným výkladom pútnikov
sprevádzali o. ThDr. Ján Majemík
a o. Martin Mojžiš.
(cj)

Posviacka ikonostasu vo Fulianke
V nedeľu 30.novembra 1997 v obci Fulianka posvätil prešovský
diecézny biskup Mons. Ján Hirka interiér obnoveného chrámu sv.
Kozmu a Damiána. Obnovený ikonostas zreštauroval pán Takáč
zo Sečoviec. Tamojší gréckokatolícky duchovný o. PaedDr. Emil
Turjak spolu s veriacimi začali pred dvoma rokmi s prístavbou
chrámu a celkovou úpravou interiéru. Vlani dokončili oltár a časť
vnútrajška chrámu. Posviackou chrámu zavŕšili celkovú opravu.

Dňa 15. novembra sa v Prešove
uskutočnilo vyhodnotenie celoslo
venskej súťaže v tvorbe duchovnej
poézie, prózy a drámy II. Gorazdovho literámého Prešova. Organizátori
súťaže (Šarišské kultúrne centrum
Prešov, Šarišské osvetové stredisko
Prešov, Cyrilometodská spoločnosť
Bratislava, Národné literárne cen
trum Bratislava, Gréckokatolícka

Odpust v Livove
Vo farnosti Lukov vo filiálnej obci
Livov sa konala 8. novembra odpusto
vá slávnosť k úcte sv. Michala archan
jela. Sv. liturgiu slúžili o. Andrej Šambronský, správca farnosti, a o. Peter
Komanický z Pichného. V príhovore o.
Peter hovoril o každodennom rozhodo
vaní sa človeka pre dobro resp. pre zlo.
Naše kresťanstvo často zostáva v lavi
ciach chrámu, pričom archanjel Mi
chal nás učí ako v praktickom živote
bojovať so zlom.
-rs-

Gorazdov
literárny Prešov
bohoslovecká fakulta Prešovskej
univerzity, Matica slovenská Mar
tin, Spolok sv. Vojtecha Trnava a
Spolok sv. Cyrila a Metoda Micha
lovce) pripravili pekný program. Vy
hodnotenie sa začalo sv. liturgiou,
ktorú slúžil otec biskup Mons. Ján

V Ľubovci misie
V dňoch 20. 9 - 28. 9.1997 sa po
päťdesiatročnej odmlke v Ľubovci ko
nali sväté misie, ktoré viedli otcovia redemptoristi - o. Vladimír Jurčenko a o.
Miroslav Medvid.
V tomto čase milosti veriaci o to viac
pociťovali účinkovanie Svätého Ducha
aj počas sv. liturgií, ktoré slúžil správ
ca tejto farností o. Rastislav Višňovský
a spoločnú náuku s témou dňa pred
niesol o. Vladimír Jurčenko.
Sv. misie boli pre všetkých novou
príležitosťou na prehĺbenie svojho
vzťahu k Bohu a k blížnym, k čomu
prispela aj obnova krstných sľubov,
prijatie sviatosti zmierenia, či krížová
cesta. Neopakovateľnou atmosférou
bol naplnený mariánsky večer, kedy
veriaci predniesli prosby k Matke Usta
vičnej pomoci.
Uskutočnenie svätých misií vo far
ností Ľubovec bude vždy pripomínať
kríž, ktorý bol posvätený v záverečný
deň.
K.TURČÍKOVÁ

Hirka. Po slávnostnom otvorení na
Gréckokatolíckej bohosloveckej fa
kulte nasledovala I. tvorivá dielňa
na tému: Duchovná poézia, próza a
dráma na Slovensku. Vyhlásenie vý
sledkov súťaže sa uskutočnilo po
poludní. Potom nasledovala II.
tvorivá dielňa za účasti autorov a od
bornej poroty. Po skončení nasledo
val bohatý kultúrny program.

NOVE HROBY

o.TEOFIL BOHUMIL ČELUSTKA.CSsR, odovzdal svoju dušu Stvo
riteľovi 13. októbra 1997 v Kláštore
redemptoristov v Stropkove, kde žil od
roku 1991 na odpočinku. Narodil sa 14.
marca 1913 v Prílukäch na Morave. Na
kňaza bol vysvätený 20. júna 1937. Pri
jal východný obrad a prišiel pôsobiť
ako misionár, katechéta a učiteľ do
Michaloviec. Po druhej svetovej vojne
až do likvidácie reholi pôsobil v Strop
kove. V novembri 1961 bol odsúdený
Jubileá kňazov
na päť rokov väzenia, ale v máji 1962
mu bola udelená amnestia. Žil však
o. Štefan Kitľan, narodený 6. ja
pod policajným dozorom. Po povolení
nuára 1943, oslávi 55. narodeniny.
činnosti našej cirkvi v roku 1968 po
o. Mgr. Vladim ír Capcara, na
stupne vystriedal ako správca farnosti
rodený 16. januára 1958, oslávi 40.
Stropkov, Vyšnú Olšavu, Bukovce a
narodeniny.
Krajnú Bystrú. Pohrebné obrady 16.
o. Dr. M arián Potáš, ordinova
ný 12. februára 1943, oslávi 55 ro októbra vykonali naši vladykovia o. Ján
Hirka a o. Milan Chautur, CSsR. Jeho
kov ordinácie.
o.
C y ril J a n č išin , narodený ostatky sú uložené v hrobke redempto
ristov na cintoríne v Stropkove.
26.1.1948, oslávi 50. narodeniny.

o. ANDREJ PROKOPOVIČ, CSsR,
zomrel v deň sviatku sv. Jozafáta 12.
novembra 1997 v Kláštore redempto
ristov v Michalovciach, kde žil na od
počinku od roku 1991. Narodil sa 16.
februára 1923 vo Vojtovciach. Po vy
sviacke na kňaza 3. júla 1949 začal
pôsobiť v Kláštore redemptoristov v
Michalovciach. Po likvidácii rehoľných
spoločností v roku 1950 aj on prešiel
rôznymi sústred'ovacími tábormi. Po
obnovení činnosti našej cirkvi v roku
1968 pôsobil vduchovnej službe ako
správca farnosti postupne v Pustom
Čemernom, Vyšné Rybnici a v rokoch
1970-91 v pútnickom Klokočové. Poh
rebné obrady s jeho spolubratmi a ďal
šími kňazmi za hojnej účasti veriacich
vykonal dňa 15. novembra vladyka
Milan Chautur, CSsR. Druhý príchod
Krista očakáva v hrobke redemptoris
tov na cintoríne v Michalovciach.
Blažený pokoj, vičnaja pamjaf!

