
KBS k situácii
Biskupi Slovenska sa prihovárajú 

k veriacim. Počas tohtoročných via
nočných sviatkov vydali dva pastier
ske listy. Vyhlásenie KBS k situácii v 
spoločnosti prinášame v plnom zne
ní. Z pastierskeho na sviatok Svätej 
Rodiny vyberáme podstatnú časť.

c ŕ R K e v  

o e c n L c a L a
Aj dnes medzi nami žijú hrdinovia. 

Sú to hrdinovia viery, ktorí v časoch hl
bokej totality sa dokázali aktivizovať pre 
Boha aj za cenu väznenia. Takým bol 
Václav Vaško, významná osobnosť 
kultúrno-náboženského života, s kto
rým prinášame rozhovor na

AJ 1AKÉ KOU
VIANOCE '¿D

Tragická udalosť muža, ktorý stratil | 
rodinu, nás vovádza do príbehu, ktorý 
sa skutočne odohral. Hovorí o tom,

I ako možno stretnúť Boha, aj keď ho | 
: nepoznáme. Príbeh z obdobia Vianoc 
na strane mladých povie viac.

Ikona Bohorodičky na ikonostase v gréckokatolíckom  
drevenom chráme v Miroli, okres Svidník - národná kuk! 
túrna pamiatka

' ~ ’ ' " ”* ’ 

Aby ste stratili smútok a našli radosť,
aby aspoň trocha tepla uniklo z vášho domova k tým, čo blúdia.
Aby vám tiekli slzy - pokánia,
aby vietor rozfúkal všetky vaše pochybnosti viery.
Aby blesk rozbil všetky tiene vašej duše, 
aby tma sa rozžiarila svetlom poznania.
Aby vaše oči oslepli pre všetku nečistotu a žiadostivé pohľady, 
aby ste nepočuli žiadne urážky a hnevy.
Aby vám ľudia ukradli z tváre smiech a slová dobroty, 
aby vypukol požiar lásky, ktorý spáli všetky neduhy sveta.
Aby Boh navštívil váš príbytok a prebýval vo vašom srdci navždy.
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Môžeme zm eniť 
svoju m inulosť

Novoročné predsavzatia majú 
význam. Aspoň signalizujú, že nie 
sme spokojní s doterajšou úrovňou 
nášho života, že túžime niečo uro
biť lepšie, alebo sa zbaviť zlých 
návykov. Ak sa nám skutočne po
darí, potom zvýrazníme všetko 
dobré, čo od minulosti viedlo k ná
prave. Budúcnosťou obohatíme 
minulosť.

Podstatná zmena znamená ná
vrat do nového života, života slo
body a radosti. K tomu je potrebná 
Božia milosť. Darovaná milosť pri
chádza prostredníctvom vnútorné
ho hlasu, ktorý poukazuje na cestu. 
Často sme vnútorný signál zaregis
trovali, ale neriadili sme sa podľa 
neho. Takto srne stratili kontakt s 
Bohom, ktorý je v nás. Je stále ak
tuálna výzva žiť v novom mieste 
nášho vnútra. Pokiaľ budeme väz
ňami vlastného cítenia, túžob, po
citov a úzkostí, nebudeme žiť v 
opravdivej skutočnosti, ale len na 
jej okraji. Musíme uveriť, že exis
tuje miesto v našom vnútri, ktoré 
potrebujeme nájsť a uchytiť sa v 
ňom. To miesto je mimo emócií, 
vášní, pocitov a nezriadených tú
žob. To miesto je jadro našej exis
tencie - je v našom srdci - a tam 
čaká na nás Boh. Boh života túži 
objať nás a obdarovať pravým po
kojom a istotou.

Ide o miesto nášho vnútorného 
zjednotenia, miesto, v ktorom sa 
stávame jednotou. Obsahuje aj ľud
ské city, pocity a túžby, ale tieto sú 
zjednotené s pravdou. Sme pozva
ní do jednoty. Dobrá novina Vte
lenia - Slovo sa stalo telom - 
znamená pre nás aj skutočnosť, že 
bolo pre každého stvorené miesto, 
v ktorom môžeme stretávať sa s 
Bohom.

Nové miesto nášho vnútra vyža
duje vďačnú a zmierenú pamäť. 
Akákoľvek nezmieriteľnosť, za- 
trpklosť a nenávisť by ho odsväti-
li. Z vďačnej a zmierenej pamäti je 
vytvorený kanál pre hojnú Božiu 
milosť. Taktiež je potrebné dozrieť 
do prijatia pravdy, že jednotlivé 
prejavy priazne, pozornosti a lásky 
od blížnych sú časťou priazne, po
zornosti a lásky od blížnych, sú 
časťou priazne, pozornosti a lásky 
posielanej od BOHA.

M. STANISLAV

Udalosti

MYSU EM KY VEĽKÝCH
Všetko, s čím sa v živote stre

távame, čo berieme do ruky, 
malo svoj začiatok v myšlienke. 
Myšlienka je počiatkom každé
ho činu.

Myšlienky sú hlavnou pod
mienkou vytvorenia krásneho, 
veľkého a šťastného života a 
vytvárania nálady podľa vlast
nej vôle. Pokoj, láska, dobrota, 
krása, slovom celý život, to 
všetko je výtvor nášho mysle
nia.

Vo vesmire sú dobré i zlé 
vplyvy. Akého druhu sú naše 
myšlienky, takého druhu vplyvy

priťahujeme k sebe. Dobré 
m yšlienky priťahujú dobro, 
zdravie, krásu, šťastie-plodný 
život, zlé myšlienky vlečú za 
sebou zlo, nešťastie, choroby, 
nespokojnosť - pokrivený život.

Podmienky krásneho života 
vytvoríme, len keď budeme 
denne pestovať veľké, vzneše
né myšlienky, ktorými sa duša 
sýti a telo očisťuje, posilňuje, 
ktorými človek rastie do hĺbky i 
do veľkosti, myšlienky, s ktorý
mi sa život vyhráva na celej čia
re.

(Mulford)

Perly východných otcov
Sv. Bažil Veľký o tom, ako uskutočniť to, čo povedal Pán:
„Kde sú dvaja, alebo traja zhromaždení v tvojom mene, tam 

som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20). Ako to môžeme uskutočniť?
-Tí, ktorí sa zhromaždili v niečom mene, majú povinnosť poznať 

úmysel toho, ktorý ich zhromaždil a riadiť sa podľa jeho úmyslu, 
aby sa mu mohli zaľúbiť a nevystavili sa nebezpečenstvu odsúdenia 
pre nedbalosť a podlosť. Lebo keď úmyslom zhromaždenia je  žatva, 
zhromaždení sa nato pripravia, keď stavba, prídu na to vhodne pri
pravení.

Tak aj my - Pánom pozvaní - máme povinnosť pamätať na slová 
Apoštola: „Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne 
podľa povolania, ktorého sa vám dostalo so všetkou pokorou, mier
nosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa 
zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je  telo a jeden Duch, 
ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania“ (E f 4,1-4).

Ešte jasnejšie nám to vysvetľuje Pán prisľúbením, ktoré dáva kaž
dému: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho 
bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok“ (Jn 14,23). 
Ako ten, čo splní prikázania, stane sa príbytkom Boha, tak isto aj 
medzi tými dvoma alebo troma, ak sa prispôsobia jeho vôli. A ne
hodní povolania a nie podľa vôle Božej zhromaždení, hoci sa bude 
zdať, že sa v Kristovom mene zhromaždili, počujú: „Čo ma oslovu
jete: Pane, Pane, keď nerobíte, čo hovorím?“ (Lk 6,46).

Pripravili baziliáni

Stretnutie kňazov
Dňa 21. januára t.r. sa v košickom 

Veritase stretnú kňazi prešovskej epar- 
chie a Košického apoštolského exar- 
chátu, aby spoločne prerokovali so 
svojimi biskupmi jednotné slúženie Sv. 
liturgie sv. Jána Zlatoústeho podľa no
vého slovenského prekladu s tým, že 
bude záväzný pre obidve cirkevno
právne jednotky od 22. februára t.r.

Týždeň modlitieb 
za zjednotenie

Týždeň modlitieb za zjednote
nie kresťanov sa bude konať od 
18. do 24. januára. Do modlitieb 
za zjednotenie sa každoročne 
zapájajú komunity kresťanov na 
celom svete.

Zbierka na charitu
Prvá tohtoročná zbierka na potreby 

Gréckokatolíckej diecéznej charity v 
Prešove bude sa konať v mesiaci ma
rec 1998.

Na začiatok 
nového roka 1998

Vážení naši dopisovatelia, čitatelia,
ďakujeme vám za príspevky pre 

časopis Slovo v roku 1997. Pripomí
name vám, že prispievateľov a spolu
pracovníkov neustále pribúda. Zvlášť 
sa to prejavilo v spravodajskom blo
ku. Jedna tretina informácií vyšla z va
šich radov. Azda jediným menším 
nedostatkom stále zostáva aktuálnosť 
príspevkov. Treba si uvedomiť, že od 
napísania správy až po jej zverejnenie 
musíme mať čas na prípravu čísla.

Povzbudzujeme a prosíme o spo
luprácu aj tých, ktorí hádam ešte len 
váhajú niečím prispieť do časopisu. 
Nech vás neodradí ani to, ak niektorý 
váš príspevok nebol zverejnený. Re
dakcia jednotlivé príspevky, ktoré nie 
sú aktuálne zaradené do vydania, ar
chivuje a príležitostne po úprave môže 
zverejniť.

Redakcia časopisu SLOVO

Slovo vyjde
Najbližšie číslo časopisu Slovo 2/98 

vyjde s dátumom 25. januára. Dňa 8. 
februára vyjde prvé tohtoročné dvojčís
lo. Okrem neho v priebehu roka vyjde 
ešte jedno dvojčíslo.
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Nový rok - nové predsavzatia
Pri vstupe do nového roku máme p rílež itosť v y s lo v iť  

nové predsavzatie. Musíme si však dať otázku: Čo chce
me v nastávajúcom roku dosiahnuť? Nemalo by nám v 
tomto prípade ís ť o nereálne túžby, ale o to, aby sme si 
svoje ciele zadefinovali a zadelili - či nám viac ide o neja
kú konkrétnu m ateriálnu stránku, a lebo o dos iahnu tie  
novej duchovnej či morálnej kva lity  v osobnom , rodinnom  
či spoločenskom živote^______________________________

Je pravdou, že mnohokrát naše 
túžby zostávajú nesplnené a pred
savzatia neuskutočnené, to nás 
však nesmie odrádzať od toho, 
aby sme sa s odvahou nepozerali 
do vlastnej budúcnosti.

Svätý Otec Ján Pavol II. v po
hľade na človeka našich čias ho
vorí: „Žijeme v časoch rýchlych 
a hlbokých zmien. Človek sa s 
obavami pozerá na udalosti oko
lo seba a kladie si otázky - kam 
ísť? S kým ísť? Mnohí naši sú
časníci majú v sebe zahniezdený 
strach z neznámeho a z budúc
nosti. Človek je v pokušení vzdať 
sa vyšších cieľov „uvelebiť sa v 
pohodlnej škrupine“, ktorá mu 
bráni dospieť k plnosti svojho 
bytia podľa Božieho plánu. Pre 
nás z toho vyplýva, že musíme 
odporovať pokušeniu uzavrieť sa 
do logiky vlastných osobných vý
hod, ktorá čoraz väčšmi odvádza 
človeka od jeho skutočnej iden
tity, až sa napokon stane nepo
znateľným a úplne zabudne na 
svoje „meno“. Na aké meno? To 
meno znie - božie dieťa, boží syn, 
božia dcéra.“

Východná cirkev začína nový 
rok sviatkom Obrezania Pána, 
ktorý hneď na začiatku nového 
roku stavia pred nás najpodstat
nejšiu pravdu o starozákonnom 
človekovi. Tou pravdou je , že 
Boh obriezkou prijíma dieťa za 
člena vyvoleného božieho náro
da. To, čo sa fyzickou obriezkou 
naznačovalo v Starom zákone, to 
Nový zákon v plnosti uskutočňu
je krstom, v ktorom sa každý po
krstený skutočne stáva božím 
dieťaťom.

Práve to nám zdôrazňuje hneď 
prvý sviatok v novom občian
skom roku - sviatok Bohozjave- 
nia a spomienky na Ježišov krst, 
kedy sa nad ním na Jordáne otvo
rilo nebo a z neho bolo počuť 
hlas: „Toto je  môj m ilovaný

Syn...“ Faktom je , že pred kaž
dým pokrsteným  človekom sa 
nebo znova otvára a človek zís
kava právo na „nebeské občian
stvo“ a tiež každé
mu z nás Boh pri 
krste hovorí - ty si 
môj m ilo v an ý  
syn, ty si moja mi
lovaná dcéra... Ak 
toto vieme, čo sa 
stalo na začiatku 
nášho nového ži
vo ta , k torý  sme 
d o sta li z vody 
krstu a zo Svätého 
Ducha, potom aj 
p red sav za tia  do 
nového roka mu
sia byť v súlade s 
týmto novým ži
votom, o ktorom 
starozákonném u 
človekovi hovori
la  o b riezk a  a o 
ktorom  nám ho
v o ria  záväzky  
krstu. Preto nech si čokoívek pra
jem e pre budúci rok, nech už si 
dávame akékoľvek predsavzatia, 
je  dôležité, aby sme si zodpove
dali otázku, či táto moja predsta
va o živote v budúcom roku ne
odporuje detinstvu Božiemu. Ak 
neodporuje, potom sa budúcnosti 
nemusíme báť, lebo dieťa v ná
ručí otca je  vždy v bezpečí. O to 
viac, že naším spoločným Otcom 
je  sám Boh.

Je dôležité, aby sme sa smelo 
pozerali do budúcnosti, aby sme 
sa nebáli nového roku, ale aby sme 
sa rozhodli vykročiť správnym 
smerom s reálnym predsavzatím, 
ktoré vyplynie z osobného rozhod
nutia odvrhnúť všetko, čo nám v 
minulosti prekážalo, plne prežívať 
detinstvo Božie a skutočnosť toho, 
že krstom sme začlenení do novo
zákonného vyvoleného Božieho 
ľudu.

Svätý Otec Ján Pavol II. sa k 
nám prihovára: „Aj my, rovnako 
ako izraelský vyvolený národ, ži
jeme na zemi, kde prežívame skú
sen o sť  exodu . Z asľú b en o u  
zemou je  nebo. Boh, ktorý neo
pustil svoj ľud na púšti, neopúš
ťa  an i č lo v ek a  počas je h o  
po zem sk e j pú te . D al mu 
„Chlieb“, ktorý ho dokáže živiť 
a posilňovať na púti. Tým „chle
bom “ je  Kristus. On je  predo

všetkým pokrmom pre dušu, v 
ktorom nám predkladá zjavenú 
pravdu a tiež seba prítomného vo 
sviatosti Eucharistie.

Človek potrebuje nadprirodze- 
nosť! Človek potrebuje, aby Boh 
bol prítomný v jeho každoden
ných udalostiach . Jedine tak 
môže nájsť zmysel života. A Je
žiš sa nám všetkým ustavične pri
hovára slovami: „Ja som cesta, 
pravda a život“ (Jn 14,6).

Vydajme sa na cestu v novom 
roku s novým predsavzatím - ne- 
odkloniť sa od Kristovej cesty a 
hľadať pravdu o živote, ktorú 
nám on zjavuje, aby sme v plnosti 
chápali zm ysel svojho života, 
svojich úspechov i pádov. Nech 
vám všetkým na tejto ceste Boh 
žehná a nech vás ochraňuje naša 
nebeská Matka Panna Mária.

vladyka MILAN

O S E O
V ieraD O N O VA LO VÁ -KLE N K O VÁ

Do nového roku
Pôjdeme lepšie žiť!
Obchádzať klamné echá, 
svetielka v údolí.
Obchádzať plytčiny, 
na ktorých človek vzdychá, 
ako sa pomýlil.
Pôjdeme v ďalší rok 
mohutnieť ako steblá!
Do klasov zväzovať 
zrniečka svojich dní, 
tešiť sa z úrody, 
keď letná krása zvädla. 
Desatoro si niesť 
namiesto pochodní!
Keď cesta zneschodnie, 
stratí sa v časných prehrách, 
chodníkom pôjdeme...
V náručí Pastiera 
sa božou láskou prehriať! 
Odpútať od zeme.

