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Časopis gréckokatolíckej cirkvi

Ročník X X X  
Cena 7,-Sk

V zasľúbenej zemi
Reportáž z prvej púte Košic

kého apoštolského exarchátu 
vo Svätej zemi pod vedením 
vladyku M ilana C hau tu ra , 
CSsR, ktorá sa uskutočnila na 
sklonku minulého roka prináša
me na

str. 4-5

Aby svet bol lepší
0  vzťahoch Katolíckej cirkvi 

a vládou SR a tiež o dlho oča
kávanom podpísaní medzištát
nej zm luvy m edzi S vätou  
stolicou a vládou Slovenskej re
publiky je téma nanajvýš aktu
álna. O tom  ro zhovo r s 
biskupom mons. Rudolfom Ba- 
lážom.

Str. 6-7

Za 144,-Sk 
do Svätej zeme

Redakcia časopisu Slovo v 
spolupráci s cestovnou kance
láriou CiuTouR pre našich čita
teľov pripravili Veľkú súťaž, 
ktorá vám ponúka jedinečnú 
možnosť zúčastniť sa púte do 
Svätej zeme len za 144,-Sk. Sú
ťaže sa môžu zúčastniť indivi
duálni i hromadní odberatelia. 
Naviac, ak nám pošlete tri ku
póny z rôznych piatich tohtoroč
ných čísel, budete zaradení do 
zlosovania o ďa lších desať 
cien. Viac čítajte na poslednej 
strane tohto vydania.

Str. . 16

V novoročnom čísle sme 
priniesli krátku rekapitu

láciu najdôležitejších udalostí 
roka 1997, ktoré sa vnútorne 
dotýkali Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku. Podobných hod
notení politického, kultúrneho, 
šp o rto vé h o  i z c irke vn é h o  
prostredia bolo v médiách viac 
než dosť. Každý hodnotil rok zo 
svojho pohľadu a tieto veru boli 
v mnohých prípadoch podstat
ne rozdielne.

Máme za sebou úspechy i ne
splnené predsavzatia. Po roku
1989 Cirkev má slobodu preja
vu. Dosiahlo sa pomerne uspo
kojivé majetkoprávne vysporia- 
danie medzi štátom a Cirkvou.

Citlivé svedomia kresťanov

nem ôžu však  p re h lia d n u ť 
niektoré zlé zákony. Je to pre
d ovše tkým  synd róm  sm rti, 
syndróm, na ktorý Slovensko 
vymiera. Za päť rokov bolo na 
Slovensku vykonaných desaťti
síce potratov, k čomu sa zásad
ne vyjadrili otcovia biskupi v 
svo jom  pas tie rskom  lis te  k 
Sviatku rodiny.

Na prahu nového roka sme sa 
konečne všetci zhodli na tom, 
že rok 1998 bude významný 
p re d o vše tkým  z h ľad iska  
dodržiavania princípov spravod
livo s ti a p ráv  na och ranu  
dôstojnosti jednotlivca, ako to 
zdôraznil vo svojom novoroč
nom posolstve Svätý Otec.

Pre nás bude tento rok vý

znamný aj z hľadiska nadchá
dzajúcich volieb - prezident
ských, parlamentných i komu
nálnych. Tieto udalosti roka sú 
dôležité aj pre nás - veriacich, 
zvlášť z dôvodu, že tí, ktorí budú 
zvolení, nás majú v občianskom 
živote previesť do tretieho tisíc
ročia. A to nie je malá vec. Deje 
sa tak v roku Svätého Ducha v 
druhom roku duchovnej obno
vy Slovenska ako bezprostred
nej prípravy na Jubilejný rok 
2000. Pred nami stojí nespočet
né množstvo úloh a želaní.

Otvorme srdcia, aby Boh skr
ze svojho Ducha mohol vstúpiť 
do našich príbytkov.