SLOM) 22-23/97

19

LITURGICKÝ KALENDÁR
15. december, pondelok, zakon
čenie Nepoškvrneného počatia
(farba biela alebo modráš. M en
livé časti okrem čítaní ako 8. de
cembra. Hebr 11, 17-31 - zač.
329; Mk 9, 42-50; 10. 1 - zač. 42.
16. december, utorok. Ageus.
prorok /červená/. M enlivé časti z
utorka alebo o prorokovi. Hebr
12, 25-26; 13, 22-25 - zač. 333;
Mk 10, 2-12 - zač. 43.
17. december. Daniel, prorok a
traia mládenci: A nanižš. Azariáš. Misael. Menlivé časti zo stre
dy alebo o prorokovi. Jak 1,1-18
- zač. 50; Mk 10,11-16 - zač. 44.
18. december, štvrtok. Sebastián a spoločníci, mučeníci. Menlivé časti zo štv rtk a aleb o o
mučeníkoch. Jak 1, 19-27 - zač.
51; Mk 10, 17 -2 7 -z a č . 45.
19. december, piatok. Bonifác,
mučeník. Menlivé časti zo štvrtku
alebo o mučeníkovi. Jak 2, 1-13 zač. 52; Mk 10, 24-32 - zač. 46.
20. december. Sobota pred Na
rodením Pána. Príprava na Nar.
Pána. Tropar: Priprav sa. Sláva
i teraz kondák: Dnes sa chystá.
Prokimen: Radujte sa /zo sobo
ty/. Gal 3, 8-12 - zač. 205; Lk 13,
19-29 - zač.72.
21. december. Nedeľa pred Na
rodením Pána - Svätých Otcov.
Juliana.muč. Radový hlas je šies
ty, ev. na utierni je deviate. Antiťóny: n ed eľn é. T ropary: Pri
tvojom hrobe.Veľkí vyznavači.
priprav sa vyzdob. Sláva kondák:Traja mládenci. I teraz. Dnes
sa chystá. Prokimen: Velebíme
ťa. Hebr 11, 9-10; 17-23; 32-40 zač. 328; Mt 1,1-25 - zač. 1. Spev
na prij.: Chváľte Pána.
22. december, pondelok. Anas
tázia. mučenica. Tropar:Priprav
sa. Sláva i teraz kondák:Dnes sa
chystá. P rokim en:V etry sú / z
pondelka/. Jak 2,14-26 - zač. 53
Mk 10, 46-52 - zač. 48.
23. december, utorok, desiati
krétski mučeníci. Tropar a kon
dák ako včera. Jak 3, 1-10 - zač.
54; Mk 11,11-23 - zač. 50.
24. december, streda. Predve
čer Narodenia Pána, prísny pôst.
Hodinky pred Narodením Pána cárske časy /červené/ predpolud
ním. Večiereň s liturgiou sv. Ba
žila Veľkého /popoludní/ farba
biela. Heb 1, 1-12 - zač. 303; Lk

2 ,1 -2 0 - zač. 5. Veľké povečerie
s lítiou, utiereň (o polnoci) lit.
farba biela.
25. december, štvrtok. Narode
nie nášho Pána Ježiša K rista
(biela) prikázaný sviatok. Lit. sv.
Ján a Z la to ú ste h o . A n tifó n y :
O slavovať ťa budem . Blažený
človek. Vchod: Splodil som ťa.
Tropar:Narodenie tvoje. Sláva i
teraz kondák: Dnes Panna. Pro
kimen: Nech sa ti klania. Miesto
svätý Bože: Ktorí ste v Kristu.
Gal 4 ,4 -7 - zač. 209; Mt 2,1 -1 2 zač. 3. N am iesto D ôstojné je:
Z velebuj a IX. irm os Veľké a
slávne. Do 4. januára vrátane, je
voľnica.
26. december. Zbor presv. Bo
horodičky a sv. Jozefa /lit.farba
je biela/ prikázaný sviatok. An
tifó n y v ia n o č n é . V ch od : P o
ď m e... z P a n n y n a r o d en ý .
Tropary: z Narodenia o sv. Joze
fovi. Spieva sa Svätý Bože. Pro
kim en: z N arod en ia. H ebr 2,
11-18 - zač. 306; Mt 2, 13-23 zač. 4. Spev na prij.: ako včera.

M t 2, 13-23 - zač. 4. N am iesto
Dôstojné je: Zvelebuj a IX. irmos
z Narodenia. Spev na prij.: z ne
dele po Narodení.
29. december, pondelok. Betle
h em ské n ev in ia tk a , m u čen íci.
Tropary: O neviniatkach, z Na
rodenia, Sláva kondák o Neviniat
kach, I teraz kondák z Narodenia.
1 Pet 2, 21-25; 3, 1-9 - zač. 59;
M k 12, 13-17 - zač. 54 (M t 2, 1323).
30. december, utorok. Anézia.
mučenica. 1 Pet 3,10-22 - zač. 60;
M k 12, 18-27 - zač. 55.
31. december, streda, zakonče
nie sv ia tk u N a ro d e n ia P án a.
M enlivé časti, okrem Ktorí ste v
Kristu a čítaní, sú ako 25. decem 
bra. 1 Pet 4, 1-11; Mk 12, 28-37.
Ďakovná pobožnosť.

1. január 1998. štvrtok. Qbrezanie Pána, sv. Bažil Veľkv. Slúži
sa Sv. liturgia Bažila Veľkého,
lit.farba je biela. Prikázaný svia
tok. Antifóny: každodenné. Tro
pary: z Obrezania, o sv. Bazilovi,
Sláva kondák o sv. Bazilovi, I te
21. december, sobota, sv. Šte raz kondák z Obrezania. Proki
fan. mučeník, s obota po Naro men: zo sviatku a o svätom. Kol
d en í. A n tifó n y : z N a ro d en ia
2,8-12 - zač. 254; Lk 2,20-21; 40Pána. Vchod: ako 26. dec. Tro 52 - zač. 6. Namiesto D ôstojné je:
pary: Z Narodenia, o sv. Štefa Z velebuj a IX. irm os z utierne
n o v i. S lá v a k o n d á k : o sv.
Obrezania. Spev na prij.: z Ob
Štefanovi, I teraz kondák: z Na rezania a svätého.
rodenia. Prokimen: z Narodenia
2. január, piatok. Predsviatok
a o svätom. Cit.: sob. po Nar.: 1
Zjavenia Pána. Silvester, pápež
Tim 6, 11-16 - zač. 288; Mt 12,
(biela). Tropar z predsviatku Zja
15-21 - zač. 46; Štefanovi: Sk 6,
venia, kondák z predsviatku Zja
8-15; 7, 1-5; 47-60 - zač. 17; Mt
venia. Prokimen a spev na prij.
21,33-42 - zač. 87. Namiesto Dôs
je z piatku. 2 Pet 1,1-10 - zač. 64;
tojné je: Zvelebuj a IX. irmos.
M k 13, 1-8 - zač. 58.
Spev na prij.: z Narodenia a o
3. január, sobota pred Zjave
mučeníkovi. Vo všedné dni do 31.
ním P ána. M ala ch iá š. prorok
decembra na sv. lit. menlivé čas
(biela). Tropar, kondák ako 2.jan.
ti sú: A n tifó n y z N a ro d en ia ,
Vchod: Poďme... z Panny naro Prokimen, spev na prij. zo soboty
1 Tim 3, 14-16; 4, 1-5 - zač. 284;
dený. Tropar, kondák, prokimen,
M t 3, 1-11 - zač. 5.
Zvelebuj a IX. irm os, spev na
prij. z Narodenia.
28.
december. Nedeľa po Na
rodení Pána. Jozef. Dávid. Jakub. Radový hlas je siedmy, ev.
na utierni je desiate, lit. farba:
biela. A ntifóny: z N arodenia.
Vchod: Poďme... z Panny naro
dený. Tropary: Z hlasu, z Naro
d en ia , P án ovým p ríb u zn ý m ,
Sláva kondák: Pánovým príbuz
ným. I teraz kondák z Narode
n ia. P ro k im e n : z n ed ele po
Narodení. Gal 1,1 1 -1 9 -zač. 200;