Kristus sa dáva
Kristus sa nepredáva, Kristus sa 

dáva. Na trhu ani v predajni Krista 
nenájdeš, lebo sa nedá oceniť. Bo
žia banka neprijíma valuty vyrobené 
ľudskými rukami, razené štátnymi ra
zidlami. Takéto valuty nemajú hod
notu.

S Kristom sa nehrá na burze. Jeho 
akcie sa nekupujú. Jedine chudobní 
ich majú vo veľkom množstve. Ich 
chudoba je ich majetkom.

Kristus bude vždy vypredaným ar
tiklom pre toho, kto si ho chce pri
niesť domov ako výrobok, pri ktorom 
si možno podľa chuti vyberať mieru, 
farbu, výrobnú značku.

Pre takého Kristus nie je. Je ďale
ko na tisíc míľ.

Človeče z ulice, nikdy si nestretol 
Krista vo svojom živote?

Úradník, čo pracuješ za sklenenou 
priehradkou, nikdy si neobjavil Kris
ta medzi spismi v byrokratických fas
cikloch?

Korešpondent časopisu s milióno
vým nákladom, jestvuje pre teba 
Kristus?

A tebe, čo máš šestnásť, dvadsať, 
tridsať, štyridsať, šesťdesiat rokov, 
nikdy neodhalil Kristus ani na chvíľ
ku svoju tvár?

A tebe, žena z domácnosti alebo 
z ulice, jeho prítomnosť nenaplnila na 
chvíľu samotu tvojho života?

Kristus je. Hľadaj ho v záhyboch 
svojej duše. Skrýva sa. Nájdeš ho. 
Žije. Je mŕtvy len pre toho, kto je mŕt
vy. Nie pre toho, kto žije.

I. SOROLDONI
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Svätý Duch pôsobí v Cirkví
TOTO TVRDENIE PLATÍ OD ZRODU CIRKVI POČAS CE

LÝCH JEJ DEJÍN A BUDE PLATIŤ AŽ DO KONCA VEKOV.
ABY SME TO MOHLI UZNAŤ AJ NAPRIEK TEMNÝM OB
DOBIAM CIRKEVNÝCH DEJÍN A NAŠIM TERAJŠÍM CHY
BÁ M , KTORÉ P R E K Á Ž A JÚ  N E V E R IA C E M U  SVETU  
ZACHYTIŤ SVETLO KRISTOVEJ PRAVDY, MUSÍME SI NAJ
PRV VYJASNIŤ NIEKOĽKO POJMOV.

Kto je Duch Svätý?
Na začiatku i konci modlitby vždy vysloví

me meno Duch Svätý. Prežehnávame sa aj v 
jeho mene. Modlíme sa Sláva Otcu i Synu i 
Duchu Svätému. Duch Svätý však je vždy na 
konci a tým akoby bol zatlačený kamsi do úza
dia. Samozrejme okrem Turíc a udeľovania svia
tosti birmovania. Vtedy sme viac, či dokonca 
vylúčne, upriamení na Tretiu Božskú osobu. 
Okrem toho v modlitbách vyslovujeme priamo 
Svätého Ducha. Z nášho príliš ľudského pohľa
du by sa mohlo zdať, že mu tak dávame prvé 
miesto. Boh však je len jeden. Poradie, v akom 
sa uvádza Trojica Božských Osôb, neznamená 
uprednostňovanie. Nepleťme si to s umiestne
ním v súťažiach alebo anketách.

Častým opakovaním nám však zovšednelo aj 
zakončenie liturgických modlitieb „...v jednote 
s Duchom Svätým“ a naplno si neuvedomuje
me význam slova jednota. Mohli by sme ho na
hradiť aj slovom láska, ktorá vytvára absolútnu 
jednotu. Duch Svätý je  osobná láska Otca k Sy
novi a Syna k Otcovi. Je nestvoreným Darom, 
ktorým sa Otec daruje Synovi a Syn Otcovi. Je 
Duchom Otca i Duchom Syna. Vychádza z Otca 
i Syna, a preto sa mu zároveň vzdáva tá istá 
poklona a sláva ako Otcovi a Synovi, vyznáva
me v nicejsko-carihradskom vyznaní. Takže Boh 
vždy a všade bol, je a bude trojosobný.

Duch Svätý sa už pri stvorení vznášal nad 
vodami, k vyvolenému národu hovoril ústami 
prorokov, jeho mocou si Boží Syn vzal telo z 
Márie Panny, pri Ježišovom krste sa zjavil v po
dobe holubice a jeho príchodom sa na Turíce 
zrodila Cirkev. Dostávame sa tak k pojmu Cir
kev, ktorý si tiež musíme hlbšie vysvetliť. Čas
to totiž počuť aj z úst do chrámu chodiacich 
katolíkov vyčítavé až rozhorčené pripomienky, 
prečo Cirkev robí alebo nerobí to či ono, a majú 
pritom na mysli nejakého konkrétneho cirkev
ného predstaviteľa, cirkevnú inštitúciu, vatikán
sku kúriu alebo trebárs aj miestneho kostolníka. 
Povedzme si teda:

Čo je Cirkev?
Druhý vatikánsky koncil ju  takto definuje: 

„Cirkev je v Kristovi akoby sviatosťou čiže zna
kom a prostriedkom dôverného spojenia s Bo
hom a jednoty celého ľudského pokolenia. Do 
spoločenstva Cirkvi sú v plnej miere včlenení 
ti, čo majú Kristovho Ducha. Ak však nezotr- 
vávajú v láske, zostávajú v Cirkvi len telom, 
nie srdcom.“

Skúsme sa hlbšie zamyslieť nad týmito slo
vami a porovnať ich s tým, čo sme si povedali o 
Duchu Svätom. Jasne sa nám prelína a spája 
Láska a jednota v Cirkvi s Duchom Svätým,

ktorý je láska a jednota vo vnútrobožskom ži
vote.

Vtelenie Božieho Syna sa uskutočnilo mo
cou Ducha Svätého, teda mocou Lásky. Cir
kev ako Ježišovo tajomné Telo sa tak isto 
uskutočnilo a stále uskutočňuje mocou Du
cha Svätého, mocou Lásky. Ježiš sa natoľko 
zjednotil s celým ľudským pokolením, že 
vzal na seba všetky viny. Dokonalá jednota 
z dokonalej lásky. A čím má byť jeho Cir
kev, jeho Telo, ak nie ustavičným zjednoco
vaním všetkých ľudí v láske bez akýchkoľvek 
rozdielov? Tiež mocou Ducha Svätého, ale 
cez údy Mystického tela - teda cez nás. Cez 
každého z nás. Raniero Cantalamessa to vy-

jadril takto: „Kristus miloval Cirkev a obe
toval sa za ňu, aby bola nepoškvrnená. Bola 
by taká, keby sme neboli my! Cirkev by mala 
o jednu vrásku menej, keby som ja bol spá
chal o jeden hriech menej.“

Ak teda pozorujeme na tele Cirkvi veľa ja
ziev i čerstvých odpudzujúcich rán, uvažujeme 
najprv, koľko z nich sme zapríčinili my sami. A 
ak s hrôzou konštatujeme, akou rýchlosťou sa 
šíri okolo nás i na celom svete zloba, asi nie 
sme znakom a prostriedkom dôverného spoje
nia s Bohom a jednoty ani pre najbližšie okolie 
a tobôž nie pre celé ľudské pokolenie. Nie 
všetci, čo si o sebe myslia a čo o sebe vyhlasu
jú, že sú kresťania, nimi aj sú. Kto nezotrváva v 
láske, kto ostáva v Cirkvi len telom a nie srd
com, nielenže nebude spasený, ale bude prís
nejšie súdený. Aj takýto výrok obsahuje 
koncilová konštitúcia Svetlo národov. A už jej 
názov hovorí, čím máme byť. Keď sa okolo nás 
stmieva, málo alebo zle svietime.

Iba láska je vierohodná, tvrdí Hans Urs von 
Balthasar. Lebo iba cez našu lásku môžu pre
niknúť do temnoty súčasného sveta lúče Božie
ho Ducha. A len láska zjednocuje. Pohreb 
Matky Terezy bol veľkolepou názornou ukáž
kou tejto pravdy. Prišli tam predstavitelia

všetkých náboženstiev a všetkých, aj znepria
telených národov. Nik toto stretnutie neorgani
zoval, nezvolával, nemuseli mu predchádzať 
komplikované diplomatické rokovania. A pred
sa sa uskutočnilo.

Matka Tereza sa bezvýhradne odovzdala 
Láske, takže cez ňu bolo možné zachytiť pôso
benie Ducha Svätého v Cirkvi a cez Cirkev. 
Spoznali to naplno predovšetkým úbožiaci, kto
rým sprostredkovala Božiu lásku. Zjednotila sa 
s najbiednejšími, najopovrhnutejšími, aby sa oni 
mohli dostať do jednoty s Bohom v láske.

Jej pohreb bol síce veľkolepým, prejavom 
úcty, čo na niekoľko hodín maniťestačne pred
viedlo svetu, že len láska zjednocuje. Mohla by. 
Ale nenasledoval žiaden ohromujúci kolektív
ny zázrak. Nenávisť, terorizmus a zloba každé
ho druhu rozťahuje ďalej bez zábran ničiace 
chápadlá. Nepriatelia tam síce zachovali akési 
prímerie, ale medzi sebou sa nepomerili.

Do ľudských sŕdc však nevidíme, štatisticky 
nik nevyčísli, koľkí možno odišli odtiaľ (alebo 
od televízorov) zasiahnutí až do najhlbšieho 
vnútra. A horčičné semienka začali klíčiť. Len
že Cirkev by teraz naliehavo potrebovala taký

kolektívny zázrak ako na prvé Turíce. Z Veče- 
radla vyšli všetci natoľko zmenení, odvážni, plní 
Božieho ducha, že dokázali zapáliť obrovský 
zástup. Oslovili všetkých tak, že im rozumeli aj 
cudzinci: Parti, Médi, Elamčania, Rimania, 
Kréťania i Arabi.

Ten veľký zázrak však nespočíval v simul
tánnom preklade. Pre súčasnú techniku je to 
maličkosť. Lenže tu sa stalo niečo, čo nedoká
že žiadna technika - počuté slová im prenikli 
do najhlbšieho vnútra. Hneď sa totiž začali pý
tať:

„Čo máme robiť, bratia?“
My všetci by sme si mali s veľkou nalieha

vosťou položiť túto istú otázku. Aj my ohlaso- 
vatelia sami sebe: čo máme robiť, ako sa 
prihovoriť svetu, aby nás rozumel? Prečo naše 
slová neprenikajú do sŕdc, nevyvolávajú nao
zajstnú zmenu. Mali by sa tak isto pýtať aj všetci 
pokrstení. Nielen zo sviatostného kňazstva, ale 
už aj z krstu, a najmä z birmovky, vyplýva po
vinnosť roznášať do sveta turíčny oheň.

Vyjdime v ústrety Duchu, ktorý ako LÁSKA 
a DAR chce obnoviť tvárnosť našej zeme.

Mons. Rudolf BALÁZ 
banskobystrický biskup

Vstupujem e do druhého/ roka 
duchovnej obnovy, ktorá je bez
prostrednou prípravou na jubilej
ný rok 2000. Vykročme na zelenú, 
čo pre nás kresťanov znamená: 
Otvorme srdcia pre pôsobenie  
Svätého Ducha a vykročme v ústre
ty životu, naplneného láskou, po
kojom a dôverou v trojjediného  
Boha. Na červenú sa naozaj ne
oplatí prejsť.
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Z pastierskeho listu 
biskupov Slovenska 

na sviatok Svätej Rodiny 1997
Do všeobecného Božieho pjánu spásy nikto z 

ľudí nemá možnosť zasiahnuť. Človek nie je schop
ný kohosi z tohto plánu vylúčiť. Podobne nikoho 
nemožno ani na zemi vylúčiť z dôstojnosti ľudské
ho života. Pozemský život je základnou podmien
kou, počiatočnou etapou jednej a tej istej ľudskej 
existencie, ktorá smeruje k večnosti.

Pozemský život nie je poslednou skutočnosťou 
človeka. On to sám v sebe cíti. Vyjadruje to rôz
nym spôsobom na rovine náboženskej i mimo nej 
od primitívnych predhistorických prejavov až po 
súčasnú kultúru. Dokonca, ak sa chce tohto pocitu 
zbaviť, musí to v sebe silne popierat’.Tu vyšiel Boh 
človeku v ústrety a svojím zjaveným slovom potvr
dil jeho pocit nezaniknuteľnosti. Ježiš Kristus je 
vrcholom tohto Božieho zjavenia.

Druhý vatikánsky koncil hovorí: “Boží Syn sa 
svojím vtelením istým spôsobom zjednotil s kaž
dým človekom” (GS, 22). “V tejto udalosti spásy sa 
totiž zjavuje ľudstvu nielen bezhraničná láska Boha, 
ktorý “tak miloval svet, že dal svojho jednorodené- 
ho Syna” (Jn 3,16), ale aj neporovnateľná hodnota 
každej ľudskej osoby” (Red. hom., 10).

Dňa 25. marca 1995 vydal Svätý Otec Ján Pa
vol II. encykliku Evangelium vitae - Evanjelium ži
vota, v ktorej podáva pohľad na ľudský život, na 
jeho hodnotu meranú evanjeliom, a na všetky ohro
zenia, ktorým je ľudský život v súčasnosti vystave
ný. Cituje tu aj slová Druhého vatikánskeho koncilu, 
ktorý už pred vyše tridsiatimi rokmi upozorňoval 
na vážne ohrozenia ľudského života. V terajších 
časoch na celom svete, aj v našej spoločnosti, na
rástli do hrozivých rozmerov.

Platí to aj opačne, že každý zločin proti človeku 
je vzburou proti Bohu, ktorému patrí každý človek.

V tomto roku si pripomíname smutné 40. výro
čie schválenia prvého interrupčného zákona v bý
valej ČSR. Pred rokom bolo zasa 10. výročie 
novelizácie tohto zákona, ktorý je oveľa voľnejší 
pre vykonávanie potratov. Treba poznamenať, že 
popri mnohých zmenách v zákonoch z bývalej ČSR 
sa tohto zákona doterajšie parlamenty ani nedo
tkli.

Následkom týchto zákonov Slovensko prišlo o 
1,200.000 mladých obyvateľov. Nepýtajme sa hneď 
na to, čo by robili a kde by bývali. Za to nenesie 
vínu dôstojnosť nenarodených detí; je to kdesi inde. 
Pri správnych sociálnych pomeroch žiaden človek 
nie je na ťarchu. Naopak, človek bežne za svojho 
života vyprodukuje viac, ako spotrebuje. Ináč by 
sme neboli nič zdelili po svojich predkoch. Zavá
dzajúce reči tu nemajú miesto.

V Božom pohľade, ktorý si aj my máme osvojiť, 
sú to výročia smutné a svedčia o znížení hodnoty 
človeka v našich očiach. Nedivme sa, že násled
kom toho nám zlo prerastá ponad hlavu.

Náprava môže nastať, a veríme, že nastane, pri
jatím Evanjelia života v jeho plnom význame, Boh 
Stvoriteľ zriadil rodinu ako kolísku ľudského živo
ta. Len v usporiadanej a zodpovednej rodine je 
záruka plnohodnotnej výchovy detí, ktoré sú tak 
vzácne každej zdravej ľudskej spoločnosti.

Svoje apoštolské požehnanie vám v nádeji 
udeľujú

biskupi Slovenska

Radosti a nádeje, žalostí a úzkosti ľudí 
dnešnej doby, najmä chudobných a 

všetkých, čo trpia, sú zároveň radosťami a ná
dejami, žalosťami a úzkosťami Kristových uče
níkov a niet nič naozaj ľudského, čo by nenašlo 
ozvenu v ich srdci.

Tieto slová II. vatikánskeho koncilu o Cirkvi 
v súčasnom svete sú aj pre nás, katolíckych bis
kupov Slovenska, zorným uhlom, z ktorého sa 
snažíme vidieť a hodnotiť situáciu, v ktorej sa 
nachádza súčasná slovenská spoločnosť.