Redakcia SLOVA

Chrám sv. Kozmu a Damiána vo Vyšnom Komárniku z roku 1924
Snímka - Dionýz DUGAS
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J  kým  vencom  
p iesn í ťa máme 

korunovať, Zlatoústy?
- Akými hymnami oslá
vime vás, Gregor a Ba
žil? - Vy ste úctyhodné 
chrám y Ducha Sväté
ho, - statoční obranco
via vierj’, - opora veria
cich a stĺpy Cirkvi. - Vy 
ste tešili kajúcich hrieš
nikov. - Ste ako studne 
p ln é  duchovných bo
hatstiev. - Vyprosujte- 
nám odpustenie hrie
chov.

(Z  večierne na svia
tok Troch svätiteľov)

Večné múdrosti
Priama cesta, či mravná zásada, ktorú treba nasledovať, nie je 

! ďaleko od ľudí. Ak si ľudia stanovia za mravné pravidlo to, čo je 
j  ďaleko od nich, t.j,, čo nie je v súlade s ich prirodzenosťou, ne- 
| možno to pokladať za mravné pravidlo. Tesár, krešúci porisko, 
má pred sebou vzor toho, čo robí, berúc do ruky porisko sekery, 
ktorou kreše, hľadí na ňu z tej i onej strany a potom, keď urobil 

| nové porisko, prezerá ich obe, aby videl, ako sa jedno druhému 
; podobá. Tak i múdry človek, ktorý prechováva voči iným tie isté 
i pocity ako voči sebe, nájde spoľahlivú mravnú zásadu. Nerobí 
iným to, čo nechce, aby iní robili jemu. (Konfucius)

Perly východných otcov
Sv. Bažil Veľký O PREMÁHANÍ ZLA
Apoštol hovorí: „...keď nás preklínajú, my žehnáme, keď nás pre

nasledujú, my to znášame“ (1 Kor 4,12). Ako treba odpoveď na zlo
rečenia dobrorečením a akým vľúdnym prihováraním, keď nám 
nadávajú?

-Myslím, že nás tu Apoštol chcel všeobecne poučiť svojím príkladom 
trpezlivosti voči všetkým a odplácať sa dobrom za zlo tak, že to máme 
robiť nielen voči tomu, kto nás uráža, ale voči všetkým, ktorí nám robia 
zlo. Musíme vykonávať to, čo je  povedané: „nedaj sa premôcť zlu, ale 
dobrom premáhaj zlo“ (Rim 12,21). Výraz vľúdne sa prihovárať Písmo 
užíva nie podľa obyčajného významu, ale tak, že to znamená ustálené 
srdce o presvedčení, o pravde, ako v tej vete u Izaiáša: „Potešujte, pote
šujte môj ľud, vraví váš Boh“ (Iz 40,1). Tak isto hovorí Apoštol: „Lebo 
túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, 
aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou“ (Rím 
1,11-12) a ďalej: „Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Títo- 
vým príchodom“ (2 Kor 7,6). Pripravili baziliáni

Druhá kozmická 
rýchlosť

Prvá kozmická rýchlosť je  po
trebná, aby sa teleso dostalo na 
obežnú dráhu okolo zeme. Druhá 
kozmická rýchlosť umožňuje od
pútať sa od tejto dráhy smerom do 
vesmíru.

V našom živote sa často nachá
dzame na obežnej dráhe egocen
trizm u. Počas dlhých rokov sa 
nedokážeme oslobodiť od síl zame
raných na sebecký stred. A preto 
sa pýtame, čo je  tou druhou koz
mickou rýchlosťou, pomocou kto
rej by sme opustili nepriaznivú 
orbitu?

Odpoveď môžeme nájsť v sve
toznámej útlej knižke Nasledova
nie K ris ta  od au g u stián sk eh o  
m nícha Tom áša K em penského, 
ktorá už päť storočí presne, nemi
losrdne, ale láskavo vyslovuje dia
gnózy a ponúka liečbu pre všetkých 
v neistote, v trápení a v duchovnej 
vyprahlosti.

Autor zdôrazňuje, že od egois
tickej väzby sa môžeme pozdvih
núť pom ocou  dvoch  k ríd e l: 
prostotou zmýšľania a čistotou srd
ca. Prostota zmýšľania znamená 
číre, úprimné, jednoznačné hľada
nie a zameranie sa len na Boha. 
Čistota srdca znamená, že je  v kaž
dom okamihu pripravené dať pred
nosť tomu, čo sa páči Bohu a je  na 
osoh blížnemu.