4. január. Nedeľa pred Zjave
ním Pána. Zbor 70 apoštolov. Lit.
farba je b iela , rad ový h las je
ôsmy, ev. na utierni je jedenáste.
A ntifóny: nedeľné. Tropary: ne
deľný z hlasu, predsviatku. Slá
va kondák z hlasu, I teraz kondák
z predsviatku. Prokimen, aleluja
a spev na prij. je z hlasu 2 Tim 4,
5-8 - zač. 298; Mk 1 ,1 - 8 - zač. 1.
5. január. Predvečer Bohoziavenia. prísny pôst. Hodinky pred
Zjavením Pána - cárske časy (čer

vená) ráno. Večiereň s Liturgiou
sv. Bažila Veľkého (biela) popo
ludní. 1 Kor 9, 19-27 - zač. 143;
Lk 3,1 -1 8 - zač. 9. Svätenie vody.
Veľké povečerie s lítiou, utiereň
(biela) o polnoci.
6. január, utorok. Bohozjavenie (biela). Antifóny: z Bohozjavenia, podobne vchod, tropár,
kondák, prokimen, spev na prij.
N amiesto Dôstojné je: Zvelebuj
a IX. irmos. Spieva sa: Ktorí ste
v Kristu. Tit 2,11-14; 3 ,4 -7 - zač.
302; Mt 3, 13-17 - zač. 6; Sväte
nie vody. Myrovanie.
7. január, streda. Zbor sv. Jána
K r stite ľ a . O krem p iesn e na
vchod, Ktorí ste v Kristu a číta
ní, menlivé časti sú ako 6. januá
ra. Tropary: z Bohozjavenia, o sv.
Jánovi (z utorka). Sláva kondák
z Bohozjavenia, I teraz kondák o
sv. Jánovi (Jordán sa veľmi). Sk
19,1-8 - zač. 42; Jn 1,29-34 - zač.
3. Prokimen: Spravodlivý sa teší.
Na liturgiách do 14. januára:
Antifóny z Bohozjavenia, Vchod:
Poďme... Ján ťa pokrstil v Jor
dáne. Tropare, kondák, zo sviat
ku, Trojsväté, prokimen, aleluja
a spev na prij. zo sviatku, čítania
radové, N am iesto Dôstojné je:
Zvelebuj a IX. irmos.
8. január, štvrtok. Juraj. Emilián a Dominika, úctyhodní. Heb
10, 35-39; 11, 1-7 - zač. 326; Mk
9, 1 0 -1 6 -z a č . 39.
9. ja n u ár.p iatok . P olveukt.
mučeník. Hebr 11,8-16 - zač. 327;
Mk 9, 33-41 - zač. 41.
10. január, sobota po Bohozjavení. Gregor Nicejský. biskup. Ef
6, 10-17 - zač. 233; Mt 4, 1-11 zač. 7.
11. január. Nedeľa po Bohozjavení. Teodózius Veľký, úcty
hodný. lit. ferba je biela, radový
hlas je prvý, ev. na utierni je prvé.
A n tifó n y : z B o h o zja v en ia .
Vchod: Poďme... Ján ťa pokrstil
v Jordáne. Tropary: nedeľný z
hlasu, z Bohozjavenia, o úctyhod
nom, Sláva kondák o úctyhod
nom, I teraz kondák z Bohozja
v en ia . P rok im en y: z hlasu a
svätého. E f 4, 7-13 - zač. 224; Mt
4,1 2 -1 7 - zač. 8; (Nedeľa po Bohozjavení); Hebr 13, 7-16 - zač.
334; Mt 11, 27-30 - zač. 43. (Teodóziovi). Namiesto Dôstojné je:
Zvelebuj a IX. irmos.

o. Mgr. Vojtech BOHÁČ
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Ohlasy
Názory
Obmedzenie slobody cirkeví ?
Pripravovanú zmluvu medzi Svätou
stolicou a vládou SR viaceré sloven
ské denníky a časopisy už komento
vali. Tlačová agentúra SITA nedávno
poskytla informácie, ako uviedla, že z
dôveryhodných zdrojov ministerstiev
kultúry a zahraničných veci je pripo
mienkovanie zmluvy už ukončené.
Podľa týchto zdrojov je jednou z naj
vážnejších pripomienok „zachovanie
prenotifikácie pri vymenúvaní biskupov
aj pri vytváraní nových cirkevných
územných celkov“. Vláda tak vyslovila
požiadavku, aby kandidátom na post
biskupa katolíckej cirkvi bol človek lo
jálny Slovenskej republike. Prenotifikácia biskupov vládou by však bola v
priamom rozpore s ustanovením Kó
dexu kanonického práva (CIC). Ďalšou
pripomienkou bolo cirkevnoprávne
definovanie územia SR, resp. vyme
novanie prímasa cirkvi a nové rozhraničenie rímskokatolíckych diecéz v
súlade s hranicami krajov. Treťou po
žiadavkou: vytvorenie samostatnej
gréckokatolíckej cirkevnej provincie. V
paragrafe o pôsobení cirkvi v médiách
žiadalo ministerstvo financií doplniť
text: „Svätá stolica sa zaväzuje rešpek
tovať nezasahovanie do záležitosti štá
tu, ktoré sa netýkajú cirkvi“. Najmä
pripomienka, aby Svätá stolica pred
menovaním konzultovala meno bisku
pa s vládou SR by znamenalo, aby sa
menovanie dialo so súhlasom štátu, čo
by polohovalo Cirkev do čias komuniz
mu, kedy štát rozhodoval o tom, či ten,
ktorý kandidát môže zaujať úrad Cirkvi.
Znamenalo by to obmedzenie slobo
dy Cirkvi. Súčasná proklamovaná ná
klonnosť vlády k Cirkvi je podobná
citátu zo Sv. písma, ktorú vykreslil istý
poslanec Národnej rady SR. „Toto všet

ko ti dám, ak sa mi pokloníš“, je to zá
verečná scéna, v ktorej diabol pokúša
Krista na púšti. Zmluva cirkvi ponúka
všetko, bezplatné a so štátnym zrov
noprávnené školstvo a prístup cirkvi do
všetkých oblastí života ako je kultúra,
armáda atď. a ponúka to veľmi veľko
ryso. Avšak v jednom bode, ktorý je
však neuralgický, žiada od Vatikánu
neprijateľný kompromis, dodáva spo
mínaný poslanec. Vláda tak žiada, aby
Svätá stolica sa zaviazala vopred ohlá
siť meno kandidáta na biskupa, pričom
by SR mala právo voči kandidátovi vy
sloviť výhrady a následne by Svätá sto
lica mala právo rozvážneho posúdenia
výhrad, ktoré vyjadrí voči kandidátovi
SR.
Ide v podstate o kľúčový problém
nezávislosti Cirkvi od štátu.

pripomínať novopostavený misijný kríž
s nápisom - Spas dušu svoju.
Nech v tomto duchu nás naďalej
vedie duchovný otec našej farnosti
Peter Vansač. Bože, udeľ mu bohaté
duchovné dary a milosti, aby verne hlá
sal slová tvojej pravdy.
Hriech je zmytý milosrdenstvom,
ktoré sa vylieva v hojnosti zo stromu
kríža.
Mária P.