Aké sú naše “radosti a nádeje”?
Dôvodom k radosti je, napríklad, duch soli

darity, ktorý sa celkom konkrétne prejavil vo 
veľkodušnej pomoci postihnutým nedávnymi 
povodňami. No, nielen v tomto prípade. V kaž
dodennom živote sa stretáme s mnohými veľ
kodušnými prejavmi nezištnej pomoci blížnym

či s ochotou napomôcť dobré diela.
Nádejou sú predovšetkým naše deti a mlá

dež. Pri pohľade na mladých ľudí, obdarených 
toľkými talentami a dobrými ľudskými vlast
nosťami, pri pohľade na mnohých veriacich 
mladých ľudí - ako sa prejavili napríklad pri 
celosvetovom stretnutí mládeže so Svätým Ot
com v Paríži či pri celoslovenskom stretnutí v 
Košiciach - máme veľký dôvod k radostnej 
nádeji.

Máme tiež úprimnú radosť z každého dobra, 
ktoré sa uskutočňuje v oblasti hospodárstva, 
politiky, kultúry, v našich mestách a obciach a 
sme vďační každému, kto sa aktívne podieľa 
na tvorbe opravdivých hodnôt a tým slúži dob

ru svojich blížnych.
Tento pohľad na radosti a nádeje u nás je 

však skalený žalostnými javmi nášho súčasné
ho života, vyvolávajúcimi oprávnené úzkosti u 
mnohých - a teda i u nás, biskupov.

Na prvom mieste je  to značná roztrieštenosť, 
ktorá poznamenáva našu spoločnosť - od par
lamentu až po rodinu. Namiesto toho, aby sme 
spájali sily a prostriedky, nesvornosťou ich pri
vádzame nazmar.

Úzkosťou nás napĺňa rastúci egoizmus. Pre
javuje sa v bezohľadnosti, v korupcii a v či
noch násilia, ktoré nezriedka vrcholia 
brutálnymi vraždami.

Žalostnými skutočnosťami u nás sú také javy,

ako pokračujúca genocída vo forme zákonom 
garantovanej interrupcie. V tejto súvislosti 
povedal Svätý Otec na adresu Poliakov: “Ná
rod, ktorý si zabíja vlastné deti, je národ bez 
budúcnosti!” Táto trpká pravda sa týka zatiaľ i 
nášho národa. Je to žalostné, že slovenský par
lament zatiaľ nie je v stave túto genocídu zasta
viť zákonom.

Nie je žiadnym tajomstvom veľký vplyv, aký 
na človeka - a zvlášť na mladého - vyvíjajú ma
smédia, zvlášť televízia. Oceňujeme mnohé 
dobré služby pracovníkov televízie, rozhlasu i 
novinárov. Je však žalostné, keď niektoré tele
vízne stanice šíria do každej domácnosti a do 
nevinných duší hrubú nemravnosť a násilie. 
Môže sa to ospravedlňovať komerčným hľadis
kom, alebo záujmom morálne zdevastovaných 
ľudí o také programy? Naozaj nevieme posú

diť, čo je mravné a slušné a necítime zodpo
vednosť za deti a mládež?!

S potešením pozorujeme podnikavosť mno
hých našich spoluobčanov. Popri statočných 
podnikateľoch sa však objavujú aj ľudia so 
zmýšľaním hrubého kapitalizmu, ktorí neľud
sky vykorisťujú svojich zamestnancov.

Svoj hlas musíme pozdvihnúť aj v mene 
všetkých rodín, nezamestnaných či bezdomov- 
cov, nachádzajúcich sa v biede bez vlastnej viny. 
Toto sú niektoré tienisté stránky našej súčas
nosti, ktoré zarmucujú a vzbudzujú úzkostlivé 
obavy o budúcnosť našej vlasti.

V prvom rade je  potrebné, aby bol každý z 
nás otvorený pre pravdu, najmä pre tú, ktorá sa 

ozýva v našom vlastnom svedo
mí. Súčasne však musíme byť 
otvorení pre objektívnu pravdu o 
nás samých, o správnosti našich 
činov. Túto pravdu nám prináša 
mravný zákon, vpísaný do ľudskej 
prirodzenosti a vyjadrený jedno
značne v príkazoch Desatora, pre
hĺbený a objasnený Kristovým 
evanjeliom.

S tým súvisí aj uznanie a vyzna
nie viny - osobnej i spoločnej. Ne
smieme podľahnúť rozšírenému 
postoju bezostyšnej pretvárky. 
Najdôležitejšie však je pokánie: 
ochota odčiniť svoj zlý skutok a 

jeho skazonosné následky, úprimná snaha ro
biť dobro z lásky k človeku a z lásky k Bohu.

Ján Pavol II. k slovenským pútnikom v Ríme 
- 9. novembra 1996 - sa obrátil na Slovákov s 
výzvou, aby sme sa nielen sami stávali kres
ťanmi, lež aby sme svojou vierou, nádejou a 
láskou, zmyslom pre pravdu, spravodlivosť a 
solidaritu duchovne obohacovali ostatné náro
dy Európy (Ján Pavol II. k slovenským pútni
kom v Ríme).

Toto vedomie veľkého poslania nášho malé
ho národa a vedomie veľkej dôvery Hlavy Cirkvi 
by malo v nás vyburcovať tie najlepšie sily, aby 
sme sa pričinili o uzdravenie nás samých a po
máhali liečiť aj druhých ...

Vyhlásenie Konferencie biskupov 
Slovenska k situácii spoločnosti
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Pod INI E  Ty S významnou osobnosťou 
kultúrno-cirkevného života, 
Václavom Vaškom, sme sa 
stretli po recepcii na Generál
nom konzuláte Českej republi
ky v Košiciach, pri príležitosti 
predstavenia vydania časopisu 
Verbum, venovaného českej 
katolíckej kultúre.

Autor je  známy z knihy Neu- 
mlčaná, v ktorej opisuje cirkev- 
no-politické-kultúrne pomery v 
Čechách a na Slovensku od 
roku 1945 až po nedávnu mi
nulosť.

□ Pán Vaško, skôr ako pobudneme pri 
knihe Neumlčaná, môžete našim čitate
ľom priblížiť váš životný medajlón. Je to 
vlastne téma, ktorá by mala byť vypove
daná vo vašej ďalšej knihe, autobiogra
fii....

- V období, kedy Slovenskom a Českom 
i okolitým  svetom  otriasal kom unizm us, 
začal som  p ísať dejiny prenasledovanej 
Cirkvi. V tedy som dával dohromady doku
menty, fakty, ktoré sú prevažne obsahom 
Neumlčanej. Teraz sú dôležité osobné sve
dectvá. Ja sám prosím ľudí, aby písali o tom, 
ako žili v spojení s Cirkvou v tých najťaž
ších časoch. O tom  bude moja autobiogra
fia. To znamená, že nie moja postava bude 
tou hlavnou, ale prenasledovaná Cirkev. Sa
mozrejme, že nebude chýbať osobná skú
senosť a moje vlastné svedectvo.

□ Ktosi o vás povedal, že ste mužom bez 
hraníc...

Vyrástol som na Slovensku. Prežil som 
prvú republiku, ktorú som vnímal, že je  to 
moja republika, pretože môj otec bol Čech 
a moja mama Slovenka. Narodil som sa vo 
Zvolene, ale žil som v Banskej Bystrici a 
študoval na Vysokej škole obchodnej v Bra
tislave. Vyrastal som v tradičnej katolíckej 
rodine. Mal som veľké šťastie, že od det
stva som bol ovplyvňovaný vzácnymi kňaz
mi. Počas ľudovej školy to bol kňaz Július 
Krébis, bol takmer celkom slepý. V čase vy
sokoškolských štúdií má oslovil profesor 
Kolakovič. Patril som do jeho okruhu, kto
rému sa hovorilo Rodina. On nás celkom 
systematicky pripravoval na obdobie, ktoré 
malo prísť. Predpokladal, že budeme oslo
bodení sovietskou armádou a samozrejme, 
podľa h istorických skúsenosti očakávali 
sme, že nastane prenasledovanie Cirkvi, čo 
sa aj stalo. Bolo to teda v období mojich 
štúdií. Do toho prišlo SNP. Do tohto povsta
nia som išiel uvedomele, pretože jednak som 
principiálne bol proti akejkoľvek diktatúre,

či to talite, tak ko
munistickej, nacistic
kej alebo fašistic
kej. Bol som za de
m okrac iu  a za 
obnovenie Č esko
slovenskej republi
ky. To bolo moje 
politické presvedče
nie a nebolo v nija
kom rozpore s nábo
ženským presvedče- 
n ím , p re to ž e  zlo 
som videl v každej 
d ik ta tú re , z tohto  
dôvodu som bol kri

tický voči Slovenskému štátu, ale nie ako 
celku. Odsudzoval som fašizujúce tenden
cie ako bola Hlinková garda, ktorá zneužila 
meno Andreja Hlinku, ktorého som si ináč 
veľmi vážil.

C ÍR K eV ,
□ V čase SNP ste boli zajatý, dokonca 

mali ste byť popravený...
- Že sa tak nestalo, musím povedať, že to 

bolo predovšetkým  zásluhou niekoľkých 
vzácnych ľudí: Dr. Jána Balka, ktorý bol čle
nom štátnej rady, a pána biskupa Skrábika 
v Banskej Bystrici, ktorí intervenovali u pre
zidenta Tisa. Ten zase intervenoval u gene
rála nemeckých vôjsk na Slovensku, takže 
mňa a ďalších deviatich prepustili. Poprava 
bola odvolaná. V tom som samozrejme vi
del určitý zásah Boží.

□ Kde viedla vaša cesta po oslobodení 
republiky...

- V Košiciach som nastúpil do služieb mi
nisterstva zahraničných vecí. Bol som hneď 
preložený do Moskvy za veľvyslaneckého 
atašé a tam začala moja ďalšia skúsenosť. 
Bolo to v roku 1945. Tam som sa stretol s 
mnohými vynikajúcimi ľuďmi, ako bol napr. 
páter Leopold Braun, ktorý bol farárom v 
tamojšej farnosti chrámu sv. Ludviga. Priš
la aféra, keď môjho otca a celú skupinu oko
lo profesora Kolakoviča (rok 1946) zatkli. 
Ale pretože komunisti v tom čase ešte ne
mali v rukách celú prokuratúru a súdnictvo, 
boli prepustení. Táto situácia sa ma osobne 
veľmi dotkla, pretože som sa v Moskve ože
nil s Ruskou, ktorá konvertovala ku katoli
cizmu. V tom  období - za Stalina - Rusi 
nedovoľovali, aby sovietske občianky vy
daté za cudzinca, mohli opustiť Sovietsky 
zväz. Bolo to považované za zradu. Na zá
krok sovietov som bol odvolaný do Prahy 
na ministerstvo zahraničných vecí, odkiaľ

Život paradoxov
Listoval som v akomsi časopise, 

ktorý bol len tak mimovoľne predo- 
mnou v čakárni u zubára. Na obráz
ku istý cirkevný predstaviteľ mal v 
rukách mobilný telefón a pod obráz
kom text: Ďakujem ti, Bože, za radu, 
ale akosi ťa slabo počuť. Vtipné, 
prečo neuznať humoristovi jeho zá
sluhu. Neberme to osobne, s taký
mi vecami sa nežartuje. Nie je tento 
vtip tak trocha obrazom našej vie
ry?

Naozaj, ako by nebo v tom hluku 
aút a zháňaní sa za pozemskými 
dobrami nebolo dobre počuť. Ľudia 
strácajú zmysel pre duchovnosť, 
hodnoty, ktoré sú mravnosť, čest
nosť, ohľaduplnosť, kolegiáinosť, 
skromnosť, pravdivosť, striedmosť, 
tolerantnosť atď. Nenahovárajme si, 
že je na vine Západ a najnovšie Eu
rópska únia. Neplačme tiež za „zla
tými časmi socializmu“.

Na jednej strane je tu odvrhnutie 
všetkého, čím sme žili predtým, a na 
druhej strane doslova hltanie od zá
padných hudobných videoklipov až 
po honbu mať mercedesy, luxusné 
vily atď, čo asi vyzerá a pôsobí, ako 
keď sa niekto preje kyslého mlieka 
so zemiakmi a teraz zatúžil po sla
nine (ale aj tej sa preje).

Dnes možno na ulici, v obchode, 
doma, v úrade i v oblasti života vie
ry vidieť viacero paradoxov.

V novom roku by stálo za to zájsť 
na niektoré servisné stredisko, ta
kého duchovného Globtelu, či Eu- 
rotelu, mám na mysli duchovné 
cvičenia, aby nám spojazdnili, či 
zlepšili spojenie s nebom. Siahnime 
po osvedčenom lieku, ktorým sú 
sviatosti, modlitba a skutky lásky.

Nič nenechajme na náhodu, aby o 
nás nezapochybovali, či sme vôbec 
kresťania. Duch Boží nech prebýva 
v nás, aby sme sa dokázali po
vzniesť nad nešváry tohto sveta a 
dali jasný signál, komu sme uverili.

A. MESÁROŠ
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ma vyhodili. Potom som pracoval ako ro
botník. V roku 1953 má zatkli v súvislosti s 
krúžkami katolíckej akcie, v ktorých som 
pracoval v Prahe. V neskoršom  procese 
som bol odsúdený za velezradu na 13 ro
kov, z toho som bol vo väzení sedem a štvrť 
roka. Prepustili ma na amnestiu v roku 1960.

□ Ani ďalšie obdobie nebolo zaiste ľah
kou skúškou...

- Prešiel som viacerými zamestnaniami. 
Vyučil som za frézara, bol som betonárom 
a v roku 1968 som sa stal propagačným re
ferentom riaditeľstva československých cir
kusov a varieté, pričom ten spoločný rok s 
Pražským jarom  nemal žiadny súvis. Rok 
1968 bol mimoriadne intenzívny na udalosti 
a činnosť. Okolo neskoršieho kardinála To- 
máška sme zakladali arcidiecéznu pastorač
nú radu, ktorá fungovala ako taký katolícky 
parlament, kde prichádzali ľudia z Moravy, 
zo Slovenska, pretože nikde inde takáto ak

tivita nebola. Tu prichádzali napr. dnešný 
biskup Rudolf Baláž, Krčméry, Jokl a ďal
ší. V roku 1969 doznievalo Pražské jaro. Stal 
som sa vedúcim vydavateľstva Českej ka
tolíckej charity. V roku 1981 pre konflikty 
s Pacem in terris som musel odísť. Až do 
roku 1989 som pracoval ako korektor v is
tých novinách a ešte v decembri roku 1989 
sme založili nakladateľstvo ZVON.

□ To bolo vaše curriculum vitae, ktoré 
bolo dosť spojené s dianím v Cirkvi. V 
knihe Neumlčaná jedna pomerne veľká 
časť je  o Gréckokatolíckej cirkvi...

- Keď som v roku 1968 prvýkrát opustil 
manuálnu prácu a sadol za písací stroj, bol 
to pre mňa veľký skok dopredu. M oja prvá 
úloha bola vtedy doprevádzať jedného so

vietskeho artistu, ktorý pripravoval v Česko
slovensku  vystúpen ie  c irkusu  na ľade. 
Boli sme medzi iným aj v Košiciach. Bolo 
to práve v tom čase, keď Gréckokatolícka 
cirkev založila akčný výbor pre obnovu. Cez 
istého znám eho som  sa dostal do tohto 
prostredia, ktoré na m ňa silne zapôsobilo, 
pretože som videl ten obrovský zápal, nad
šenie ľudí, ako celou svojou bytosťou sa 
pustili do práce. Vyzeralo to ako na gene
rálnom štábe, pred bojom. Svoj blízky vzťah 
ku Gréckokatolíckej cirkvi som mal vždyc
ky. Cez rôznych priateľov ako bol kňaz Boň- 
ko i cez  sam o tn éh o  b isk u p a  G o jd iča , 
ktorého som osobne poznal, keď som bol 
počas vysokoškolských štúdií v rámci Ústre
dia katolíckeho študentstva v Prešove. Otec 
biskup na m ňa hlboko zapôsobil svojou 
osobnosťou a duchovnosťou. To sú také sily, 
ktoré ovplyvňujú človeka. Gréckokatolícka 
cirkev na Slovensku prežila jednu  z najkru

tejších représii komunistického režimu, pre
tože zlikvidovať jednu Cirkev, ktorá mala 
vtedy asi 300 tisíc ľudí a 300 kňazov, bolo 
niečo strašné. Bolo to hrdinstvo kňazov, kto
rí mali rodiny, deti a oni v prevažnej väčši
ne vedeli odolať. Boli internovaní. Z mojich 
najväčších vzorov, ktorí má ovplyvnili, bol 
okrem iných provinciál baziliánov o. Joza- 
fát Kaminský, s ktorým  som bol jeden rok 
v Leopoldove.