V našom vnútri nie je  dostatoč
ný energický zdroj na prekonanie 
škodlivej gravitácie. Potrebujeme 
k tomu milosť. A milosť nemôže
me získať vlastnou vôľou, je  to dar,
o ktorý treba prosiť. O tom, čo je 
milosť a ako ona pomáha, možno 
viesť veľmi osožný dialóg s kniž
kou Kempenského. Z jej analytic
kých porovnaní prirodzenosti a 
milosti zaznieva pre nás stále ak
tuálna výzva.

Prirodzenosť je  cieľom  sama 
sebe. Milosť sa odvracia od všet
kého, čo sa javí zlé, koná len pre 
Boha a v Bohu odpočíva.

Prirodzenosť sa bojí smrti, ne
chce premáhanie, nevie sa dobro
voľne podriadiť. Milosť očakáva 
stretnutie s Pánom, je  pripravená 
na pokoru, netúži uplatňovať vlas- 
nú slobodu bez zodpovednosti.

Prirodzenosť registruje výhody, 
počíta so ziskom od iných. Milosť 
je  orientovaná na to, čo je  prospeš
né blížnym.

M. STANISLAV

Úmysly apoštolátu 
modlitby

na m esiac január 
1998

• Aby Duch Pánov urýchlil 
zm ieren ie a jedno tu  m edzi 
kresťanmi.

• Aby sa rozvoj a pokrok af
rických národov uskutočňoval 
vo vzájomnej spravodlivosti, 
bratstve a priateľstve.

Objednávka 
časopisu

M eno a priezvisko 

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

PSČ...............TEL.......................

Ak si časopis predplatíte do 31. 
januára 1998, obdržíte ho za 
zvýhodnené predplatné 144,-Sk. 
Inak platí predplatné 160,-Sk.

Ľ Udalosti1
Fatimské soboty

v roku 1998i

Rozpis pre jednotlivé dekanáty 

Ľutina
3.1.- Svidník
7. 2- Stropkov
7. 3,- Brezno-Kežmarok-Poprad
4.4.- Sabinov
2. 5.- Bardejov
6. 6.- Stará Ľubovňa
4. 7.- Prešov
1.8.- Medzilaborce
5. 9.- Humenné

3.10. - Snina
7.11. - Vranov nad Topľou
5.12. - Svidník

Pobožnosti sa začínajú o 9.30 h 

Klokočov
3.1.- Sobrance
7.2.- Čičarovce
7.3.- Michalovce
4.4.- Trebišov
2.5.- Košice
6.6.- Gelnica

Spišská Nová Ves
4.7.- Sobrance
1.8.- Čičarovce
5.9.- Michalovce

3.10.- Trebišov
7.11.- Košice
5.12.- Gelnica

Spišská Nová Ves
Pobožnosti sa začínajú o 9.00 h

Podporné zbierky
Prešovská eparchia

18. 1.-■ Podporný fond
8. 3,■ Zbierka na charitu

26. 4.- Zbierka na seminár
24. 5.- Podporný fond
29. 6.- Halier sv. Petra
13. 9.- Zbierka na seminár
18.10.- Zbierka na misie
29.11.- Zbierka na charitu

Košický exarchát
18.1. ■ Na fond bohoslovcov
15. 2. ■ Podporný fond exarchátu
1. 3. ■ Zbierka na charitu

17. 5. ■ Podporný fond exarchátu
29. 6. ■ Halier sv. Petra
13. 9. ■ Na fond bohoslovcov

18.10.- Zbierka na misie
29.11.- Zbierka na charitu

Slovenský rozhlas na stanici SI
vysiela gréckokatolícku sv. liturgiu
v nedeľu 8. ťebruára t.r. o 9.30 h.