Poznávací deň

Gréckokatolícky farský úrad Bardejov-Vinbarg v spolupráci s miestnym
katechetickým strediskom usporiadal
pre deti z oboch bardejovských farností
poznávací deň v srdci našej diecézy v Prešove.
Mária SABOLOVÁ
Naše prvé kroky viedli do sídla
nášho o. biskupa - do biskupskej rezi
dencie. V zastúpení o. biskupa nás
Sväté misie v Jakubanoch
privítali o. generálny vikár Mons. Ján
V dňoch 11.10.-19.10.1997 sa ko Gajdoš a tajomník BÚ o. Andrej Rusnali v Jakubanoch sväté misie. Stalo nák. Okrem čokoládovej pochúťky tu
sa tak po 55 ročnej odmlke.
bola pre deti pripravená návšteva
Prostredníctvom o. redemptoristov
osobnej kaplnky o.biskupa a Katedrá
- o.Vladimíra Jurčenka a o. Miroslava
ly sv. Jána Krstiteľa, kde nás podrob
Medvid'a - prišiel k nám živý Boh a po
ným výkladom sprevádzal o. generálny
núkol nám vykúpenie, spásu našich
vikár. Asi najväčšie zážitky si deti od
duší. Prostredníctvom o. misionárov sa
niesli z prehliadky krypty pod katedrá
nám prihováral vo sv. liturgiách, káz
lou. Navštívili sme aj katechetické
ňach, a osobných stretnutiach s kaž
stredisko, kde sr. Katarína odovzdala
dým veriacim vo sviatostiach
deťom spomienkové darčeky v podo
zmierenia. Boli sme celých 8 dní spätí
be katechetických pomôcok. Deti mali
s Ježišom Kristom na jeho „krížovej
tiež možnosť nahliadnuť za tajomné
ceste“ po dedine, v náukách pre
všetkých, detí, mládež, cez stavovské múry kláštora sestier Rádu sv. Bažila
stretnutia so ženami, mužmi, mláde Veľkého, kde si prezreli kaplnku a boli
žou. Pri obnove krstných sľubov, man oboznámené s činnosťou tejto rehole
na Slovensku.
želských sľubov, zasvätením farnosti
Záver nášho poznávania tvorila pre
Matke Ustavičnej Pomoci. Vyvrchole
hliadka kňazského seminára. Vicerekním bolo posvätenie misijného kríža.
tor o. Jozef Čekan nám pri prezeraní
Takto sa nám ponúkal Boh vo svojej
veľkosti a láske. Vďaka Ti, Bože, za priestorov kaplnky pútavo porozprával
otcov misionárov. Nech ich Matka o histórii a súčasnosti nášho kňazské
Ustavičnej Pomoci sprevádza na ich ho seminára.
o. Peter CAP
misijnej ceste. To všetko nám bude

Liturgický slovník
M alá večiereň sa slúži v pod
večer lítijných sviatkov. Kaftizm a a veľká, prositeľná a suhuba
jekténia celkom vypadnú. Počet
stichýr je štyri. Slúži sa pri za
tvorených kráľovských dverách.
(Večer sa slúži Veľká večiereň s
lítiou.) Malá večiereň nie je to
tožná s každodennou večierňou.
M antia je fialový dlhý, celé
telo zakrývajúci plášť biskupa.
Biskup ho nosí pri príchode a

odchode s chrámu. V predu ho
zdobia spony a m alé ikony.
M yro je voňavý olej zložený
z 33 zložiek. Podľa pravidla va
renie m yra je slávnostný obrad,
ktorý sa začína na veľký ponde
lok. Biskup svätí myro na veľký
štvrtok. Používa sa na myropomazanie-birm ovanie.
M a r g a r ita (z gr. te rm ín u )
znam ená perlu. M argarity sú tie
malé častice v tvare kocky, kto

ré kňaz vyreže na proskom ídii z
prosfory na časť svätých a k spo
m ienke na živ ý ch a m ŕtvych.
Ukladá ich na diskose vedľa a
pod baránka.
M a rty rik o n je spev na česť
m učeníkov počas dennej m od
litby hodín dňa (časoslova), kde
sa vyskytuje najmä ako predspev
(pripiv) medzi stichyrami - slo
hami.
o. M gr. V ojtech B O H Á Č

Kronika o. biskupa
Mons. Jána Hirku
2.11. Vykonal posviacku farskej budo

vy v Cernine.
6.11. Zúčastnil sa imatrikulácie prvá
kov na GkBF a inaugurácie Prešovskej
Univerzity.
8.11. Bol prítomný na odovzdaní Zla
tej platne Hanke Servickej.
9.11. Odslúžil sv. liturgiu na litmanovskej hore.
11.11. Zúčastnil sa na plenárnom za
sadnutí KBS v Badíne.
12.11. Spolupredsedal s košickým
exarchom na liturgickej komisii.
13.11. Prijal zástupcov Úradu vlády
SR.
15.11. Odslúžil sv. liturgiu pri príležitosti
vyvrcholenia II. Gorazdovho literárne
ho Prešova.
16.11. Zúčastnil sa posviacky evanjelic
kého chrámu vo Vranove nad Topľou.
17.11. Odslúžil ďakovnú sv. liturgiu
pri príležitosti svojich narodenín.
20.11. Vysvätil dvoch diakonov - Mgr.
Slavomíra Ganaja a Mgr. Martina Horňáka.
21.11. Udelil im kňazské svätenie.
22.11. Privítal účastníkov kantorského
kurzu.
23.11. Odslúžil ďakovnú sv. liturgiu
pri príležitosti 5. výročia posviacky
Chrámu Najsvätejšej Eucharistie vo
Vranove nad Topľou.
27.11. Zúčastnil sa osláv 5. výročia vzni
ku 34. leteckej základne v Prešove.
29.11. Odslúžil sv. liturgiu v rámci
duch. obnovy vo Vyšnej Olšave.
30.11. Vykonal posviacku interiéru
chrámu vo Fulianke.