□ Čo vás inšpirovalo k napísaniu knihy 
Neumlčaná...

- Spočiatku to boli spomienky na tie časy, 
ktoré som sám prežíval. Postupne som však 
zisťoval, že ani na Slovensku, ani v Čechách 
sa nikto súhrne nezapodieva 20. storočím a 
jeho dejinám z pohľadu cirkevno-politické- 
ho vývoja. Tak som sa do toho pustil. Ani 
mne sa zďaleka nepodarilo všetko zachy
tiť, predsa si myslím, že som zachytil ešte 
od žijúcich svedkov dokumenty, ktoré ak 
nezozbierame, zostane po nás len svedec
tvo - falzifikáty, ktoré vyrábala štátna bez
p e č n o sť  a je j  sp o lu p ra c o v n íc i. N aša  
generácia umiera, už nie je  veľa času. M i
mochodom takto nie je  spracovaná ani prvá 
republika. N a to š i ja  ale netrúfam. Ale trú
fam si povedať o tom, čo som osobne pre
žil, a preto som aj svoju knižku nazval 
Neumlčaná. Nakoniec Cirkev, ktorá sa mod
lila a trpela, nemlčala, pretože hovorila iným 
spôsobom.

Zhovárali sa Blažej KRASNOVSKÝ  
Anton MESÁROŠ

„Kto mňa vyzná
pred ľuďmi.. (Mt 10,32)

V roku 1982 som začal študovať na 
Gymnáziu v Bardejove. Spolu so mnou 
do jednej triedy chodil aj spolužiak Pe
ter. Priezvisko nie je dôležité. Bol to veľ
mi dobrý, poctivý a učenlivý chlapec.

Jedného dňa, keď sme mali hodinu  
chémie, ho vyučujúci vyzval odpovedať 
z preberaného učiva. Celá jeho odpoveď  
bola suverénna a bezchybná. Keď ho už 
chcel učiteľ posadiť s jednotkou, ešte 
mu dal doplňujúcu otázku, ktorá súvi
sela s učivom: „Povedzte mi, ktorý ná
zor je správny z pohľadu na vznik sveta. 
Prvotné je  vedomie a až potom hmota 
(idealistický svetonázor), alebo prvotná 
je hmota a až potom vedomie (materia
lizmus alebo marxisticko-leninský sve
tonázor)?“

Peter odpovedal: „Ja si myslím, že pr
votné je  vedomie.“  Tu učiteľ mysliac si, 
že Peter trochu zaváhal, s rozpačitým  
úsmevom dodal: „Porozmýšľajte ešte 
trochu.“  Ale Peter odvetil: „Ja viem, vy 
chcete počuť, že prvotná je hmota až 
potom vedomie, tak ako ste nás učili v 
duchu marxizmu-leninizmu, ale môj ná
zor na to je, že prvé je vedomie. Po tejto 
prekvapujúcej odpovedi uč iteľ zmenil 
výraz tváre a spýtal sa Petra: „Takže vy 
veríte v Boha?“ „Áno, verím “ - odpove
dal Peter. Po tejto odpovedi v triede na
stalo hrobové ticho. S nemým úžasom 
sledujúc dialóg, sme si ani neuvedomi
li, že tým pravým skúšajúcim nie je uči
teľ, ale Boh.

„A viete, že takíto ľudia by na tejto ško
le nemali čo rob iť? “  - opýtal sa učiteľ. 
Peter stál ticho a neodpovedal. Až po 
rokoch som si uvedomil, že tento obraz 
sa veľm i podobal na mlčiaceho Krista 
pred Pilátom (porov. Jn 19,9). Aj keď po 
bezchybnej odpovedi mierne nazloste
ný učiteľ zapísal Petrovi dvojku a odi
šiel.

Peter skončil gymnázium so samými 
jednotkami a vyštudoval aj vysokú ško
lu, aj keď vyrastal bez rodičov, ale Páno
va ruka bola a stále je nad ním, lebo žije 
podľa jeho slov: „Hľadajte najprv Božie 
kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všet
ko ostatné dostanete navyše“  (IVIt 6,33).

Takže vážme si takýchto ľudí, ktorí žijú 
medzi nami a majme na pamäti Kristo
ve slová: „Každého, kto mňa vyzná pred 
ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, 
ktorý je na nebesiach“ (Mt 10,32).

František CHUDÍK

ktorá sa modlila a trpela, nemlčala
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Ikonografia
Vyhodnotenie vianočnej súťaže

Zo 46 odpovedí bolo 41 
správnych. Takto dopadla naša 
súťaž, ktorá bola tak trochu aj 
chytákom, veď mnohí ste si 
mýlili archanjela Gabriela s Mi
chalom. Dokonca nás niektorí 
presviedčali, že ide o tú istú iko
nu. Kedže ide pomerne o ťaž
ké rozpoznanie vzhľadom na 
ich velkosť, uznávame obidve 
odpovede.

Správna odpoveď mala znieť: 
A1, B5, C6, D4, E7, F2, G3. 
Piatim z vás posielame sľú

benú kazetu a kalendár na rok 
1998. Ceny dostávajú:

1. Štefan Černega zo Stakčína
2. Jozef Juško zo Sniny
3. Martina Kudrecová z Lasto- 
viec
4. Juraj Lazor zo Šarišských 
Michalian
5. Anna Vaššová zo Zalužíc

V novoročnej súťaži prináša
me dve ikony. Priraďte správne 
písmeno k číslici. 1. Ukrižova
nie Krista. 2. Krst na Jordáne. 
Vaše odpovede očakávame do 
31. januára 1998. Obálku, resp. 
korešpondenčný lístok označte 
Novoročná súťaž. Ak vás vyžre
bujeme, odmenou vám budú 
knihy z vydavateľstva Slovo, 
a.s.

Johnson GNANABARANAM

Klopte a otvorí sa vám m  u)
Pane, Ty si povedal:
„Klopte a otvorí sa vám.“
Ale dvere, na ktoré som klopal, zostali zavreté. 
Pane, ty si povedal: „Proste a bude vám dané.“ 
Pane, ty si povedal: „Hľadajte a nájdete.“
Ale nenašiel som to, čo som hľadal.
Silne som klopal na dvere.
Boli to veľké dvere zlatom zdobené.
Kriste, prečo si ich neotvoril?
Kým som klopal, oproti sa otvorili malé dvierka 
a jeden hlas povedal:
Veľké dvere vedú na širokú cestu, 
vojdi malými dvierkami, 
potom uvidíš úzku cestu.
Vydaj sa na ňu a prídeš k pravému cieľu. 
Horlivo som sa modlil.

V tomto svete musím niesť veľkú ťarchu.
Prosím Ťa, uľahči mi bremeno, 
prosil som, vezmi môj smútok.
Ty si nesplnil moju prosbu.
Ale ozval sa jeden hlas: Dám ti viac síl, 
aby si ľahšie niesol svoje bremeno, 
ja sám som tvojím utešiteľom, a tak tvoj smútok 
sa zmení na radosť.
Hľadal som,
dlho som hľadal, hľadal som a nenašiel som nič. 
Čo som hľadal? Pozemskú nádheru - 
ale Ty si mi dal nebeskú radosť.
Čo som hľadal? Len mŕtvu hmotu - 
ale Ty si mi daroval život.
Hľadal som v smetisku tohto sveta, 
ale Ty si mi ponúkol to najsvätejšie - seba.

Chcela by som tento list adreso
vať predovšetkým dievčatám, kto
ré uvažujú s vážnou známosťou, 
resp. si chcú nájsť chlapca pre spo
ločný život. Aj keď sa o tom nahlas 
nehovorí, žiaľ, veľa dievčat dnes 
vstupuje do manželstva už nie s čis
tým štítom. Závidím tým, ktorým 
biele svadobné šaty nielen prista
li, ale aj také boli. Žiaľ, ja som ta
kou nevestou nebola. Keď sa 
obzriem teraz za tým, čo bolo, mu
sím si tvár zakryť rukami.

Sú len dve cesty
Vyrastala som v usporiadanej rodi

ne, ako sa zvykne hovoriť. Ale čo je to 
vlastne usporiadané. To, že otec s 
mamou bývalí pod jednou strechou, že 
nás vychovávali a že sa nám snažili 
dať to najlepšie? To všetko bolo nao
zaj usporiadané. Nemali sme ale vie
ru. Nepoznali sme Ježiša. Nikdy som 
nevidela modliť sa rodičov, napriek 
tomu, že starká, ktorá bývala od nás 
vzdialená dve stovky kilometrov, do 
chrámu často chodievala. Problémy 
boli s krstom i prvým sv. prijímaním. 
My, deti, sme si to ale nijak zvlášť ne
uvedomovali. Predovšetkým otec, kto
rý bol funkcionárom, nesmel vedieť o 
tom, že nás starká dala pokrstiť i na 
prijímanie. Čas bežal a okrem domá
ceho ateistického prostredia nás učila 
ulica. Bývali sme ako väčšina rodín v 
paneláku, kde sa deti všeličo dozve
dia. Pôda ako semenište pre konanie 
všetkého možného. Chlapci a dievča
tá, partie, výlety, chaty, diskotéky, to 
bol náš život. Mala som 18 rokov, keď 
som sa musela vydávať. Po niekoľkých 
rokoch sme sa rozviedli. Dcérka zosta
la so mnou, syn s otcom. To som ešte 
stále žila tak, ako žijú ľudia, ktorí nepo-

A k o  s m e  s a  n a š i i
znali toho, ktorý ma moc odpustiť hrie
chy a vrátiť život. Lebo toto predtým 
nebol život. Bolo to živorenie. Keď váš 
život ide z kopca, myslíte na to, že dole 
to pôjde ešte rýchlejšie. Anaozaj aj išlo. 
Medzitým som zabránila, aby moje ďal
šie dieťa prišlo na svet. Je tomu už de
sať rokov a päť, čo ho oplakávam.

Bolesť a vinu za dieťa nosím v srd
ci a prosím dobrotivého Boha, aby mi

Ž ivo t M artiny bol m ožno extrém 
ne nešťastný, ale koľkých takýchto 
extrém nych p ríbehov b y  m oh li roz
po v ed a ť naše ulice, mosty, interná
ty  i dom ovy. Láska dvoch ľu d í je  
nádherná vec. Veď je  to je d n o  z naj
väčších m ajstrovských d ie l nášho  
S tvoriteľa. Láska sa ale dá veľm i 
ľahko pošliapať. Cesta sp äť je  čas
to tŕnistá, ak vôbec je . Pam ätajm e

odpustil. Cesta späť je ťažká, ale ve
rím, že sa ju oplatí podstúpiť. Sú len 
dve cesty - do zatratenia, alebo cesta 
do života večného. Dúfam, že mi Boh 
pomôže. Martina L.

M ilé dievčatá a ch lapci, m ožno  
dnešný novoročný príbeh  v našej 
rubrike A ko sm e sa našli je  iný, ako 
tie predošlé, treba s i však uvedo
m iť, že  nešťastie  n e ch o d í po  ho
rách, ale po  ľuďoch.

na to v tom to roku a vždy počítajm e  
s m ilosťou Božou. So svojim i prob
lém am i a ťažkosťam i sa obracajme 
na svojho duchovného vodcu, kňa
za vo farnosti, mamu, otca, príbuz
n é h o . N e z o s tá v a jte  so  sv o jo u  
ťažkosťou nikdy sami. Boh to vyrie
ši, len m u to povedzte, najlepšie na 
kolenách.

S právne vykročenie do nového 
roka, Božie požehnanie vám vypro
su je redakcia Slova.



SLOVO 1/98 9

AJ 7A«£ BOU VIANOCE '¿TiKalendár ukazoval 2 4 . december. Bol 
Štedrý večer. Každý sa ponáhľal domov. Len 
jeden muž sa neponáhľal. Kráčal pomaly a 
neisto k svojmu rodinnému domu, opierajúc 
sa o barly, sám so svojimi spomienkami. V  
ten večer bol doma sám.

Je tu čas nezahojených rán. Čas spomie
nok, ktoré sa mu stále nanovo vracajú. Sadá 
si za prestretý stôl a v mysli si premieta prav
divý film o svojom živote.

Pred rokom sme sa spolu s manželkou a syn
čekom tešili na Vianoce. Som právnik a man
želka bola lekárka... Náš jedináčik sa volal 
Igor. Ťažko sa rozmýšľa o tragédii, ktorú som 
zavinil sám. V našej rodine boli Vianoce sviat
kami zimy. Pekné a nádherné darčeky, ktoré 
sme si navzájom dávali, nám zacláňali pravý 
význam vianočných sviatkov.

Tak ako po iné roky mali sme naplánované 
prežiť Vianoce vo Vysokých Tatrách. Presne 
sa pamätám na to ráno, keď sme odchádzali z 
domu. Snežilo. Tak to má byť, veď sú sviatky 
zimy. Tesne pred cieľom našej cesty som pred
biehal jedno pomaly idúce auto a dostal som 
šmyk. Oproti nám sa rútilo nákladné auto. Po
tom sa už na nič nepamätám. Keď som sa pre
bral z bezvedomia v nemocnici, ležal som s 
ťažkými zraneniami na ARO. Keď som sa pý
tal na mojich najbližších, ošetrujúci lekár mi 
oznámil, že manželka a synček haváriu ne
prežili. To ma ranilo viac ako bolesti, ktoré sa 
hlásili v mojom tele. S tým som nerátal...

Myšlienky zúfalstva a apatie sa hlboko za
púšťali do mojej mysle. Mal som strach pred 
všetkými. A najväčší pred sebou. Moji pria
telia a známi ma spočiatku utešovali. Ale keď 
videli, že už nebudem žiť a pracovať tak ako 
predtým, ich návštevy sa stávali čoraz zried
kavejšími. Možno už nechceli počúvať moje 
bedákanie, sebaľútosť a vinu, o ktorej som stá
le rozprával. Stal som sa pre nich odpísaným 
človekom.

Moji rodičia, vzdelaní ľudia, ma dobre pri
pravili pre život v tomto svete: dali mi vzde
lanie a hmotné zabezpečenie. Ale nenaučili 
ma ako prijať bolesť, ako riešiť situáciu, v 
ktorej sa teraz nachádzam. Táto situácia bola 
pre nich ťažká. Nevedeli ma pochopiť. A tak 
som stále upadal do hlbšej a hlbšej beznáde
je.

Pol roka som ležal v nemocnici. Lekári ma 
pomaly dávali dokopy, ale následky ostali. Bez 
bariel sa nikam nedostanem. Za ten polrok 
som sa stretol s mnohými ľuďmi. Len jeden 
človek na mňa hlboko zapôsobil. Bol to mla
dý muž v mojich rokoch. Obdivoval som ho, 
ako trpezlivo vedel znášať svoju chorobu. 
Vždy bol ochotný mi poslúžiť. Veľa neroz
prával, ale to, čo povedal, malo svoju hodno
tu. Bol to muž na svojom mieste. Jeho reč bola 
iná ako ostatných pacientov. Z jeho úst som 
nepočul nadávky, hrešenie, naopak, na jeho 
tvári bol stále úsmev a pokoj. Ku každému sa

iskrička svieti, 
iskrička l á s k y ,  
iskrička nádeje. Napĺňa brehy 
A povzdych srdca, ¡ásky / nehy, 
iak sokol letí velebí chrám.

z dlhého spánku.
A hlas modlitby  
do výšin vzlieta, 
ku Tebe, Pane,
na krídlach vánku.Do sŕdc sa vtiera,

kresťanská viera,
horí ja k  plam.

/i/f.-. J rn < ? P F /A A fe tč /r i/ t -

D N 6 v  z n n n u  s v e t h
D n e s  v zraku sveta Dnes v zraku sveta,

milo prihovoril, ako keby nemal žiadnu cho
robu, žiaden problém.

Raz som sa ho opýtal: Odkiaľ sa vo vás be
rie tá dobrota? Mladý muž sa rozhovoril. Roz
prával mi o svojej viere, o svojej skúsenosti s 
Bohom. Keď rozprával o Ježišovi, rozprával 
o ňom ako o svojom najlepšom priateľovi. Po
znal som aj jeho manželku a deti, ktoré pri
chádzali k nemu na návštevu. Pozoroval som 
na nich niečo zvláštne: v ich vzťahoch vládne 
spokojnosť, vyrovnanosť a láska. Ano, tento 
muž mi povedal, že som vzácny v očiach Bo
žích. Že Boh ma miluje. Takého, aký som. 
Nemusím byť smutný a zúfalý, lebo on ma 
vykúpil z môjho zúfalstva a čaká na môj ná

vrat. Potom mi rozprával o márnotratnom sy
novi. A ja  som sa v ňom našiel. Boh na mňa 
čaká. Koľko rokov? Spomenul som si na svo
je prvé sväté prijímanie, ktoré bolo za zatvo
renými dverami u dedka a babky na dedine. 
Vtedy ma Boh navštívil, prišiel do môjho srd
ca a ja som sa vtedy cítil veľmi dobre. Potom 
som sa s ním už nestretol. Nemal som dôvod, 
veď všetko sa mi darilo aj bez neho. Všetko 
som dosiahol.