Najbližšie číslo SLOVA vyjde 
ako dvojčíslo dňa 8. ťebruára 1998
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Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu
Ak by sme si aspoň trošku 

priblížili atmosféru, ktorá vlá
dla v jedinom chráme Izraela, 
v Jeruzaleme, v ktorom sa pri
nášali obete pri rôznych príle
žitostiach, tak by sme mohli 
povedať, že tam bolo vždy ruš
no a že sa tam vystriedalo vždy 
množstvo ľudí, ktorí prichádzali 
vykonať p redp ísané o b e tn é  
úkony podlá Mojžišovho záko
na. Medzi takýchto patrili aj tie 
mladé manželské páry, ktoré 
prinášali prvorodených, aby ich 
predstavili Pánovi a obetovali 
pár hrdličiek, či dva holúbky.

Jedného dňa takto prišiel do 
chrámu aj neznámy pár z Na- 
zaretu, ktorý chcel tiež splniť zá-

chrámu potvrdila identita Me
siáša, aby ho spoznali ti, čo ho 
nielen očakávali, ale aj pocho
pili, že Mesiáš bude mužom 
bolesti, že bude znamením, kto
rém u sa bude odporovať, že 
bude pre jedných ustanovený 
na pád a pre mnohých zase na 
povstanie.

V Jeruzaleme žil vtedy muž 
menom Simeon, človek spra
vodlivý a nábožný, ktorý oča
kával potechu Izraela, a Duch 
Svätý bol na ňom. Jem u Duch 
Svätý vyjavil, že neumrie, kým 
neuvidí Pánovho Mesiáša. Z 
vnuknutia D ucha prišiel do 
chrámu. A keď rodičia priná
šali diefa Ježiša, aby splnili, čo

kon. Jozef a Mária prinášajú p r
vorodeného a jednorodeného 
syna Ježiša do domu jeho Otca, 
do domu modlitby, do jeruza
lemského chrámu. Prichádza 
do chrámu ten, ktorý už o dva
násť rokov bude v ňom  učiť a 
klásť otázky znalcom zákona, 
ktorý raz z neho bude vyháňať 
kupcov a poprevracia stoly pe- 
ňazomencom, ktorý raz n a  
tomto mieste ukáže n a  seba 
ako na chrám nového zákona 
a povie - zborte tento chrám  a 
ja ho za tri dni postavím; a  na
koniec vysloví aj bolestné pro
roctvo o je ru z a le m sk o m  
chráme, že nezostane kam eň 
na kameni.A to preto, že ne
poznali čas svojho navštívenia, 
že nespoznali v ňom  toho, kto
rého očakávali. Ale Boh sa do
konale postaral aj o to, aby sa 
aj na pôde je ruzalem ského

o ňom predpisoval zákon, vzal 
ho aj on do svojho náručia a 
velebil B oha slovami, ktoré 
všetci dobre poznáme ako Si- 
meonov chválospev. (Por. Lk 
2, 25-32).

Teraz si ale dobre všimnime, 
čo v tejto  krátkej perikope 
evanjelista Lukáš osobitne zdô
razň u je . Iste  n eu šlo  naše j 
pozornosti trojnásobné zdôraz
nenie pôsobenia Svätého Du
cha na Simeona. Svätý Duch 
bol na ňom, Svätý Duch mu 
vyjavil, že neumrie skôr, kým 
neuvidí Mesiáša a Svätý Duch 
ho viedol do chrámu, aby po
mocou neho spoznal v nezná
m om  m ladom  páre  Márii a 
Jozefovi Ježišových zákonitých 
rodičov a v malom dieťati oča- 
kavaného Mesiáša. A môžeme 
spokojne dodať, že všetko, čo 
Sim eon povedal vo svojom

chválospeve a čo povedal Má
rii jeho matke, bolo tiež z vnuk
nutia Svätého Ducha.