Kronika vladyku
Milana Chautura
košického exarchu
1.11. Odhalil pamätnú tabuľu biskupo
vi Andrejovi Bačinskému v Beňatíne.
2.11. Odslúžil sv. liturgiu na mieste
zaniknutej obce Veľká Poľana, v kto
rej prežil svoje detstvo.
8.11. Odslúžil archijerejskú sv. liturgiu
na odpustovej slávnosti v Chráme sv.
archanjela Michala v Stanči.
9.11. Zúčastnil sa na oslave 700. vý
ročia obce Helcmanovce a odslúžil ar
chijerejskú sv. liturgiu.
15.11. Bol na zasadnutí Konferencie
biskupov Slovenska v Spišskom Pod
hradí.
16.11. Posviacka obnoveného chrámu
Pokrova Bohorodičky v Stankovciach.
20.-27.11. Zúčastnil sa celoexarchátnej púte do Svätej zeme.
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Naši jubilanti
V decembri t.r. sa významného
životného jubilea dožívajú títo naši
členovia:
Anna Tatárová z Davidova.
Helena Berešová z Novosadu,
Helena Fašková z Košíc, Andrej
Fedor z Dvorianok, Anna Fedorová zo Záhora, Mária Hricová z
Dúbravky, Júlia Knišová zo Svid
níka a M ária Vasiľová zo Slavkoviec.
Mária Cerveňanská z Nižného
Hrabovca, Johana Horňáková zo

Slivníka, Alžbeta Chomová z Fulianky a Anna Kekeľová zo Svid
níka.
Anna Bozdošová zo Svidníka,
Helena Kirchnerová zo Žiliny a
Anna Tatarová zo Svidníka.
Anna M indžoková z Pavloviec
nad Uhom a Helena Servanská z
Trhovišťa.
Všetkým jubilantom vyprosuje
me hojnosť Božích m ilostí Na
mnoho rokov, šťastných rokov.
-pk-

SPOLOK
SV. CYRILA
A METODA

Štedré srdcia
Na podporu spolku sv. Cyrila a
Metoda prispeli:
Pavel Bačinský, Jarovnice 900,Sk, M ária Cimbalová, Bratislava
50,-Sk, Členovia Spolku sv. Cy
rila a Metoda v Čertižnom 850,Sk, Členovia Spolku sv. Cyrila a
M etoda v D avidove 1000,- Sk,

V košickej pyramíde

Ďalší členovia

Pri príležitosti 10. výročia smrti zaslú
žilého kňaza a generálneho vikára Eparchie sv. Cyrila a Metoda v kanadskom
Toronte o. Františka J.Fugu (1923-1987)
bola v košickej pyramíde sv. liturgia. Slú
žil ju košický protopresbyter o.Marko
Rozkoš, spoluslúžil o.Gabriel Németh a
správca farn o sti sv.P etra a Pavla
o.Michal Hospodár, ktorý aj kázal.

Aj počas tohtoročnej jesene sme do
stávali do nášho spolkového ústredia v
Michalovciach prihlášky nových členov.
Prvých šesť sme dostali z podtatranské
ho mesta Kežmarok. O.ThDr.Ján Babjak.SJ, nám odovzdal okrem iných aj
prihlášku ďalšieho zakladajúceho člena
Ing.Bohuslava Valigu z Tatranskej Kot
liny.

PaedDr. Jozef Ivan, Košice 900,Sk, o. František Fedor, Miklušovce 100,- Sk, Ľudmila Rosenbergerová, Janova Lehota 150,- Sk a
Helena Tureková, Spišská Nová
Ves, Brusnik 50,- Sk.
Dary na Spolok sv. Cyrila a Me
toda posielajte poštovou poukáž
kou vzor „A “ na účet SLSP
Michalovce, číslo účtu 124240559/0900. Na poštovej poukážke v
správe pre prijímateľa - na druhej
strane - uveďte, že ide o dar. Mená
darcov postupne uverejňujeme v
Slove. Za dary Pán Boh zaplať.

Kalendárov je dosť
Všetkých členov nášho spolku prosí
me, aby si na farských úradoch prevzali
Gréckokatolícky kalendár 1998 a podie
lovú knihu Zostali verní a súčasne za
platili členské. Kalendáre sú na farských
úradoch a v predajni Byzant v Prešove
aj vo voľnom predaji. Vydavateľstvo By
zant, 040 01 Košice, Moyzesova 40, vy
baví aj prípadné doobjednávky.

Pamätná tabuľa biskupovi Andrejovi Bačinskému

Velikánovi z m alej obce
Obec Beňatina, okres Sobrance, ležiaca v malebnom kúte našej vlasti
medzi Vihorlatskými vrchami a Popričným, nie je síce počtom obyvate
ľov veľká - ráta okolo štyroch stoviek duší - ale dala našej gréckokatolíc
kej cirkvi velikána v osobe mukačevského biskupa Andreja Bačinského,
ktorý tu uzrel svetlo sveta pred 265 rokmi.
Toto jubileum bolo príležitosťou k odhaleniu pamätnej tabule spomí
nanému beňatinskému rodákovi. Iniciátorom bol Spolok sv. Cyrila a Me
toda so sídlom v Michalovciach.
Pri tejto príležitosti zavítal do tejto obce, ktorá je filiálkou Podhoroďa, košický exarcha vladyka Milan Chautur,CSsR. Po privítaní staros
tom obce Andrejom Petrúňom a správcom farnosti o.M ariánom
Drahňovským vladyka Milan odslúžil s prítomnými kňazmi v miestnom
Chráme Ochrany Bohorodičky z roku 1850 panychídu a zároveň sa k
veriacim prihovoril.

V TEJTO OBCI SA NARODIL

ANDREJ BAG IN S KY
1732 - 1809
MUK AČEVSKÝ BISKUP
ZAS LÚ ŽIL SA O VŠESTRANNÝ' ROZKVET
G R É C K O K A T O L Í C K E J CIRKVI
d P;

S P O L O K SV. CYRILA a ' / M E T O D A

1997',

Po panychíde sa duchovní otcovia i veriaci sústredili pred chrámom.
Báseň Jozefa Tótha Titánoví ducha predniesla žiačka Gymnázia Pavla
Horova v Michalovciach Zuzana Holková. Potom podpredseda Spolku
sv.Cyrila a Metoda Mgr.Pavol Kušnír prítomných oboznámil so životom
a dielom tohoto významného biskupa. Pamätnú tabuľu, ktorá je dielom
akademického sochára Richarda Wágnera z Trebišova, odhalil vladyka
Milan spoločne s predsedom spolku titl.kanonikom Jozefom Knežom.
Veniec k tabuli položili členovia výboru spolku Anna Sevková a PhDr.
Ernest Sirochman. Na tejto milej duchovnej slávnosti boli prítomní aj
nepriami potomkovia veľkého biskupa z rodiny Bačinskovcov, ktorí žijú
v Jarovniciach v okrese Sabinov.
Život a dielo biskupa Andreja Bačinského dokazuje, že obec Beňati
na, ktorá si v tomto roku pripomína 600 rokov prvej zmienky - nepriamo
sa spomína ešte v roku 1333 pri ohraničení chotára obce Tibava - môže
byť na svojho veľkého rodáka právom hrdá.
Ján POPRIK
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G réckokatolícka
diecézna Charita