Všetko, naozaj všetko? Môj priateľ v ne
mocnici akoby čítal zo Svätého písma z Lu
kášovho evanjelia o narodení Ježiša Krista: 
„Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, 
ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa 
vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ“ (Lk 
2,10-11). Povedal mi: Tieto slová sú pre vás 
prísľubom. Treba ich prijať a uveriť im.

Keď tento priateľ odchádzal z nemocnice, 
daroval mi na rozlúčku Nový zákon. Odvtedy 
dosť často ho otváram, lebo chcem počúvať, 
čo mi hovorí môj priateľ Ježiš... Nachádzam 
sa pred veľkým rozhodnutím. Žiť ako pred
tým, kráčať s výčitkami vlastnej viny a sláviť 
sviatky zimy, alebo uveriť slovám môjho pria
teľa a začať žiť s Ježišom.

Môj priateľ z nemocnice ma pozval na Šted
rý večer do jeho rodiny. Zdráhal som sa. Chcel 
som byť sám, aby som poznal pravdu o sebe, 
aby som poznal pravdu o Vianociach. Zrazu 
som zatúžil po teplom ľudskom slove. Pove
dať nahlas to, čo prežívam. Zatúžil som ísť 
do chrámu pomodliť sa, porozprávať sa s Bo
hom. Ale ako? Je neskorý večer, do chrámu 
je  ďaleko...

Moje myšlienky prerušuje spev vianočných 
kolied pod oknami. Pomaly vstávam, otváram 
dvere. Predo mnou stojí celá priateľova rodi
na! Prišli mi zavinšovať a pozvať ma na po- 
večerie. To Ježiš spolu s Máriou a Jozefom 
prišli do môjho domu... Ďakujem ti, Pane, že 
aj pre mňa si sa dnes narodil a dávaš sa mi 
poznávať v týchto mojich priateľoch.

o. Ján KARAS



10 SLOYO 1/98

Postrehy

Informácie
Udalosti 

Betlehemské svetlo
Malý jedenásťročný chlapec Šimon 

Infanger zo St. Ulrichu v Rakúsku za
pálil na sklonku minulého roka svetlo 
pokoja v Jaskyni narodenia v Betlehe
me vo Svätej zemi a priniesol ho do 
Rakúska, odkiaľ sa rozšírilo do okoli
tého sveta. Betlehemské svetlo sym
bolizujúce pokoj a lásku zažiarilo počas 
vianočných sviatkov aj v slovenských 
rodinách.

Farské spoločenstvo v St. Ulrichu 
vydalo pred 20 rokmi znamenie poko
ja v tomto svete a stalo sa známym 
zbieraním kamienkov pokoja z krajín 
celého sveta ako farské spoločenstvo 
pokoja.

Chlapec Šimon, nositeľ svetla po
koja, pri nočnom požiari na rodičov
skom gazdovstve stál tak dlho pri 
svojom starom otcovi, ktorý nevedel 
chodiť a ujsť z plameňov, dokiaľ hasiči 
oboch nezachránili. Chlapec sa tým 
sám uvrhol do nebezpečenstva, ale 
chcel len jedno - pomôcť svojmu sta
rému otcovi. V úplne tmavej izbe, kto
rá bola plná dymu, som prudko rozrazil 
okno dokorán, odvliekol starkého k 
oknu a držal som ho vykloneného z 
okna, aby dostal čerstvý vzduch, po
vedal Šimon o tejto dramatickej uda
losti.

Chlapca na púti do Svätej zeme 
sprevádzalo 260 Hornorakúšanov. 
Svetlo pokoja, ktoré zaviedol ORF-te- 
levízia a rozhlas Horného Rakúska ako 
nový vianočný zvyk, horelo počas mi
nuloročných vianočných sviatkov u 
miliónov ľudí v Rakúsku a susedných 
krajinách.

Nový prezident 
charity

Pomocný biskup Bratislavsko-tmav- 
skej arcidiecézy Dominik Tóth sa stal 
novým prezidentom Slovenskej kato
líckej charity (SKCH). K zmene v tejto 
funkcií došlo po abdikácii dekana Jo
zefa Slamku a po rozhodnutí Konfe
rencie biskupov Slovenska (KBS). 
Nové stanový organizácie menia po
stavenie i názov doterajšieho Ústredia 
Slovenskej katolíckej charity na Sek
retariát SKCH. Do funkcie generálne
ho sekretára Rada SKCH vymenovala 
riaditeľa Diecéznej charity Nitra Ing, 
Juraja Baráta. (TA SR)

Nepomôžu nám percentá, povedal 
prešovský biskup Mons. Ján Hirka v 
príhovore na sviatok Božieho narode
nia v súvislosti s počtami ľudí, ktorí sa 
hlásia ku kresťanstvu. Aj keď štatistiky 
na Slovensku nám podsúvajú túto 
matematiku, nepomôžu nám, ak kaž
dý z nás osobne neprijme Krista do 
svojho srdca.

Ďalej z jeho príhovoru vyberáme 
niekoľko podstatných myšlienok: 

Každý človek je pozvaný k Božie-

Boh sa ubytoval medzi nami
mu synovstvu. Boh nám dal možnosť 
stať sa deťmi Božími. Hľadajme blíž
neho, odpusťme. Začnime žiť nové 
kresťanstvo. Boh je s nami. V závere 
zdôraznil, aby sme nezostali len pri 
folklóre, tradícii a spomienkach. Boh 
sa ubytoval medzi nami, nebojme sa 
ho prijať, zakončil otec biskup Hirka 
svoj vianočný príhovor.

Vianoce 1997 v Katedrálnom chrá
me sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa 
začali vigilíjnou sv. liturgiou, ktorú ce
lebrovali siedmi gréckokatolícki du
chovní, pôsobiaci v hlavnom sídle 
prešovskej eparchie. V príhovore po
čas bohoslužby okresný dekan Vladi
mír Skyba povedal:

Posvätný čas Vianoc je prijatím 
Boha do našich životov. Potrebujeme, 
aby sa Vianoce stali veľkou udalosťou, 
ako sa stali pre Svätú rodinu. Tým, že 
Mária prijala Božie Slovo do svojho ži
vota, Boh začal určovať jej čas i miesto. 
My si často sami určujeme tieto hod
noty. Dovoľme, aby Boh určil naše 
miesto i čas. Tým miestom a časom 
pre človeka je plnenie Božej vôle.

Hlavným celebrantom na polnočnej 
sv. liturgii 25. decembra bol otec bis
kup Mons. Ján Hirka. Táto slávnosť za
čala veľkým povečerím na Štedrý deň 
o pol dvanástej.

Počas vianočných bohoslužieb sv. 
liturgie doprevádzal starosloviensky 
zbor pod vedením Gabriela Miroššaya 
a Mládežnícky zbor Panny Márie 
Ochrankyne.

Na prvý vianočný sviatok sa konala 
jasličková pobožnosť, pri ktorej deti a 
rodičia prešovskej farnosti doniesli 
darčeky pre deti v detskom domove na 
Požiarnickej ulici v Prešove.

Darmo sa svet snaží ukradnúť nám 
kresťanom Vianoce tým, že ich preme
núva na sviatky zimy, sviatky mieru atd. 
Keby sa Kristus nebol narodil, Viano
ce by nikdy neboli. Skutočné Vianoce 
sú len tam, kde sa v srdci človeka na
rodí Kristus. Cirkev toto posolstvo 
dáva úplne zadarmo. Čo sú ľudské 
dary oproti tomuto najvznešenejšiemu 
daru: Boh sa narodil v tvojom srdci. 
Toto je skutočné posolstvo Vianoc 
1997 v prešovskej eparchii. -rs-

Prehĺbenie viery vo Vyšnej Olšave
Veriaci farnosti Vyšná Olšava si pripomenuli 2. 

výročie príchodu ikony Presvätej Bohorodičky z Klo
kočová duchovnou obnovou, ktorá sa uskutočnila v 
dňoch 28.- 30.11. Tejto duchovnej obnove, ktorá bola 
zameraná na kresťanskú rodinu, predchádzala dlho
dobejšia, hlavne modlitbová príprava.

V piatok 28.11.97 duchovnú obnovu zahájil sv. li
turgiou a prednáškou o. Miroslav Dancák z farnosti 
Hlinné. Spoločná adorácia s meditáciami uzatvorila 
prvý deň duchovnej obnovy. Sobota bola pre veria
cich Vyšnej Olšavy zvlášť radostná. Vo svojom stre

de privítali o. biskupa Mons.Jána Hirku, ktorý vyzdvi
hol ich úsilie posväcovať svoje životy a povzbudili k 
rastu v osobnom duchovnom živote. Poobede sa usku
točnila prednáška MUDr. M. Schubertovej o priro
dzenom plánovaní rodičovstva. Duchovnú obnovu 
zakončil o. Ľubomír Petrík z farnosti Svidník. Vo svo
jej prednáške sa zameral na úlohu otca v kresťanskej 
rodine. Veľmi oslovujúca bola akadémia detí, ktorá 
svojím obsahom sa postavila na ochranu života ešte 
nenarodených detí.

o. Mgr. Mirón KERUĽ-KMEC

Pocítili Pánovu lásku
Na sviatok sv. Kozmu a Da- 

miána dňa 2.11. minulého 
roka sa v obci Cernina konala 
odpustová slávnosť ku cti 
chrámových patrónov. Odpus- 
tu predchádzala trojdňová du
chovná obnova, ktorú viedol 
o. Ľubomír Petrík. Príprava 
pomohla farníkom lepšie sa 
pripraviť na slávnostnú sv. li
turgiu, ktorú slúžil Mons. Ján 
Hirka, prešovský biskup. Prí
tomní boli - okr. dekan o. An
drej Dujčák, dekan o. A. 
Bocko, správca tunajšej far
nosti o. Michal Kočiš a ďalší 
kňazi. Počas bohoslužby účin
koval detský zbor pod vede
ním Mgr. Marty Kočišovej.

Veriaci z Cerniny

Na Spiši bol sviatok
V novom chráme v Spišskej 

Novej Vsi dňa 7. decembra minu
lého roka vladyka Milan Chautur, 
CSsR, posvätil nový oltár a bo- 
hostánok. Pri slávení archijerej- 
skej sv. liturgie v príhovore okrem 
iného povedal: Hovoríme o ne

vďačnosti, ktorá bolí. Táto ne 
vďačnosť je dôsledkom nevďač
nosti človeka k Stvoriteľovi. 
Človek zabudol byť vďačný Bohu 
za každý jeden dar, ktorým ho Boh 
obdarúva. Svätí dokázali Bohu 
ďakovať za kríže, za nezdary, ťaž
kosti. Aká je  naša vďačnosť? 
Vďačnosť je veľkou čnosťou. No
v súčasnosti je čnosťou obrátenou 
na hlavu. Najväčším darom od 
Boha je  kríž, ktorým sa môžeme 
primknúť k nemu.

Radosť s deťmi, mládežou, ve
riacimi z prítomnosti vladyku pre
žíval aj správca tejto farnosti o. 
Jaroslav Štefanko a prítomní - o. 
Ján Franko, o. Ján Vasiľ, o. Fran
tišek Takáč a o. Vladimír Varga. 
Milá slávnosť sa ukončila prícho
dom sv. Mikuláša, ktorý vo svojej 
štedrosti deti obdaroval darčekmi.

sr. Augustína, SNPM
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Vianočné sviatky v Košickom apoštolskom exarcháte

Vianočné sviatky slávili po prvýkrát 
aj gréckokatolícke farnosti novej cir- 
kevno-právnej jednotky - Košického 
apoštolského exarchátu, ktorý bol 
ustanovený 21. februára 1997.

Vianočné bohoslužby v sídle exar
chátu sa sústredili do katedrálneho

chrámu. V utorok - 23. decembra - ve
riaci po večernej svätej liturgii privítali 
tradičné betlehemské svetlo.

Deň pred Narodením Krista boli v 
katedrále cárske časy, poobede Sv. 
liturgia sv. Bažila Veľkého a v noci vla- 
dyka Milan odslúžil s miestnymi kňaz
mi veľké povečerie s lítiou a kázal.

Na Narodenie Pána bola v kated
rálnom chráme arcipastierska sv. li
turgia, ktorú s prítomnými kňazmi 
odslúžil a kázal vladyka Milan. Spie
val katedrálny zbor sv. Cyrila a Meto
da.

Zavŕšením sviatočných dní v Ka
tedrálnom chráme bol koledný večer 
v nedeľu 28. decembra, za ktorý si 
zaslúžia pochvalu košickí mládežníci.

Na sviatok Zboru presvätej Boho
rodičky vladyka Milan zavítal do Tre- 
bišova, kde vo farskom chráme 
Uspenia presv. Bohorodičky slúžil s 
miestnymi kňazmi archijerejskú sv. li

turgiu a kázňou povzbudil prítomných. 
Na tejto sv. liturgii mal premiéru 40- 
členný zbor pod vedením Marcely 
Zorvanovej.

V ten istý deň košický exarcha nav
štívil obec Hraň, kde po privítaní sta
rostom obce Michalom Krištanom 
posvätil Kaplnku sv. Jána Krstiteľa, kto
rú si v získaných priestoroch v re
kordnom čase veriaci svojpomocne 
upravili. Sv. liturgiu slúžil s prítomnými 
kňazmi - okresným dekanom o. Du
šanom Semanom, o. Milanom Tomá
šom z Novosadu a o. Martinom 
Matim, ktorý túto filiálku prevzal do 
správy farnosti Zemplínske Hradište. 
Na slávnosti spieval Zbor Chryzosto- 
mos z Vranova nad Topľou pod vede
ním Evy Vasilenkovej.

Aj vianočné sviatky ukázali, že naša 
cirkev je živou, že rastie a že duchov
ne dozrieva.

-pk-

Katechicko-pastoračné centrum v Pozdišovciach
Na sv. prvomučeníka Štefana dňa trum sv. prvomučeníka Štefana. Ria- kami centra sú naše sestry služobni-

27.12. m.r. vladyka Milan Chautur, diteľom centra je o. Ján Ducár, ktorý ce-sr. Antónia a sr. Cyrila. Exarcha po
CSsR, zavital do Pozdlšoviec, kde po- spolupracuje s predsedami jednotli- posviacke odslúžil sv. liturgiu vo far-
svätil Katecheticko-pastoračné cen- vých exarchátnych komisií. Metodič- skom Chráme všetkých svätých, -pk-

Prešovskí bohoslovci v detskom domove
Dňa 11. decembra min. roka asi 

35 bohoslovcov prešovského gréc
kokatolíckeho kňazského seminára 
navštívilo detský domov v Hostovi- 
ciach v okrese Snina. Na podujatí 
bol prítomný Mons. Ján Hirka, pre
šovský diecézny biskup, s kňazským 
a rehoľným sprievodom.

Po sv. liturgii, ktorú v Chráme 
Ochrany Presvätej Bohorodičky 
spolu s o. biskupom koncelebrovali 
o. Andej Rusnák a o. Michal Ku
čera v staroslovienskom jazyku, za 
prítomnosti detí a pracovníkov det
ského domova, bohoslovcov a ostat
ných veriacich, začal sa v 
spoločenskej miestnosti mikulášsky

program. Budúci kňazi deťom pri
pravili zaujímavý program popre
tkávaný m nožstvom  pekných 
náboženských a ľudových pesni
čiek. Za ich námanahu i prítomnosť 
sv. Mikuláša boli odmenení radost
ným úsmevom na tvárach detí i to, 
že sa s bohoslovcami veľmi ťažko 
lúčili.

S takýmito a podobnými akciami 
chcú prešovskí bohoslovci navšte
vovať tento domov častejšie.