Pýtame sa, aký bol Simeon 
človek, že si ho mohol Boh vy
voliť na takúto zvláštnu úlohu 
práve v jeruzalemskom chrá
me, kde sa pohybovala nábo
ženská elita Izraela? Bol to 
človek spravodlivý a nábožný, 
ktorý očakával potechu Izrae
la. Tieto hodnoty uspôsobova
li Simeona otvoriť sa Svätému 
Duchu, aby jeho svedectvo aj 
nám  pomohlo pochopiť Boží 
plán spásy nielen Izraela, ale 
všetkých národov a všetkých 
vekov. A tak vidíme, čo aj pre 
nás táto  udalosť hovorí, keď 

m ám e na mysli ďalší rok 
bezprostrednej prípravy na 
príchod tretieho tisícročia. 
Je  to rok Svätého Ducha, 
rok zvláštneho poznávania 
Božej lásky, ktorá prúdi me
dzi Otcom a Synom a je v 
ta jom stve  tro jo so b n éh o  
Boha jeho treťou osobou. 
Vidíme, že jeho aktivitou sa 
stávame nielen zvestovateľ
mi, ale aj vykonávatelmi 
Božieho programu, stáva
me sa živým znam ením  
spásy pre tento svet. Nám 
je treba len sa mu otvoriť, 
dať sa mu k dispozícii v 
pokore srdca, v nábožnom 

živote a v očakávaní úžasného 
zavŕšenia a zjednotenia sa s Bo
hom. Svätý Duch je ten, ktorý 
všetko riadi, ktorý nás bezpeč
ne vedie bludiskom sveta, kto
rý nám  dáva sc h o p n o sť  
odporovať Zlému. Jeho  priči
nením aj my dnes vieme rozo
znať falošných prorokov od 
pravých, falošných mesiášov 
od toho pravého a jediného, 
ktorým je Kristus. Robme všet
ko, aby sme mu boli otvorení 
tak ako Simeon, aby sme mohli 
aj my vydávať svedectvo o Kris
tovi aj o blížiacom sa treťom ti
sícročí, aby sme po splnení 
svojho poslania, k toré nám  
Boh určil, mohli so Simeonom 
tiež povedať: „Teraz prepustíš, 
Pane, svojho služobníka v po
koji podlá svojho slova, lebo 
moje oči uvideli tvoju spásu“. 

o. RNDr. Jozef VOSKÁR

c #  s o
B la že j K R A S N O V S K Ý

STRETNUTIE
Naozaj je  dôstojné a správne 

vzdávať Ti, Pane, 
vďaky za púšť, 

že si ju  preniesol 
z rozsiahlej Sahary, 
z oziabnutej Judey 

do našich miest, 
do našich spoločenstiev, 

do našich duší...

Na prahu tisícročia dal si tak 
každému z nás nádej 
prežiť svoj exodus.

Pochod zdĺhavý 
po cestách egoizmu. 

Pochod krvavý 
po bezbrehých moriach 

nenávisti.

Len na púšti, 
len na tom intímnom mieste 

vlastnej samoty 
mohol si, Pane, 

rozdrapiť mi srdce 
a vysypať z neho do piesku 
rozdrvené sošky bôžikov.

Aká realita!

Či sme ich v bezuzdnej pýche 
človeka - super hviezdy 

nového veku 
nesplodili viac 

ako je  piesku na púšti?

Tak vďaka Ti, Pane, za púšť, 
za miesto odkrytia 

človečenstva vo mne, 
za miesto dozretia túžby 

milovať Ťa v tých, 
čo stoja na okrajoch ciest, 

vedúcich z púšte 
do všedných dní...
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V zasľúbenej zemi • V krajine,
“Drahí pútnici, vítam vás na palube lietadla. Spoločne strávime niekoľko 

dní v zemi, kde žil Ježiš, budeme chodiť po jeho “stopách”, budeme vidieť miesta, 
kade chodil, kde si povolal svojich učeníkov, kde zomrel a vstal z mŕtvych. Ideme 
sa taktiež poďakovať za náš nový apoštolský exarchát a za všetky milosti, ktoré 
sme v hojnosti od Boha dostali. Prajem vám príjemný let a pekný pobyt vo Svätej 
zemi. ”

Týmito slovami privítal vladyka Milan 135 pútnikov hneď po štarte lietadla. 
Už od prvých chvíľ sme vedeli, že máme pred sebou výnimočný týždeň. Plní 
očakávania sme čakali, kedy uvidíme prvý kúsok zeme, kde sa zrodilo kresťanstvo, 
kde sa písali dejiny spásy.

i /

Apoštolský list Jána Pavla II.