A ko malé dievča som trá/ 1 vila vianočné sviatky u
■*. -^-starých rodičov na vi
dieku. D odnes si pamätám, ako
stará mama vždy kládla na šted
rovečerný stôl o jed en tanier na
vyše. Vraj p re prípad, že k nám
p
ríde nejaký pocestný alebo chu
Po zmene režimu sa aj u nás obja
vil jeden z fenoménov biedy človeka - dobný. M iesto p ri tanieri však
bezdomovstvo. Boh vždy pamätá na vždy zostalo prázdne, a tak som
tých, ktorí potrebujú pomoc: z dejín vie si myslela, že j e to všetko
me, že základy sociálneho cítenia po
len taký obyčajný dedin
ložila práve Cirkev, ktorá zakladala
ský
zvyk. D nes už všetko
školy, útulky, nemocnice pre tých, o kto
prebieha
akosi inak. Roz
rých sa štát nedokázal postarať. Kedže
tento problém jestvuje aj dnes, v Gréc svietené a vyzdobené ulice, davy
kokatolíckej diecéznej charite vznikol
náhliacich sa ľudí na uliciach i v
projekt Cesta k domovu. Tento projekt obchodoch, tlmené melódie via
má pomôcť ľuďom, ktorí z rozličných
nočných kolied z apliónov a re
príčin stratili domov, alebo si ho sami
p
ro d u k to ro v . Toto v še tk o u ž
nedokážu zabezpečiť a udržať.
tradične
vytvára atmosféru pred
Prvým stupňom tohto projektu je
nocľaháreň ARCHA v Prešove, ktorá vianočných príprav. Obchodníci
neoficiálne začala s prevádzkou už v predávajú, zákazníci nakupujú,
marci 1997, oficiálne 9. júna 1997. Toto gazdinky upratujú, vypekajú a
zariadenie umožňuje ľuďom bez stre
vyvárajú, študenti finišujú v ško
chy nad hlavou, prespávajúcich v ka
náloch, pod schodišťamí, v zbúranis- le. Vari každý j e pohltený svoji
mi starosťami a s vypätím síl sa
kách alebo ľuďom v krízových
životných situáciách (rozvod manžel snaží všetko stihnúť tak, aby sláv
stva, útek od agresívneho partnera),
nostnú atm osféru sviatočných
stráviť noc na dôstojnej životnej úrov dní m ohol spokojne a nerušene
ni. Klientom okrem tepla, sucha a bez
vychutnať v kruhu svojich naj
pečia poskytuje posteľ a uspokojenie
bližších.
základných hygienických potrieb.
S hlavou plnou predstáv a oča
Kapacita nocľahárne je 17 miest pre
kávaní
vianočnej nádielky’som sa
mužov na prízemí a 10 miest pre ženy
a deti na poschodí. Kedže klientelu aj j a náhlila p o uliciach za via
väčšinou tvoria tuláci, alkoholici, pre nočnými darčekmi. Z vlastných
pustení z výkonu trestu a pod., teda
myšlienok ma vytrhol p ohľa d na
ľudia, ktorých myslenie a správanie je
jedného
muža. Jeho sta iý otrha
určitým spôsobom narušené, táto noc
ľaháreň sa pre nich chce stať aspoň ný kabát, blatom zašpinené no
čiastočnou náhradou domova - zna havice a zvráskavená a zarastená

Cesta k domovu

Pi

kom, že Boh pripravoval domov aj pre
nich.
Spôsob práce v zariaden í im pomá
ha znovu nadobúdať stratené základ
né hygienické návyky - umývanie sa,
sprchovanie, starostlivosť o zovňajšok
(holenie, strihanie, pranie osobnej bie
lizne), vedieť si ustlať posteľ, udržia
vať čistotu a poriadok.
Ako to všetko prebieha? Príjem
klientov začína o 18 h. Pri vstupe do
nocľahárne nesmie byť klient opitý.
Zaplatí nocľažný poplatok 10,-Sk a v
prijímacej miestnosti sa do tlačiva za
znamenajú potrebné údaje. Animátor
ho poučí o pravidlách, ktoré musí kaž
dý nocľažník dodržiavať. Klient si pre
vezme posteľnú bielizeň, uterák,
šampón a v sprievode animátora od
chádza na svoju izbu. Večery sa tu trá
via buď vo svojej izbe, alebo v
spoločenskej miestnosti, kde sa bese
duje, hrajú spoločenské hry, resp. sle-

duje vhodný televízny program. Príjem
klientov po 22 h je možný len vo výni
močných situáciách. Ráno o 6 h je bu
díček (v nedeľu o 7 h). Na každej izbe
sú reproduktori. Večer sa púšťa medi
tatívna hudba, ráno správy a folklórne
piesne. Až po splnení si svojich po
vinnosti (upratanie a odovzdanie
posteľnej bielizne môže klient opustiť
nocľaháreň ARCHA.
Účelom tohto zariadenia je aj zachy
tenie takých klientov, ktorí prejavia túž
bu zmeniť svoj spôsob života. Ak sami
preukážu určitú snahu (abstinecia,
ochota spolupracovať), klienti môžu
prestúpiť na prvý stupeň systému Ces
ta k domovu - Dom Charitas, kde je
možnosť celodenného ubytovania, po
skytuje sa obed, možnosť pracovať v
zariadeniach (práčovni, autoumývarni).
Animátori nocľahárne ARCHA

tvár príliš kontrastovala s leskom
a pom péznosťou všade naokolo.
Takto zanedbaný a opustený se
del na rohu ulice. Barly zložené
za chrbtom , v lone ošúchaná
čiapka s p á r haliermi, ktoré tam
vhodili niektorí okoloidúci. Ľu
d ia o k o lo n eh o p r e c h á d z a li
takmer nevšímajúc, niektorí do
konca budili dojem, že špinavý a

sviatky v roku a tento človek tu
sedí sm utný a sám. Už nečaká ni
koho a nič. M ožno už neverí v
ľudí a ani v čaro Vianoc, ku kto
rým ľudia neodmysliteľne patria.
Suché rožky, teplá polievka z lac
nej vývarovne a ľudská ľahostaj
nosť. Už len to mu zostalo z jeho
sveta. Vtedy som si spomenula na
starú mamu, ako kladie na stôl
prázdny tanier. Kedysi v
m ojich očiach obyčajný
Ct
dedinský zvyk začal do
s tá v a ť h lb š í zm ysel.
Prázdny tanier na stole bol vo
všetký’ch rodinách prejavom šted
rosti a starostlivosti o chudob
ných a opustených. Pri pohľade
naň si každý uvedomil, že Láska
prišla na svet pre všetkých a kaž
dý sa mal tešiť z je j príchodu.
Dnes už sa takéto zvyky uplat
ňujú čím ďalej tým menej. Smut
nejšie je, že sa postupne \ytráca
vedomie ľudskej spolupatričnosti
a záujem o osudy druhých. Via
n o ce o p u ste n éh o , šp in a véh o
muža z rohu ulice možno opäť vy
plnia klasické rožky a teplý vý
var a do je h o sveta možno opäť
nikto neprinesie kúsok lásky, kto
rá sa zrodila pre všetkých. Ja som
sa vša k ro zh o d la v r á tiť sa k
niektorým dobrým vianočným
zvykom. Tieto Vianoce na stôl ur
zapáchajúci m už prekáža. Ovlá čite položím o jeden tanier navy
dol ma zvláštny pocit. Uvedomi še. A čo vy, priatelia?
la som si, že sa blížia Vianoce,
n a jk ra jšie a n a jra d o s tn e jš ie
Andrea BASÁROVÁ