Podľa slov riaditeľa domova 
Mgr. Vladimíra Džupinku je v sú
časnosti v domove 54 detí vo veku 
od 3 do 18 rokov, ktoré sú rozdele
né do štyroch skupín. Každú skupi

nu vedú dvaja vychovávatelia a je 
den pomocný vychovávateľ. Do
mov má 28 zam estnancov. V 
Hostoviciach je  toto zariadenie od 
roku 1978 a sídli v zrekonštruova
nej budove bývalej základnej školy. 
Mgr. Marek PRIBULA, TK PB

Menovanie nového 
postulátora

Ešte na sklonku minulého roka boli 
J.E. Mons. Jánom Hirkom, prešov
ským biskupom, podľa noriem Posvät
nej kongregácie pre Kauzy Svätých, 
menovaný do funkcie postulátora pro
cesu blahorečenia o. Mgr. Ján Kreh- 
lík, správca farnosti Levoča. Do 
funkcie vícepostulátorov boli menovaní 
ThDr. Marián Potaš, OSBM, a o. Me
tod Milan Bilančík, OSBM.

Slávnosť gréckokatolíckej charity
10. decem bra 1997 slúžil J.E. biskup Mons. Ján Hirka sláv

nostnú sv. liturgiu v Katedrálnom  chrám e sv. Jána Krstiteľa v Pre- 
šove pre p ra covn íkov  a a k tiv is to v  g ré ckoka to lícke j d iecézne j 
charity na Slovensku.

Po sv. liturgii sa na spoločnom  stretnutí zúčastnil aj mjr. Babi- 
nec, hovorca ve lite ľa  2. a rm ádneho zboru v  Prešove, ktorého 
ústami vojaci základnej služby tlm očili svoju ochotu pom ôcť pri 
charitatívnych službách.

G réckokatolícka diecézna charita začala svoju č innosť v roku 
1991 a jej riaditeľom  je  Ing. Maroš Šatný. Hlavnou náplňou chari
tatívnej práce je  s tarosť o núdznych a bezdom ovcov.

Mgr. Marek PRIBULA, TK PB
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Svetlo východu
V Košickom apoštolskom exarchá

te pre maďarské farnosti začalo vy
chádzať nové periodikum pre grécko- 
katolíckych veriacich maďarskej 
národnosti, žijúcich na Slovensku. 
Nový časopis, ktorý je zatiaľ občas- 
níkom, má názov Kelet világossága, 
v preklade Svetlo východu. V jeho pr
vom čísle na úvodnej strane má prí
hovor vladyka Milan Chautur, CSsR. 
Na formáte A4, jednofarebne a 12 
stranách za 10,-Sk nový časopis chce 
prinášať predovšetkým najaktuálnej
šie informácie zo života Gréckokato
líckej cirkvi. -rs-

110 rokov 
od narodenia

V tomto roku si Gréckokatolícka 
cirkev na Slovensku pripomenie 110 
rokov od narodenia martýra Grécko
katolíckej cirkvi biskupa Pavla Petra 
Gojdiča, OSBM. Toto jubileum pri
padne na významný deň 17. júla, 
kedy sa biskup Gojdič narodil i zo
mrel. Aj toto výročie duchovného ve
likána 20. storočia povzbudzuje ve
riacich k intenzívnej modlitbe, aby 
služobník Pavol bol čo najskôr bla
horečený a pred zrakom sveta vyvý
šený na oltár Cirkvi. -rs-

Svetlá, 
ktoré nezhasnú

Na sviatok betlehemských nevinia
tok si katolícka Cirkev, jej veriaci a 

všetci zástancovia života nenarode
ných detí pripomenuli ich pamiatku.
V roku 1997 bolo na Slovensku od
vrhnutých vlastnými rodičmi desaťti

síce zavraždených detí. Ich svetielka 
sú mementom dnešných čias, kto
rých moderna - pohodlie a luxusný 
život - takto priviedla ich rodiny, spo
ločnosti, štáty a národy nad priepasť, 
ktorá sa volá peklo. Dňa 28. a 29. 
decembra na slovenských chrámoch 
bolo počuť hlahol zvonov, ktorý mal 
zarezonovať vo svedomí všetkých 
novodobých Herodesov.

-rs-
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NOVÉ KANDIDÁTKY. Na sviatok 
Nepoškvrneného Počatia 8. decem
bra minulého roka bola v Kaplnke 
Svätého Ducha sestier služobníc v 
Prešove obliečka štyroch kandidá
tok, sľuby dvoch sestier na jeden rok 
a obnovenie zasvätenia všetkých 
sestier. Sv. liturgiu pri tejto príležitosti 
slúžil o. Štefan Ištvaník, CSsR, o. 
Ján Lešo.SJ, o. PavolTomko, CSsR,
o. Jaroslav Štefanko a ďalší kňazi.

STRETNUTIE V PYRAMÍDE. V 
košickej pyramíde po sv. liturgii, kto
rú 12. decembra min. roka slúžil o. 
Michal Hospodár spolu s o. Micha
lom Maslejom a o. Gabrielom Né- 
methom sa prítomní stretli s o. 
Michalom Maslejom - svedkom tra
gickej udalosti pred 50 rokmi, po kto
rej nasledovala mučenícka smrť 
mladého mukačevského biskupa 
ThDr. Teodora Romžu.

OBNOVENÁ FARNOSŤ V GEL

NICI. Vladyka Milan Chautur, CSsR, 
navštívil 14. decembra min. roka 
Gelnicu, odslúžil s prítomnými kňaz
mi archijerejskú sv. liturgiu a obnovil 
farnosť v tomto okresnom meste. 
Počas sv. liturgie spieval Katedrálny 
zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc.

USTANOVENIE FARÁROV. Vla
dyka Milan Chautur, CSsR, navštívil 
dve košické farnosti, odslúžil sv. li
turgie a ustanovil doterajších správ
cov farností za farárov. 0. Vojtecha 
Hornyáka vo farnosti Ochrany Pan
ny Márie a o. Michala Hospodára vo 
farnosti sv. Petra a Pavla.

UDELENIE SVIATOSTI KŇAZ- 

STVA. V Nedeľu sv. Otcov pred 
sviatkom Narodenia Pána - dňa 21. 
decembra min. roka - udelil o. bis
kup Ján Hirka v seminárnej kaplnke 
v Prešove sviatosť kňazstva diako
novi Jozefovi Matimu, ktorý štúdium 
absolvoval na Gréckokatolíckej bo
hosloveckej fakulte v Prešove v star
šom veku.

BENEFIČNÝ KONCERT. Dňa 26. 
decembra na sviatok sv. Štefana sa 
v meste Bardejov konal benefičný 
koncert, počas ktorého okrem iných 
vystúpila známa hudobná rodina 
Revil'akovcov a Hanka Servická.

g $ m m  E T  O T B E M
Pokoj všetkým ľuďom. V tomto duchu zaprial Svätý Otec 

Ján Pavol II. počas slávnostnej polnočnej bohoslužby v svä- 
topeterskej bazilike v Ríme, ktorú v priamom prenose sle
dovali diváci vo viac ako 50 krajinách sveta na Vianoce. 
Narodenie Spasiteľa označil pápež za najdôležitejšiu uda
losť dejín ľudstva. Okrem iného povedal, že to boli práve 
židia, ktorí dali Krista tomuto svetu. „Celé ľudstvo na naro
denie čakalo v neurčitej predtuche, len vyvolený národ ho 
očakával s jasným vedomím“ - povedal Ján Pavol II.

Na poludnie sviatku Narodenia Kris
ta Svätý Otec 25. decembra z balkóna 
Svätopeterskej baziliky pozdravil pút
nikov a povedal vianočný príhovor, kto
rý prinášame nižšie. Potom pápež už 
tradične pozdravil národy a jej obyva
teľov v 56 jazykoch, medzi inými aj v 
slovenskom jazyku. Na záver udelil via
nočné požehnanie mestu a svetu Urbi 
et Orbi - mestu a svetu. Príhovor a po
žehnanie Svätého Otca Jána Pavla II. 
prenášalo 70 televíznych staníc, ktoré 
ho priniesli miliónom veriacim na ce
lom svete.

Zem uzrela svojho Spasiteľa. Dnes 
na slávnosť narodenia Pána si hlboko 
uvedomujeme pravdivosť týchto slov. 
Zem uzrela svojho Spasiteľa. Prví ho 
prví uvideli betlehemskí pastieri, ktorí 
sa na základe zvestovania anjelov s 
radosťou ponáhľali k chudobnej jasky
ni. Bola noc, noc preniknutá tajom
stvom. Čo vlastne videli pastieri? Videli 
dieťa uložené v jasliach. Pri ňom po
zornú Máriu a Jozefa, Videli dieťa, ale 
osvietení vierou spoznali v tomto kreh
kom stvorení Boha, ktorý sa stal člo
vekom a ponúkli mu svoje skromné 
dary. Bez toho, žeby si to uvedomili, 
dali tým počiatok chválospevu na Ema
nuela, na Boha, ktorý prišiel prebývať 
medzi nás. A tento chválospev sa šíri 
z pokolenia na pokolenie. Je to radost
ný spev. Všetkých, ktorí aj dnes du
chovne putujú do Betlehema, aby 
oslávili Pána, aby chválili Boha. Za ob
divuhodné skutky, ktoré vykonal, aj my 
sa k nim s vierou pripájame v tomto 
jedinečnom stretnutí chvály. Toto sa 
podľa tradície každý rok obnovuje na 
Vianoce tu Námestí svätého Petra a 
končí sa požehnaním, ktoré rímsky bis
kup udeľuje Urbi et Orbi, čiže mestu a 
svetu. Urbi - tomuto mestu, ktoré vďa
ka službe sv. apoštolov Petra a Pavla 
osobitným spôsobom uvidelo Spasite
ľa sveta. Et orbi - a celému svetu, do 
ktorého sa rozšírila radostná zvesť 
spásy a dostala sa až do končín zeme.

Vianočná radosť sa tak stala dedič
stvom národov. Naozaj všetky konči
ny zeme uzreli spásu nášho Boha.

Všetkým je teda adresované posolstvo 
dnešnej slávnosti. Všetci sú pozvaní 
prežívať radosť z narodenia Pána. Na 
chválu Božiu, jasaj celá zem, plesajte, 
radujte sa a hrajte. Narodenie Pána je 
dňom mimoriadnej radosti. Táto radosť 
prenikla srdcia ľudí a mnohorakým 
spôsobom sa prejavila v dejinách kres
ťanských národov, v liturgickom a ľu
dovom speve, v maliarstve a literatúre 
a v každom druhu umenia. Pre kres
ťanskú formáciu celých generácií na
dobúdajú veľký význam tieto tradície 
a spevy, náboženské predstavenia a 
predovšetkým jasličky. Spev betlehem
ských anjelov tak našiel všeobecnú a 
rôznorodú odozvu. Odozvu vo zvy
koch, v spôsoboch myslenia a kultú
rach všetkých čias. Našiel odozvu v 
srdci každého veriaceho. V dnešný 
deň, v deň radosti pre všetkých, v deň 
preniknutý toľkými výzvami k mieru a 
bratstvu. Ešte silnejšie a naliehavejšie

zaznieva prosba národov, ktoré túžia 
po slobode a svornosti. V znepokoju
júcich situáciách etnického a politické
ho násilia. Dnes ešte silnejšie zaznieva 
výzva tých, ktorí sa veľkodušne zasa
dzujú za zbúranie bariér strachu a ag
resivity, aby napomohli porozumeniu 
medzi ľuďmi rozličného pôvodu, farby 
pleti a vyznania.

Dnes sa nám ešte dramatickejšie 
javia utrpenia ľudí, ktorí sú na úteku 
do hôr vlastných krajín, alebo hľadajú 
útočište na pobreží susedných krajín, 
aby tu našli aspoň malú nádej pre po
kojnejší a istejší život.

Ešte viac nás dnes znepokojuje ml
čanie plné napätí, chudobných mužov 
a žien bez práce a príbytkov. Uráža
ných a zneužívaných detí, dospieva
júcich, zapojených do vojen dospelých, 
mladých, ktorí sú obeťami drog alebo 
priťahovaní klamnými mýtami.

Dnes sú Vianoce, deň nádeje pre 
národy, ktoré sa po dlhom rozdelení 
konečne vracajú a vzájomne vyjedná
vajú. Sú to často len nesmelé a kreh
ké perspektívy. Zdĺhavé rozhovory sú 
ale živené nádejou, že konečne dospe
jú k dohodám, ktoré budú rešpektovať 
práva a povinnosti všetkých.

Sú Vianoce. Toto naše zatúlané ľud
stvo, ktoré sa nachádza na ceste k pre- 
lomu tisícročiu, očakáva teba, 
betlehemské Dieťa, ktoré prichádzaš, 
aby si nám zjavilo Otcovu lásku. Ty, 
kráľ pokoja, nás dnes vyzývaš, aby 
sme sa nebáli a otvorili naše srdcia per
spektíve a nádeje.

Preto so žalmistom spievame pie
seň novú, lebo vykonal veci zázračné.

A toto je ten najväčší zázrak, ktorý 
vykonal. On sám sa stal človekom. 
Narodil sa v betlehemskej noci, obe
toval za nás svoj život na kríži a tre
tieho dňa vstal podľa píšem a 
prostredníctvom Eucharistie zostal 
medzi nami až do konca.

Naozaj Slovo sa telom stalo a pre
bývalo medzi nami. Vďaka svetlu vie
ry spoznávame v novonarodenom 
Dieťati večného a nesmrteľného Boha. 
A my sme sa stali svedkami jeho slá
vy. Napriek tomu, že bol všemohúci, 
prijal krajnú chudobu. Toto, hľa, je naša 
viera. To je viera Cirkvi, ktorá nám 
umožňuje vyznávať slávu Božieho 
Syna, aj keď naše oči vidia len člove
ka. Vďaka viere, Dieťa, narodené v 
betlehemskej maštali, je Boh, ktorý sa 
stal človekom. On je dnes uložený v 
jasliach a celý vesmír sa mu klania v 
tichom úžase. Kiežby ho aj ľudstvo 
uznalo ako svojho Spasiteľa.
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LITURGICKÝ KALENDÁRLiturgický 
slovník

Minea je liturgická kniha, kto
rá obsahuje menlivé časti dennej 
bohoslužby k úcte svätých na 
celý rok. Obsahuje menlivé časti 
aj na stále sviatky roka. Minea má 
dvanásť zväzkov v súlade s me
siacmi roka (môže mať aj menej).

Náručný kríž je menších rozme
rov, opatrený rukoväťou. Používa 
sa pri udeľovaní požehnania. Bis
kup udeľuje požehnanie skoro vždy 
s krížom, kňaz len vo svetlom týžd
ni.

Óda je najdlhšia liturgická pie
seň a je súčasťou kánona. Základ
ná myšlienka jednotlivých ód je 
stavaná na deväť biblických pies
ní, zodpovedajúcich deviatim 
ódam kánona. Každá óda sa začí
na irmosom, za ktorým nasledujú 
tri-štyri tropary a záverečný boho- 
rodičník. Na utiemi ódy uzatvára 
katavásija. Úplný kánon je zlože
ný z deviatich ód. Počas roka však 
obsahuje len osem ód, lebo druhá 
óda sa používa len počas štyridsiat- 
nice - veľkého pôstu. Veľkopôstne 
kánony obsahujú najčastejšie len tri 
ódy /triodion/, zriedkavejšie štyri 
a ojedinele aj dve ódy.

Oktoich, oktoéchos je osem- 
hlasný spevník. Je to liturgická 
kniha, ktorá obsahuje menlivé časti 
bohoslužieb podľa ôsmich hlasov 
na nedele aj všedné dni týždňa. Je 
zadelený na osem nápevov - hla
sov. Jednotlivé hlasy začínajú spev
mi veľkej večierne v sobotu, 
pokračujú na povečerí, polnočni- 
ci, utiemi a menlivými časti svätej 
liturgie. Oktoich obsahuje menli
vé časti z hlasov na tie isté boho
služby na každý deň týždňa až do 
ukončenia hlasu v piatok večer. 
Oktoich súhlasne s ôsmimi nápev
mi - hlasmi obsahuje uvedené spe
vy na osem týždňov. Po ôsmich 
týždňoch sa začína odznova prvým 
hlasom. Plnohodné využitie 
všetkých spevov oktoicha je od Ne
dele všetkých svätých do predpôst- 
neho obdobia. V malej miere sa 
uplatňuje ako v pôstnom, tak aj vo 
veľkonočnom období. Veľké sviat
ky a sviatky svätých obmedzujú jeho 
používanie a príležitostne ho aj cel
kom vylúčia. Oktoich sa nazýva aj 
Parakletikon - Kniha útechy.

o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

12. január, pondelok, Tatiana, 
mučenica. Heb 11,17-31 - zač. 
329; Mk 9, 42- 50; 10,1 - zač. 42.