Orientale Lumen
Ctihodní bratia,
najmilší synovia a dcéry Cirkvi!
1. Svetlo z Východu ožiarilo všeobecnú Cir

kev, odkedy sa nad nami objavil „Vychádzajúci 
z výsosti“ (Lk 1,78), Ježiš Kristus, náš Pán, kto
rého všetci kresťania vzývajú ako Vykupiteľa 
človeka a nádej sveta.

Toto svetlo inšpirovalo aj môjho predchodcu 
pápeža Leva XIII. k Apoštolskému listu Orien- 
talium dignitas, ktorým chcel obhájiť zmysel 
východných tradícii pre celú Cirkev.

Pripomínajúc si výročie tejto udalosti a sú
dobých iniciatív, ktorými tento pápež chcel na
pomáhať znovunastolenie jednoty so všetkými 
východnými kresťanmi, chcel som sa obrátiť na 
katolícku Cirkev s podobnou výzvou, obohate
nou o mnohé skúsenosti z poznania a stretnutí 
uskutočnených v tomto storočí.

Keďže naozaj veríme, že úctyhodná a staro
bylá tradícia východných cirví je  integrálnou 
časťou dedičstva Kristovej Cirkvi, prvou nevy
hnutnosťou pre katolíkov je poznať ju , aby sa 
ňou mohli živiť, a tak napomáhali procesu jed
noty každý svojim vlastným spôsobom.

Naši východní katolícki bratia sú si dobre 
vedomí toho, že spolu s pravoslávnymi bratmi 
sú živými nositeľmi tejto tradície. Je nevyhnut
né, aby aj synovia katolíckej tradície latinského 
obradu mohli v plnosti poznať tento poklad, a 
tak spolu s pápežom precítiť túžbu po tom, aby 
bol Cirkvi a svetu navrátený plný prejav katoli- 
city Cirkvi, vyjadrený nie iba jednou tradíciou, 
a už vôbec nie v protiklade jednej komunity 
proti druhej, a aby nám všetkým bolo dopriate 
plné vychutnávanie božsky zjaveného a neroz
deleného dedičstva všeobecnej Cirkvi, ktoré sa 
uchováva a rastie tak v živote cirkví Východu, 
ako aj Západu.

2. Môj pohľad sa obracia na Orientale Lu
men - Svetlo z Východu, ktoré žiari z Jeruzale
ma (porov. Iz 60,1; Zj v 21,10), mesta, v ktorom 
zomrelo a bolo vzkriesené Božie Slovo, ktoré 
sa pre naše spasenie stalo človekom, Židom „z 
Dávidovho rodu“ (Rim 1,3; 2Tim 2,8). V tom
to svätom meste, keď prišiel deň turie a „boli 
všetci vedno na tom istom mieste“ (Sk 2,1), bol 
zoslaný Duch Utešiteľ na Máriu a učeníkov. 
Odtiaľ vyžarovala do sveta dobrá zvesť, preto
že oni, naplnení Duchom Svätým, „smelo hlá
sali Božie slovo“ (Sk 4,31). Odtiaľ z matky 
všetkých cirkví bolo ohlasované Evanjelium 
všetkým národom, spomedzi ktorých sa mnohé 
môžu chváliť tým, že mali v jednom z apošto
lov prvého Pánovho svedka. V tomto meste boli 
v mene jediného Boha pohostinne prijaté naj
rozličnejšie kultúry s tradície (porov. Sk 2,9- 
11). O b raca jú c  sa naň  s n o sta lg io u  a 
vďačnosťou, nachádzame silu a entuziazmus na 
zintenzívnenie hľadania harmónie a tej autenti
city a mnohosti foriem, ktorá zostáva ideálom 
Cirkvi. Pokračovanie v ďalšom čísle

Prvé dni
Hneď po pristáti sme sa stretli s našim i 

sprievodcam i s o. Jozefom  M ajerníkom  
a o. M artinom  Mojžišom, ktorí od prvej 
chvíle využívali každú príležitosť k tomu, 
aby nám vysvetlili čo najviac. Opísali nám 
miesta, ktorými sm e práve prechádzali, 
voviedli nás do situácie dnešného Izrae
la, či Palestíny, atď.