Publikácia:

Gréckokatolíci na (Slovensku

Vianočný dar z vydavateľstva Slovo
Cena 190,-Sk
(Za každých 10 kníh 1 zdarma)

Pre gréckokatolícke farnosti

160, -Sk za kus.

Pri odbere viac ako 50 ks cena 160,-Sk za 1 ks.

Objednávky
adresujte:
Redakcia časopisu Slovo
Hlavná 8
080 01 Prešov
tel. 091 - 723 783
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Mozaiková krížovka pre chvíle oddychu
Vodorovne: A. 3.časť tajničky. - B. Nápoj - jednotka magne
tického odporu - umenie, po latinsky - ako, po nemecky. - C. Pevné
presvedčenie - pripravil múku. - 0. Písmeno gréckej abecedy - označe
nie citlivosti filmov - osobné zámeno - druhá. - E. Rádioaktívne látky,
skratka - ŠPZ Spišskej Novej Vsi - dopravný prostiedok - zázrak. - F.
Základ dedičného znaku - čierny vták. - G. Tropický vietor - balkánska
špecialita z baranieho mäsa. - H. Vynoví - náš časopis. - 1. Dušaa u
Egypťanov - predpona nepraviek - abvolt, skratka - citoslovce. - J. Náš
rázovitý kraj - náhle. - K. Český prozaik a básnik so skratkou mena na
začiatku - patriaci Jole. - L. Zľaknutie - palma. - M. Mohamedánsky
teológ - mužské meno. - N. Okrem toho - milovať, po latinsky. - O.Starý,
po anglicky - vodné víly - severské zviera. - P. Naša bohoslužobná
kniha - pozývali. - R. Tam - 4. časť tajničky - ruský súhlas.
Z v is le : 1. 2. č a sť ta jn ič k y . - 2. Obdržala — veľryba - portlandský slinok. - 3. Začiatok slov s významom osem - väčší park španielsky člen - ochorenie kĺbov. - 4. Plytčina - úspech - verejná bez
pečnosť, skratka - belgické mesto. - 5. Sietnica - ukazovacie zámeno
- kancelárska skratka - dlhonohý bahniakovitý vták. - 6. Poľské umelé
vlákno - ruské mesto. - 7. Talianske mesto - latinský pozdrav. - 8.
Okresné mesto - označenie pre kus - závodná jedáleň, skratka - jeden
za druhým. - 9. Radová číslovka - dozrievala - umelý jazyk - očistili vo
vode. -1 0 . Územie v Kongu - ozvučovali film domácou rečou - droga
- park. -1 1 . Patriaca Elene - lekárska prehliadka chorých - úloha her
ca. - 1 2 .1 . č a sť ta jn ič k y .
P o m ô c ky : K. J. Vrba. - 4. Menen. - 6. Jaz. -1 0 . Lali.
Vlado KOMANICKÝ

Objednávka
časopisu

Slovo

Meno a priezvisko

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

PSČ............................................
Tel...............................................
Ak si časopis predplatíte do
31. januára 1998, obdržíte ho
za zvýhodnené predplatné
144,-Sk.
Inak platí predplatné 160,-Sk.
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Distribúcia časopisu Slovo v roku 1998
Od čísla 5/97 distribúcia časo
pisu Slovo pravidelne podáva ak
tuálne informácie o počte výtlačkov
a výške nedoplatkov, ktoré odbe
rateľ môže na každom výtlačku sle
dovať na svojej adresnej etikete.
Prosíme Vás, aby ste prehodno
tili svoje platby za časopis Slovo.
V prípade nezrovnalosti okamžite
nás informujte. Vzhľadom na pri
pravovanú novú databázu je po
trebné, aby ste do konca
kalendárneho roka 1997 vykazova
né nedoplatky uhradili. V prípade,
že máte všetko uhradené a napriek
tomu vám vykazujeme dlh, prosí
me vás, skontaktujte sa s nami, aby
sme chýbajúce platby mohli dopí
sať do databázy. Ak na našu opa
kovanú intervenciu nebudete
reagovať do konca januára 1998,
k ste náhodou prehliadli a
zabudli, že aj na budúci rok
sa zíde, m áte ešte poslednú
možnosť zakúpiť si N ástenný
farebný obrázkový kalendár na rok
1998. K alendár v klasickom
form áte A4 má praktické
kalendárium. Obsahuje občianske
mená, rím.kat a gr. kat kalendárium.
Objednávky adresujte nám alebo
jeho vydavateľovi: Michal Vaško,
Ružová 22 , 080 01 Prešov.

A

Kniha

vašu dodávku časopisu Slova veľ
mi neradi budeme musieť pozasta
viť.
Predplatné 144,-Sk zostáva pre
tých, ktorí nám ho uhradia do 31.
januára 1998. Po tomto termíne
výška predplatného bude 160,Sk. V roku 1998 vyjde 22 čísel,
pričom dve z nich budú dvojčís
la. Cena dvojčísla bude 10,-Sk.
Prosíme vás, aby ste akékoľvek
zmeny v odbere časopisu Slovo
oznámili nám zvlášť listom. Upo
zorňujeme, že od novembra 1997
nám SLSP poštové poukážky ne
vydáva, z tohoto dôvodu nemá
me prístup k prípadnej infor
mácii na zadnej strane v správe
pre prijímateľa.
REDAKCIA

V týchto dňoch vyšla vo vydava
teľstve Dobrá kniha vTrnave doktor
ská dizertácia ThDr.Jána Babjaka,
SJ, pod názvom Michal Lacko - in
formátor a formátor gréckokatolíkov.
Je pomerne obsiahla, má 402 strán
+ 16 strán príloh.
Kniha oboznamuje so životom a s
dielom jezuitu o.Michala Lacka
(1920-1982) - jedného z najzáslužnejších slovenských gréckokatolíkov
tohto storočia. Čitateľ-v jej prvej časti
- sa dozvie o jeho štúdiách na Slo
vensku, v Záhrebe a v Ríme a o jeho
celoživotnom pedagogickom pôso
bení vo Večnom meste. Taktiež sa
dozvie o jeho práci v prospech gréc
kokatolíkov na Slovensku. Spozná
jeho zásluhy na zviditeľňovaní slo
venských gréckokatolíkov v Ríme a
vo svete a ich obranu.
V druhej časti sa čitateľovi ponú
ka bohatá, takmer kompletná biblio
grafická činnosť o. Michala Lacka
SJ, ktorá ponúka široké materiály pre
hlbšie spoznanie tejto veľkej osob
nosti. Obsahuje až 1731 bibliografic
kých záznamov jeho kníh, skrípt
článkov, recenzií, vydavateľskej čin
nosti a správ.
Kniha poskytuje vzácny materiál
pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú
0 históriu našej miestnej cirkvi, iste
po nej siahnu všetci, čo ho poznali a
ktorým osobne pomohol, najmä po
materiálnej stránke. Anemala by chý
bať ani v jednej farskej knižnici.
Informácie o knihe poskytuje Cent
rum spirituality Východ - Západ Mi
chala Lacka, Komenského 14, 040
01 Košice.