13. január, utorok, Hermil a 
Stratonik, mučeníci. Hebr. 12,25- 
26; 13,22-25 - zač. 333; Mk 10,2- 
12 - zač.43.

14. január, streda, Zakončenie 
Bohozjavenia. Jak 1,1-18 -zač. 50; 
Mk 10,11-16 - zač. 44.

15. január, štvrtok, Pavol Téb- 
sky a Ján Kušnik, úctyhodní (bie
la). Menlivé časti zo štvrtku alebo
o úctyhodných. Jak 1,19-27 - zač. 
51; Mk 10,17-27 - zač. 45.

16. január, piatok, apoštol Pe
ter v okovách. Menlivé časti z piat
ku (červená) alebo spomienky 
(biela). Jak 2,1-13 - zač. 52; Mk
10, 24-32a - zač. 46.

17. január, sobota, Anton Veľ
ký, úctyhodný (biela), záväzná 
spomienka. Hebr. 13, 17-21 - zač. 
335; Lk 6,17-23 - zač. 24.

18. január, 31. nedeľa po Päť
desiatnici (biela), Atanáz a Cyril, 
biskupi, záväzná spomienka. Rado
vý hlas je druhý, ev. na utiemi je 
druhé. Antifóny: nedeľné - tropar z

hlasu a o biskupoch. Kondák z hla
su. Sláva: kondák o biskupoch. I te
raz: podľa predpisu. Prokimeny: z 
hlasu a o biskupoch. 1 Tim 1,15-17
- zač. 280; Lk 18,35-43 - zač. 93; 
(nedeľné). Hebr. 13,7-16 - zač. 334; 
Mt 5,14-19 - zač. 11 (biskupom).

Spevy na prijímanie: Chváľte 
Pána vo večnej pamäti. Začína sa 
celosvetový týždeň modlitieb za 
zjednotenie kresťanov.

19. január, pondelok, Makar 
Egyptský, Makar Alexandrijský, 
úctyhodní. Menlivé časti z pondel
ka alebo o úctyhodných (biela). Jak
2, 14-26 - zač. 53; Mk 10, 46-52 - 
zač. 48.

20. január, utorok, Ľútym Veľ
ký, úctyhodný, záväzná spomien
ka. Antifóny: každodenné. Tropar 
a kondák o úctyhodnom. I teraz: pod
ľa predpisu. Prokimen o úctyhod
nom. 2 Kor 4,6-15 - zač. 176; Lk6, 
17-3-zač. 24.

21. január, streda, Maxim, vy
znávač. Menlivé časti zo stredy 
(červená) alebo o vyznávačovi (bie
la). Jak 3,11-18; 4,1-6-zač. 55; Mk
11, 23-26 -zač. 51.

22. január, štvrtok, Timotej, 
apoštol. Menlivé časti o apoštolo
vi 2 Tim 1,3-9 - zač. 290; Mt 10, 
32-38; 19,27-30 -zač. 38.

23. január, piatok, Kliment An- 
cyrský, biskup a mučeník. Men
livé časti z piatku alebo o svätom 
(červená) 1 Pet 1,1-2; 10-12; 2,6- 
10 - zač. 58; Mk 12,1-12 - zač. 53.

24. január, sobota, Xénia, úc
tyhodná. Menlivé časti zo soboty, 
alebo o svätej 1 Sol 5,14-23 - zač. 
273; Lk 17,3-10 - zač. 84.

25. január, 32. nedeľa po Päť
desiatnici - O Zachejovi, Gregor 
Bohoslovec, biskup, (biela). Rado
vý hlas je tretí, evanjelium na utier- 
ni je  tretie. Antifóny nedeľné, 
tropary z hlasu, o biskupovi, kon
dák z hlasu, Sláva: kondák o bis
kupovi, I teraz: podľa predpisu. 
Prokimeny: z hlasu a o biskupovi
1 Tim 4,9-15 - zač. 285; Lk 19,1- 
10 - zač. 94 - nedeľné. Hebr 7,26- 
28; 8,1-2-zač. -318; Jn 10,9-16- 
zač. 3 6 -o  svätom. Spevy na prijí
manie: Chváľte Pána, Vo večnej 
pamäti.
Pripravil: o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

Najdôležitejšie udalosti roka 1997
Na sklonku každého roka sa poväčšine obhliadneme za 

starým rokom, čo sme v ňom prežili. Sú udalosti, ktoré sa 
zapíšu do análov štatistík, udalostí a výročí. Tak nejako sme 
sa pokúsili obzrieť za rokom 1997 z pohľadu Gréckokatolíc
kej cirkvi. Uverejňujeme niektoré dôležité udalosti zo života 
našej cirkvi. Boli tu i desiatky ďalších udalosti, ktoré v na
šom priereze neprinášame, ako napr. vysviacky chrámov, 

odpustové slávnosti a rôzne miestne výročia a slávnosti. Zo svetových udalosti 
prinášame len tie, na ktorých mali účasť aj gréckokatolíci zo Slovenska.

1.2.1997 - Boli zriadené nové deka
náty v nových okresoch.
21.2. - Svätá stolica zriadila nový Ko
šický apoštolský exarchát a za prvého 
exarchu menovala biskupa Mons. Mi
lana Chautura, CSsR.
23.3.- Stretnutie mladých so svojimi 
biskupmi v Prešove a Košiciach.
10.-12.4. - Medzinárodný katechetic
ký seminár, ktorý sa konal na Grécko
katolíckej bohosloveckej fakulte v 
Prešove.
13.4. - Slávnostná intronizácia vladyku 
Chautura do úradu exarchu, ktorá sa ko
nala v Katedrálnom chráme Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v Košiciach.
13.-22.4. - II. púť prešovskej diecézy 
do Svätej zeme za účasti biskupa 
Mons. Jána Hirku.
25.4. - Účasť našich biskupov s veria
cimi so Svätým Otcom v Čechách.
9.6. - Charita - Otvorenie nového gréc
kokatolíckeho charítatívno-sociálneho 
zariadenia Archa, určeného na preno-

covanie ľudí, ktorí nemajú, alebo hľa
dajú svoj domov.
14.6. (10.8.) - Vysviacka na kňazov v 
Prešove. Sviatosť kňazstva udelil die
cézny biskup Ján Hirka.
15.6. (6.8.) - Vysviacka na kňazov v 
Košiciach. Sviatosť kňazstva udelil vla- 
dyka Milan Chautur, CSsR.
19.6. - Ekumenická bohoslužba vd’a- 
kyvzdávania pri príležitosti založenia 
mesta Prešov, na ktorej bol prítomný 
aj prešovský biskup.
5.7. - V Chráme sv. Cyrila a Metoda v 
Sečovciach boli solúnski bratia vyhlá
sení za patrónov Košického apoštol
ského exarchátu.
20.7. - Posviacka nového kláštora o. 
redemptoristov v Stropkove.
14.-24.8. - Svetové stretnutie mládeže 
so Svätým Otcom Jánom Pavlom II. v 
Paríži, na ktorej boli aj naši zástupco
via.
11.-22.8. - Letné stretnutie gréckoka
tolíckej mládeže v Bystrej, ktoré sa

konalo v dvoch turnusoch. I. turnus 11 .-
15. a II. turnus 18.- 22.8.
27.8. - Pripomenuli sme si 70. výročie 
od biskupskej vysviacky P.P. Gojdiča. 
28.-30.8. - Celoslovenské stretnutie 
katolíckej mládeže v Košiciach.
1.9. - Posviacka nového sídla košic
kého exarchátu.
9.9. - O. redemptoristi začali s ľudový
mi misiami v gréckokatolíckych farnos
tiach na Slovensku.
I.-3.10. - Svetové stretnutie rodín so 
Svätým Otcom Jánom Pavlom II. v Riu 
de Janeiro. Zúčastnili sa ho aj grécko
katolícke rodiny v doprovode košické
ho exarchu.
II.10. - Fest ’97 - Festival gréckokato
líckych speváckych zborov a skupín v 
Trebišove. Jeho súčasťou bol Koncert 
chvál.
20.-27.11. - Prvá gréckokatolícka púť 
veriacich Košického apoštolského ex
archátu do Svätej zeme za účasti vla
dyku Milana Chautura, CSsR.
22.11. - Kantorský kurz v prešovskej 
diecéze, ktorý sa od zákazu činnosti 
Gréckokatolíckej cirkvi vraku 1950 ko
nal po prvýkrát.
27.12. - Posviacka exarchátneho Ka- 
techeticko-pastoračného centra sv. pr- 
vomučeníka Štefana v Pozdišovciach 
pri Michalovciach.

Pripravil Anton MESÁROŠ
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Chráňme a srHaďujnu*
S týmto emblémom sv. Cyrila a Metoda, ktorý 

pre cyrilometodský spolok navrhol akademický 
maliar Štefan Bednár, pokračovali priekopníci 
cyrilometodskej tradície gréckokatolíkov vo vy
dávaní druhého ročníka časopisu Jednota sv. Cy
rila a Metoda v ťažkom vojnovom roku 1943.

O. ThDr. Ján Murín vtedy v úvodníku napísal 
aj tieto slová: „Pomaly a isto zapúšťame pluh a preorávame, čo 
sto a sto rokov stálo nepohnuto, nepovšimnuto a neplodne. A 
výsledok? Už sa nám ukazujú prvé plody našej práce.“ Naozaj, 
naši predchodcovia tešili sa z každého úspechu spolkovej práce. 
Napríklad aj z otvorenia svojho prvého kulturného stánku - kníh
kupectva a umeleckého salónu v Michalovciach, o ktorom refe
ruje spomínané číslo časopisu.

Na prahu nového roka 1998 si želáme, aby nadšenie a húžev
natosť pre prácu v cyrilometodskom hnutí natrvalo zaplnili naše 
srdcia a aby sme vo všetkých našich snaženiach mali dostatok 
nadšencov a spolupracovníkov. -pk-

SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

550 nových členov
Ústredie nášho Spolku sv. 

Cyrila a Metoda zaevidovalo v 
minulom roku 550 nových čle
nov, z nich sú piati zakladajúci. 
Tým členská základňa dosiah
la k 31. decembru 1997 počet 
členov 3330, z nich 64 zakla
dajúcich.

Noví členovia sú aj z obcí, v 
ktorých pred rokom sme ešte 
nemali členov. Z Davidova sa 
prihlásili 69, z Kožuchova 20, z 
Kamennej Poruby 16, z Trnko
vá 11, z Mlynároviec a Vyšnej Ol- 
šavy 9, z Kravian 6 atď.

Pre zaujímavosť uvedieme 
zvýšenie počtu členov v niekto
rých mestách a obciach. Za poč
tom nových členov uvádzame 
počet všetkých členov: Košice 
56 - 229, Zemplínske Hradište 
29 - 30, Sobrance 27 - 74, Se
čovce 23-152, Vranov nad Top
ľou 14-135, Okružná 13-18, 
Michalovce 12 -117, Žilina 10 -
13, Svidník 8 - 73, Trebišov 8 - 
95, Stankovce 8 - 9, Ľubica 7 -
14, Kežmarok 7 -8 , Trhovište 7
- 23 atď.

Aj v novom roku 1998 ponú
kame členstvo v našom spolku 
každému, komu záleží na za
chovávaní a zveľaďovaní dedič
stva sv. Cyrila a Metoda.

Spolok sv. Cyrila a Metoda 
Hollého 2, 071 01 Michalovce

V

Š te d r é  s r d c ia
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Ján a Anna Ferkovci, Humenné 100,- Sk, Mária Ferenčiková, Dar- 

gov 100,- Sk, Jozef Hromiak, Ružomberok 50,- Sk, Michal Kaňuk, 
Nižný Hrabovec 50,- Sk, Mária Molnárová, Kalša 50,- Sk, Mária Or- 
došová, Dargov 100,- Sk Jana a Pavel Pištejovci, Hromoš 300,- Sk, 
Alžbeta Rofarová, Michalovce 50,- Sk, Helena Servanská, Trhovište 
50,- Sk, Anna Štefanová, Trhovište 50,- Sk a o. Gejza Tressa, CSsR, 
Levoča 150,- Sk.

Z DVORIANOK: Andrej Fedor 100,- Sk, Gréckokatolícky farský 
úrad 200,- Sk, Mária Hudďová 50,- Sk, Mária Kolesárová 50,- Sk, 
Mária Koscelníková 50,- Sk, Zuzana Palčáková 50,- Sk, o. František 
Puci 50,- Sk a Mária Ridošová 100,- Sk.

Z PRIEKOPY: Ján Chomič 50,- Sk, Anna Sekeráková 100,- Sk, 
Mária Sekeráková 50,- Sk a Ján Zalom 100,- Sk.

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

Za dary Pán Boh zaplať

Naši jubilanti
V januári t.r. si významné život

né jubileá pripomínajú títo naši čle
novia:

Mária Furimská z Helcmanoviec 
a Eva Gavuľová zo Sobraniec. 
Helena Michalková z Kazimíra a 
Helena Perželová z Rudlova. 
Marta Čolláková z Košíc, MVDr.

Tomáš Kovalčík, CSc., z Košíc, 
Ondrej Kušnirak z Kežmarku, 
Ján Leško z Poše a Anna Šimko-
vá z Cabova.
Ján Havrila zo Zemplínskej Tep
lice.
Mária Štefková z Varhaňoviec.

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

Stretnutia členov
V tohtoročnom kalendári je deň pa

miatky na výročie smrti sv. Cyrila Filo
zofa určený 13. február.

Odporúčame všetkým miestnym vý
borom našich odbočiek a dôverníkom, 
aby tento deň využili aj na stretnutia 
členov, ustanovenie nových odbočiek, 
resp. zvolenia spolkových dôverníkov.

Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda

Poďakovanie
Výbor Spolku sv. Cyrila a Me

toda ďakuje okresným dekanom, 
správcom farností a všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali 
na distribľicii kalendárov a podie
lových kníh.

Zvlášť ďakujeme Antonovi Sto- 
Jovi, ktorý ochotne realizoval celú 
distribúciu po dekanátoch.

ZOSTALI VERNÍ -  K N IH A  O
Spolu s Gréckokatolíckym kalendárom 1998 

členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda dostali 
podielovú knihu Zostali verní s podtitulom 
Osudy gréckokatolíckych kňazov. Kniha má 
136 strán a vydal ju Byzant - vydavateľstvo 
Spolku sv. Cyrila a Metoda pod redakciou 
ThDr. Jána Babjaka, SJ, a Mgr. Pavla Kušní- 
ra. Grafickú úpravu previedol Karol Neupau- 
er s olejomaľbou Kristus a robotník od akad. 
maliara Ladislava Záhorského na obálke.

V úvodnom príhovore Mons. Jozef Tóth vy
svetľuje: „Táto kniha nie je literárnym dielom, 
je to faktografická kniha, ktorá jednoduchým 
spôsobom zobrazuje osudy našich ľudí, za kto
rých by sa nehanbili ani ľudia z katakomb 1 .-
3. storočia v Ríme.“

Sú to ozaj trpké osudy kňazov byzantského

G R É C K O K A T O L ÍC K Y C H  K Ň A Z O C H
obradu, bohoslovcov i veriacich na čele s bis
kupmi Pavlom P. Gojdičom, OSBM, a ThDr. 
Vasilom Hopkom. Osudy ľudí, ktorí sa ničím 
neprevinili, bezúhonne čistých, vysokých mo-

RECENZIA
rálnych kvalít a duchovných hodnôt.

Vtedajší mocipáni na tzv. „veľkom sobore“ 
28. apríla 1950 vyhlásili Gréckokatolícku cir
kev za neexistujúcu, vraj išlo o manifestačný 
prechod Gréckokatolíckej cirkvi do pravosláv
nej. Nasledovalo zatýkanie, väznenie, týranie 
všetkých, ktorí sa tomuto násiliu vzopreli. Za
čali trpké roky ponižujúcej práce v Čechách a 
zákaz návštevy Slovenska. Aj keď po Pražskej 
jari 1968 úrady pod tlakom verejnej mienky

uznali opäť Gréckokatolícku cirkev, vrátili jej 
len odrobinky a až do „nežnej“ živorila v útla
ku a neslobode.