Ihneď sme si sam ozrejm e všim li, že sa 
nachádzam e v úplne „inom ” svete. K lí
ma, prostredie, kultúra ľudí okolo nás, 
všetko bolo iné. Ale od prvých chvíľ nám 
prichádzalo na myseľ: ...práve tu žil Je
žiš.

Č lovek sa ani nenazdá, a už počuje: 
„pravdepodobne tu, v te jto dedinke, sa 
narodil sv. Ján Krstiteľ, tu navštívila Má
ria  sv. A lž b e tu ” , č i: “ b ýva ť bud e m e  
v Betlehem e” , a lebo “práve sm e prešli 
okolo olivovej hory” a podobne. Bolo to 
zvláštne, všetky tieto m iesta sme poznali 
zo Svätého písma a zrazu sm e tu.

To, čo ma v prvé dni najviac zaujalo, 
bolo prostredie. Všade nás obklopovala 
krajina plná skál, zriedkavo sm e videli 
nejaké kríky, tu a tam sa našli aj o livov
níky, prechádzali sm e totiž judskou púš

ťou. Naša myseľ sa ale vrátila do dáv
nych čias, kedy Ježiš prechádzal touto 
krajinou, naše uši pozorne počúvali vý
klad sprievodcov a stále živšie a živšie 
sa nám skladala mozaika biblických de
jín. Myslím , že to, čo bolo najdôležitej
šie, sa netýkalo priam o toho, či tam toho 
kameňa, či skaly, ale odkazu, ktorý nám 
tieto m iesta prinášali. Všade vôkol člo
vek nachádzal sym boliku  posvätných 
miest.

V  kraji, kde Ježiš prežil detstvo
Ešte v prvých dňoch sme sa vybrali au

tobusm i na sever krajiny, do Galiley, kde 
Ježiš prežil svoje detstvo, kde povoláva 
učeníkov, kde bol „prvý sem inár” , kde Je
žiš učil zástupy, kde konal zázraky. Áno, 
okolie Genezaretského jazera bolo sved
kom všetkých týchto udalostí. Je to nád
herná krajina, plná zelene, života, paliem, 
banánovníkov, jednoducho  povedané 
krajina, kde je dostatok vody. Hľa, ďalší 
symbol - voda - to je  m ilosť Božia, ktorú 
potrebujem e k tom u, aby náš život bol 
naozaj ž ivo tom . Č isté  srdce, blízkosť 
Boha, krása raja, to všetko prechádzalo 
mysľou pri pohľade ne zelené plantáže 
alebo čistú hladinu galile jského mora.

Časť pútnikov Košického apoštolského exarchátu vo Svätej zemi so 
svojím vladykom Milanom Chauturom, CSsR, a jeruzalemským pat
riarchom Michaelom Sabattom
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kde sa zrodilo kresťanstvo • Po
V ten deň sme sa zastavili na viacerých 
miestach. Veľký význam však mala naj
mä krátka zastávka pri Jordáne, kde sme 
si obnovili krstné sľuby: „Zriekaš sa zlé
ho ducha, jeho skutkov a jeho pýchy? 
Naše spoločné: „Zriekam sa!” - bolo od
poveďou, ktorá zaväzuje. Veď akoby sa 
človek mohol nadchýnať pri počúvaní 
Svätého písma a zároveň v duši skrývať 
hriech. A tak sme toto m iesto opúšťali 
síce s vedomím, že istotne Ježiš nebol 
pokrstený práve na tom to kilometri Jor
dánu, ale zato to, čo krst pre nás - kres
ťanov - znamená, sme si znova a ešte 
silnejšie ako kedy predtým uvedomili.