-rs-

Raihist pre rculost
Blížia sa vianočné sviatky, už teraz možno rozmýšľame, čo kúpiť našim
blízkym, čím ich potešiť. Väčšinou je to nejaký hmotný dar, potrebná vec do
domácnosti alebo šatstvo, technika a podobne. Sú aj iné dary. Hodia sa zvlášť
na Vianoce, keď si spomíname Spasiteľovo narodenie. Máme na mysli dobrú
knihu alebo napríklad časopis Slovo, ktorý môžete predplatiť tomu, ktorého
chcete obdarovať. Urobíte tak zároveň trojnásobnú radosť. Sebe, nám i náš
mu novému čitateľovi. Ak sa rozhodnete pre Radosť pre radosť, urobte to
takto: Na poštovej poukážke na mieste odosielateľa uvedie adresu toho, komu
časopis chcete predplatiť a do správy pre prijímateľa napíšte značku Radosť
pre radosť a svoju adresu (adresa nie je podmienkou).
-rs-

Ján Šim ulčík

Svetlo z podzemia
Z KRONIKY
KATOLÍCKEHO SAMIZDATU 1969-1989
Štrnásť príbehov z totalitného režimu, kto
ré rozprávajú o vydávaní časopisov v kato
líckom podzemí, odhaľuje skryté hrdinstvo
mnohých známych i menej známych ka
tolíckych aktivistov. Kniha prináša, doteraz
nepoznané kapitoly z kroniky „tajnej cirkvi“
na Slovensku v rokoch 1969-1989.
O opisovaných udalostiach nejestvovali nijaké záznamy, takže hro

Prišiel som k vám
na koledu...
P rišiel som k vám na koledu, idem s novinou:
pastierovici ženú stá d a našou dolinou.
S vet j e v zla te celičký, spievajú sa pesničky,
že vraj zla té nad Betlém om svietia hviezdičky.
N arodilo sa nám dieťa, posiela ma k vám.
Udeľte mu koledičku a j a mu ju dám.
Chlebíček nám nechce vziať, že ho nakŕmila mať.
P ár du kátov na žem ličky mohli by ste dať.

zilo, že sa o nich nič nedozvieme. Práve túto skutočnosť odstraňuje
táto kniha. V tom je jej prínos a jedinečnosť.
Dozviete sa, ako to vlastne bolo, kto stál v pozadí vydávania samizdatov Rodinné spoločenstvo, Zrno, Výber, Náboženstvo a súčas
nosť, Hlas Slovenska...

Prosím pekn e odbavte ma, nemám kedy stáť,
bo musím ísť do Betlém a dieťa kolísať.
Dieťatko j e veľký Pán, dobre odm ení sa vám,
čo ste dali z lásky, d ary vyn ah radí lám .

Takmer na 300 stranách nájdete popri dobových fotografiách aj uni
kátne informácie o tajnom sklade samizdatov a o podzemnej tlačiarni
v Bratislave, skúsenosti z výsluchov na ŠtB...
Štrnásť príbehov vám poodhalí doposiaľ skrytý svet slovenského
katolíckeho podzemia v rokoch 1969-1989.
Knihu (95,-Sk + poštovné) si môžete objednať na adrese:
Vydavateľstvo Michala Vaška,
Ružová 22, 080 01 Prešov, tel. 091/ 427 63

V i a dedine takm er každý
N d o c h rá m u v n e d e ľu
chc dí. Istý duchovný spomína
obr az svojej farnosti. Tak vyzerá catolícke Slovensko. Sú štyri
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H o ršie bolo, ke ď m rá z za
nechty zachádzal, vtedy i tí lep
ší do chrám u sa tisli. Len Juro
stál pri dverách sam ozrejm e
zvonku, dum al a čudoval, sa

Fejtón na Vianoce
typy veriacich. Jedni sú v chrá
me, lebo nebolo miesta vonku a
tí druhí, lebo nebolo miesta vo
vnútri. Tretí sú tí, čo vonku chcú
byť a tí štvrtí to sú tí najväčší
hriešnici, kvôli ktorým sa do
chrámu neoplatí vstúpiť. Našli by
sa aj piati a šiesti, ale tí radšej
zostali doma, aby, vraj, nepreš
lo na nich farizejstvo tých, čo barikádujú chrám zvonku. A tak
jedna farská rodina vyzerá ako
ľudia vo volebnej miestnosti, kde
si každý myslí, že tá jeho strana
je najlepšia. Ako to teda je? Kto
z tej štvrtej, piatej či šiestej sku
piny veriacich príde do neba,
keď každého možno osmievať.
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Redakcia
Hlavná 8
080 01 Prešov

prečo by mal aj on. Sneh sa
menil na dážď. Bolo už poriad
ne sychravo. Psa nehodno von
ku v y h n a ť. A le n á š h rd in a
n e v o š ie l d n u . Za g o lie r mu
kvapká, pod ním mláka, len aby
amen čím skôr prišlo. Chvála
Bohu, pán farár skončil svoju
kázeň, ktorú si sotva kto zapa
mätal. Ešte premena, otčenáš,
akási čudná večera, prepusť
nás, ó, Pane, a náš duchovný
život má na týždeň pokoj.
Tak veru vyzerá pre niekto
rých duchovná obnova a mož
no i vianočná koleda. Zamyslite
sa nad tým.

František WIERAL

Výrobca betlehem ov do Božích chrám ov
p o n ú k a tie to v š ty ro c h v e ľk o s tia c h .
Zhotovený je z kom binovaného materiálu,
prevažne z dreva. Cena závislá od veľkosti
od 4900-7900, -Sk
M re s a .
Andrej Hrabovský
Kačanov č. 50
072 05 Bracovce

Spomienka
S úctou a láskou si na nebohé
ho o. Vasiľa Jozefa Kundráta,
OSBM, spomíname veriaci z Rešova. Práve 20. decembra uplynie!
výročie jeho odchodu do večnos

ti. Oddaní do vôle Božej prosíme
Všemohúceho, nech ho odmení ko
runou večnej slávy. Prosíme o tichú
spomienku v modlitbách. Blažený
pokoj daj mu Pane.
Jozef J., Andrej M. a veriaci
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