Kniha Zostali verní je svedectvom, že aj 
Gréckokatolícka cirkev má svojich hrdinov 
viery. Svojím osobným príkladom indikujú v 
nás presvedčenie, že k morálnym výšinám 
vedú strmé schody, cesta Golgoty, sebazapre
nia, nostalgie. Verní Kristovi služobníci ne
ustúpili násiliu a dokázali znášať potupu, 
príkoria, aby vyšli čistí, silní a celiství vo svo
jej viere.

V životnom osude gréckokatolíckych kňa
zov hľadajme inšpiračné zdroje, elán. Nech 
pohľad na ich životné príbehy a svedectvo vie
ry poslúži k obnoveniu a prehĺbeniu viery a 
túžby po evanjeliu.

PhDr. Ernest SIROCHMAN
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Ohlasy
Inšpirácie

Názory

O našich 
koreňoch

S radostným a vďačným srd
com si prezerám fotografie nie
len mojej rodiny a známych, ale 
aj fotografie zachytávajúce his
torické momenty, v ktorých 
povstávalo dielo našej zakla
dateľky Rehole Najsvätejšieho 
Vykupiteľa. Počiatky siahajú do 
ďalekej minulosti, a preto sa 
veľa dozvedám z rozprávania. 
Boh mi však dal stretnúť ľudí, 
ktorí mi pomohli poznať to, čo 
bolo doposiaľ ukryté mojim 
očiam.

Za moje povolanie - sestry 
redemptoristky - vďačím našim 
bratom redemptoristom, tak 
ako väčšina mojich sestier v 
našom spoločenstve v Bielsku. 
0 možnosti vstupu do najbliž
šieho kláštora sestier redem- 
ptoristiek som sa dozvedela 
vďaka kontaktom s redempto- 
ristami, keďže na Slovensku 
táto rehoľa ešte nie je. Pred 
štyrmi rokmi som vstúpila s 
mojimi sestrami - Slovenkami
- do poľského kláštora. Takto

sa začala formácia nových po
volaní.

V tomto roku, keď sme osla
vovali 300. - výročie narodenín 
našich zakladateľov, mala som 
šťastie prebývať v kolíske zro
du našej rodiny v Skale pri Ne- 
apole. Trojmesačný pobyt bol 
pre mňa hlbokým zážitkom a 
časom premýšľania o veľkých 
dielach, ktoré počas celej his
tórie Pán konával. -sr-

Duchovná obnova 
na Ružíne

Trojdňová duchovná obnova 
pre veriacich z farností sv. Pet
ra a Pavla Košice II sa konala 
v dňoch 28.-30. novembra 
1997 na Ružíne. Viedol ju jej 
správca o. Michal Hospodár. 
Formou diskusie sa jej účast
níci mohli dozvedieť viac z ob
lasti v ie ry  a východného  
obradu. Medzi účastníkov za
vítal o. ThDr. Ján Babjak.SJ, 
ktorý mal prednášku o význa
me stálej formácie vo východ
nej sp ir itu a lite . Záverom  
prednášky bližšie oboznámil s 
akatistom. Záverečná téma du
chovnej obnovy bola Ja a my, 
alebo Budovanie spoločen
stva. Zavŕšením  duchovnej 
obnovy bolo slávenie svätej li

turgie, pri ktorej zaznelo mno
ho poučných myšlienok: V spo
ločenstve, či v rodine každý 
nájde to, čo tam donesie.

K dobrému priebehu celého 
pobytu prispela Eva Hospodá- 
rová a sestričky uršulínky z 
exercičného domu, kde sa du
chovná obnova konala.

-nn-

Nezabudli 
ani na deti 

ani na dôchodcov
Aj v tomto roku sa Charitné 

sociálne centrum vo Svidníku 
podieľalo na príprave mikuláš
skych prekvapení pre deti gréc
kokatolíckej farnosti. Mikuláš 
zavítal do nášho chrámu 7. de
cembra 1997. Po svätej liturgii 
sa Mikuláš prihovoril deťom a 
pri myrovaní im rozdával dar
čeky. Odmenou pre všetkých, 
ktorí sa podieľali na príprave to- 
hoto pekného podujatia, boli 
usmiate očká detí.

Nezabudli sme ani na našich 
starkých v domove dôchodcov. 
Pre nich sme tak isto pripravili 
malé pozornosti a pri našom 
pravidelnom stretnutí, po ukon
čení spoločnej modlitby, sme 
potešili nielen tých, ktorí sa s 
nami previdelne stretávajú ale

všetkých obyvateľou domova 
dôchodcov. Slzy radosti a vďa
ky v očiach nielen starkých ale 
aj našich hovorili za všetko.

CHSC Svidník

Oznam
Prosím čitateľov časopisu 

Slovo o podarovanie hoci len 
niekoľkých čísel gréckokatolíc
keho časopisu Mária, ktorý vy
chádzal v Kanade, pre 
Centrum spirituality Východ - 
Západ Michala Lacka v Koši
ciach.

Špecializovaná východná 
knižnica slúži najmä bohoslov
com a laickým študentom teo
lógie z Prešova. Bolo by veľmi 
potrebné, aby obsahovala aj 
kompletné ročníky časopisu 
Mária. Tento časopis sa v Cen
tre nachádza, ale, žiaľ, jednot
livé ročníky sú neúplne, alebo 
celkom chýbajú.

Taktiež prosím najmä star
ších kňazov, ktorí majú staré 
časopisy Dušpastýr alebo iné, 
a tiež staré liturgické, či histo
rické knihy, aby ich darovali pre 
východnú knižnicu v Košiciach. 
Len vtedy, keď budú zhromaž
dené a spracované v knižnici, 
môžu byť k osohu mnohým bo
hoslovcom, študentom a ďal
ším záujemcom.

o.ThDr. Ján BABJAK, SJ

1 l  i  h 5 G }  & 9  1o H 1Z

i

Or 1b 
| sl

¡t
kh ä /

Naše novoročné prianie
Vodorovne: A. l.časť tajničky. - B. Piesčina - chytala. - C. Odmotajú

- mužské meno. - D. Školák - staršia značka gramofónových platní - 
polynézsky opojný nápoj. - E. Kód angličtiny - kôrovec - Jupiterov me
siac - mliečny výrobok - 999 v Ríme. - F. Hmatať - ničila. - G. Nekypri 
zem - administratívne centrum Nemecka. - H.Vonná živica - zutekaj. - 1. 
Značka neónu - 4. časť tajničky - trep. - J. Nemecká predložka - predpo
na nepraviek - kočovník - dopoludnia, skratka na hodinkách - osobné 
zámeno. - K. Mesto v Barme - pila - domácke ženské meno. - L. Domác
ke ženské meno - nástroj na oberanie. - M. 2. časť tajničky.

Zvisle: 1. 3. časť tajničky - typ ruských lietadiel. - 2. Sen - patriace 
Elene. - 3. Nepripravuj stravu - mesto vo Francúzsku - oceľový výrobok.
- 4. Listnatý strom - prírodný kaučuk - skratka triacetátových vláken. - 5. 
Vojenské útvary - duša u Egypťanov - egyptský boh slnka - súka. - 6. 
Zažiť - pramatka - starorímsky peniaz. 7. Kladivo - násyp - sibírsky veľ- 
tok. - 8. Strela - zvratné zámeno - plošná miera - alebo. - 9. Protiklady - 
nálezisko soli pri Michalovciach - hmyzožravý cicavec. - 10. Zápal sliz
nice - mesto v USA - planéta. -11. Získal lovom - chudák. -12. Alaman- 
ský jazyk - aké. Pomôcky: K. Eila. - 3. Boos. - 4. ATV. - 10. lota.

Vlado KOMANICKÝ

Vaše odpovede očakávame do 31.1.1998. Piatich z vás odmení
me pozornosťou našej redakcie. Mená výhercov uverejníme v ča
sopise Slovo 4/98. Redakcia Slova



S Božím 
pokojom

„A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú 
chápavosf, uchráni vaše srdcia a vaše 
mysle v Kristovi Ježišovi“ (Flp 4,7). Slá
vime začiatok občianskeho roka a 
máme pred sebou jeho 365 dňovú 
cestu. Rok neznamená veľa z pohľa
du svetových dejín, je však dosť dlhým 
v živote človeka. Keď Ježiš Kristus po
učoval apoštolov, ako si majú počínať 
na svojich cestách, povedal im: „Ak 
vojdete do domu, pozdravte hol Ak ten 
dom bude toho hoden, nech naň zo
stúpi váš pokoj, ale ak toho hoden ne
bude, nech sa váš pokoj vráti k vám“ 
(Mt 10,12-13).

Položme sl otázku a dajme na ňu 
úprimnú odpoveď, čl sme dobre pri
pravení na našu cestu nastávajúcim 
rokom a je v nás dosť pokoja na jeho 
rozdávanie?

Pokojamilovný má vo Svätom pís
me význam, že človek sústreďuje po
koj vo svojom srdci a pri každej 
príležitosti sa usiluje uštedriť z tohto 
pokoja blížnemu. Je preto rovnako 
dôležité ako mať pokoj sám so sebou, 
mať pokoj s druhými ľuďmi, našimi 
blížnymi. No najvýznamnejší a najdô
ležitejší je pokoj s Bohom. A. N.

Vianoce v Olejníkove a
Majdane

Do farnosti Ľutina patrí aj Olejníkov 
a Majdan. V týchto obciach si stavajú 
chrám spoločne. Na začiatku zimy do
šlo k obmedzeniu autobusových liniek 
a nastali ťažkosti s dochádzkou na bo
hoslužby do ľutinskej baziliky.

Situáciu bolo potrebné riešiť. Obec
ný úrad v Olejníkove ponúkol pre bo
hoslužobné účely sálu kultúrneho 
domu. Začali horlivé prípravy, aby sa 
tam veriaci mohli stretnúť už na via
nočné sviatky. Stalo sa to a tak z tohto 
stánku sa už na povečerle Narodenia 
Krista niesli ozveny do okolitých lesov 
nášho nádherného chorálu S nami 
Boh.

Tým ozajstným narodením Spasite
ľa bola sv. liturgia 25. decembra, keď on 
sám zostúpil medzi veriacich týchto 
dvoch obcí a z chleba a vína sa stalo 
jeho Telo a jeho Krv. Na začiatku sv. li
turgie o. Michal Zorvan všetkých oslovil 
slovami: „Verte, že nie chrám robí litur
giu, ale liturgia robí chrám...“ V homílíi 
povzbudil všetkých, aby tak, ako prijali 
Krista do svojej dediny tým, že pripravili 
dôstojný stánok na slávenie sv. liturgie, 
prijali ho i vo svojoch srdciach a stali sa 
chrámami samého Boha. -mz-

Za 144,-Sk do Svätej zeme a desaf ďalších cien
Len za takú  n ízku  cenu - 

144,-Sk  -  m ožno sa d o s tať na 
m iesta, kde žil, vere jne účin
ko va l a ko n al zázraky  Ježiš  
K ris tu s . N aša sú ťaž , k to rú  
sm e p rip rav ili v sp o lu p rác i s 
cesto vn o u  kancelário u  Ciu- 
TouR Košice, j e  m ožnosťou, 
ako  u š e tr iť  je d n u  cestu  do 
S vätej zem e pre  vašu rodinu, 
priateľov, č i znám ych.

PODMIENKY 
PRE INDIVUDUÁLNYCH 

ODBERATEĽOV
Súťaže sa môže zúčastniť ten, kto 

si predplatí časopis Slovo ako nový 
odberateľ v termíne od 12.1. do 
31.1. 1998 len za 144,-Sk, resp. od 
1.2. do 19.3. za 160,-Sk sebe, ale
bo niekomu, o kom si myslí, že mu 
urobí radosť.

PRAKTICKY 
TO VYZERÁ TAKTO

V uvedenom termíne poštovou 
poukážkou typu C na adresu: Re
dakcia Slovo, Hlavná 8, 080 01 
Prešov predplatím časopis Slovo 
a na miesto odosielateľa napíšem 
adresu toho, komu predplácam ča
sopis a do správy pre prijímateľa 
napíšem svoju adresu. Dôležité! 
Aby sme vás mohli zaradiť do žre
bovania, nezabudnite uviesť ná
zov: Súťaž - Svätá zem.

Naviac tí, ktorí nám do redak
cie pošlú zvlášť minim. tri rôzne 
súťažné kupóny z čísel časopisu 
Slovo 1-5, budú zaradení do sú
ťaže o desať mimoriadnych vec
ných cien. Celá súťaž platí do 20. 
marca 1998.

PODMIENKY 
PRE HROMADNÝCH 

ODBERATEĽOV
Súťaže sa môže zúčastniť aj celá 
farnosť. Stačí, ak zvýšite hromad
ný odber o 5 ks, budete ako celá 
farnosť zaradená do súťaže. Otáz
ka stojí, čo s jedným zájazdom do 
Svätej zeme? Jednoduchá odpo
veď. Máte príležitosť vo farnosti 
urobiť menšiu vedomostnú či inú 
súťaž a najlepšieho odmeniť prí
padným zájazdom do Svätej zeme. 
Možno to bude veľká inšpirácia a 
príležitosť oživiť život farnosti a 
priniesť trochu vzruchu do novo
ročných dní. Na osobitnom koreš
pondenčnom lístku nám napíšte 
presnú adresu, variabilný symbol 
a heslo: Súťaž - Svätá zem.

ZLOSOVANIE O ZAJAZD DO SVÄTEJ ZEME 
A DESAŤ ĎALŠÍCH CIEN SA USKUTOČNÍ 20.3.1998

Distribúcia 
oznamuje

Riadne predplatné časopisu 
Slovo na rok 1998 je 160,-Sk. 
Ak však úhradu celoročného 
predplatného vykonáte do 31. 
januára t.r., je to iba 144,-Sk.

Zúčtovanie za rok 1997 pod
ľa predbežných prepočtov prav
depodobne nesplní náš odhad 
a to aj z toho dôvodu, že nepla
tičov za časopis je stále dosť. 
Dôrazne preto žiadame, aby 
predovšetkým farnosti (hro
madný odber) prekontrolovali 
svoje platby za časopis Slovo. 
Prosíme vykonajte tak najne
skôr do 31. januára, v opačnom 
prípade redakcia nemá inú 
možnosť ako pozastaviť dodáv
ku časopisu Slovo do vašej far
nosti. V prípade, že máte doklady 
o zaplatení, prosíme, preukážte 
sa. Pripúšťame, že v evidencii 
distribúcie časopisu Slovo sa 
môžu vyskytnúť ojedinele ne
správne dáta, spôsobené ešte v 
rokoch, kedy sa kontrola platieb 
vykonávala v SSV Trnava, ale 
rozhodne to nemôže byť viac 
ako 5% všetkých odberateľov.

Prajeme požehnané a milos- 
tiplné prežívanie nového roka 
1998.

celodiecézna púť do Svätej zeme

Cestovná kancelária CiuTo- 
uR, Južná trieda 15, 040 01 
Košice organizačne zabezpe
čuje púť do Svätej zeme za 
účasti J.E. Mons. Jána Hirku, 
prešovského diecézneho bis
kupa. CK CiuTouR pozýva 
kňazov a veriacich gréckoka
tolíkov na III. celodiecéznu 
púť.

26.4.-3.5. 1998
Počas púte navštívime: Cézareu prímorskú, Haifu, Nazaret, Ti

berias, Kafarnaum, Kánu Galilejskú, Jeruzalem, Betlehem, Ain, 
Karem a iné biblické miesta. Vystúpime na horu Tábor, povozíme 
sa loďou po Genezaretskom jazere a okúpeme sa v Mŕtvom mori. 
Cena púte: 19.990,-Sk + doprava na letisko. V cene sú zahrnuté 
všetky služby a vstupy vo Svätej zemi okrem fakultatívneho výletu 
na Massadu.

Kontakt: CiuTouR Košice, Južná trieda 15, PSČ 040 01, tel./fax: 
095/765363.

Stránkové dni: pondelok až piatok od 9.00-13.00 hod. Pondelok, 
streda, piatok aj poobede od 15.00-17.00 hod.

POĎAKOVANIE. Gréckokatolícka diecézna cha
rita - Dom Charitas ďakuje všetkým darcom, podpo
rovateľom a sponzorom, ktorí v roku 1997 nezištne 
prispeli hmotným darom alebo finančnou podporou

na prevádzku Domu Charitas a jeho aktivity. Zároveň 
všetkým do nového roka želáme a vyprosujeme Božie 
požehnanie.

Pracovníci a obyvatelia Domu Charitas
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