Takto sme pochodili ešte mnoho miest, 
horu b lahos lavenstiev , n e ď a le k o  je  
miesto, kde sa traduje, že Ježiš rozm no
žil päť chlebov a dve ryby a nasýtil nimi 
5000 mužov, boli sme v Kafarnaum e, na 
mieste, kde sú základy m iestnej syna
gógy, ktorú Ježiš navštevoval, v blízkosti 
sa nachádza dom apoštola Petra a veľa 
iných miest, ktoré sú nám všetkým z „roz
právania” evanjelistov známe.

Pri jednej z ciest po Galilei sme sa za
stavili v Káne, kde si vše tky prítom né 
manželské páry obnovili svoje m anžel
ské sľuby. Vyšli sme aj na horu Tábor, 
kde sa Ježiš pred učeníkm i prem enil a 
uctili sme si tieto a mnohé iné sväté m ies
ta v tomto kraji m odlitbou, čítaním  prí
slušných statí z Evanje lia , a lebo sm e 
chválili Boha za všetko spevom  tropa- 
rov, ve ličan ia  a le b o  in ý m i s p e v m i 
z východnej liturgie.

Každý deň sme mali m ožnosť sláviť 
Eucharistiu v niektorom z chrámov, kto

ré sme navštívili. Boli to vždy slávnost
né ch v íle . P ríto m n o s ť ž ivé h o  K ris ta  
v Eucharistii, v Božom slove, v b iskupo
vi, v každom z nás i medzi nami navzá
jom , to všetko um ocňovalo skutočnosť, 
že Ježiš žije!

V  Jeruzalem e
Keď sa priblížil a zazrel mesto (Jeru

zalem ), plakal nad ním a hovoril: „K iež 
by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti pri
náša pokoj! (Lk 19, 41 - 42).

Takto Ježiš narieka nad Jeruzalem om , 
na ktorom sa neskôr vypln ilo  jeho  pro
roctvo: „Nezostane tu kameň na kam e
ni; všetko bude zborené” (M t 24, 2).

Sú to tvrdé slová, ale pravdivé. Sku
točne, Jeruzalem  dnes vôbec nevyzerá 
tak, ako ho videl Ježiš. M nohokrát už bol 
prestavaný a pútnik, ktorý dnes kráča po 
uliciach, nem ôže prechádzať tým i istými 
ces tičkam i, k to rým i Jež iš  n ieso l kríž. 
Môže však vidieť, že jeho  „hrob je  sku
točne prázdny” . Ježiš žije! Ježiš vstal z 
m ŕtvych! Toto presvedčenie nám dáva 
radosť, nádej a pokoj. A  aj keď je  prav
da, že v Jeruzalem e je  práve tento po
koj veľm i ohrozený, my viem e, kde ho 
hľadať a kde ho stále znova načerpať.

V Jeruza lem e sm e navštív ili m noho 
m ie s t, k to ré  sú v e ľm i ú zko  sp ä té  
s J e ž iš o v ý m  ž iv o to m  i u trp e n ím : 
večeradlo, O livovú horu, mohli sme sa 
približne zorientovať, kade asi prechá
dzal Ježiš, keď ho viedli k Pilátovi, atď., 
až sme nakoniec došli až na Golgotu, kde 
Ježiš dokončil svoje dielo spásy, kde za 
nás zomrel, aby sme mali život. Boli to 
nezabudnuteľné chvíle, ktoré ťažko opí
sať. Azda si to človek ani neuvedom uje, 
ale je  to veľká milosť.

„Prišli ste sa sem  zrod iť”
V posledný deň sm e svätú liturgiu s lú

žili v nádhernom  byzanskom  chrám e 
v Jeruzalem e. Ďakovali sm e za to, že 
nám Boh dal tú to  m ožnosť chod iť po 
m iestach, ktoré mu „videli priam o do tvá
re” a vzápätí sme boli plní vďaky aj za 
tie skutočnosti, ktoré sa dejú pred naši
mi očami.

Na konci te jto  liturg ie v ladyka Milan 
s radosťou pozdravil je ruza lem ského ar
c ib iskupa vladyku Lu fti Lacham a  pre 
gréckych melchitov, ktorý si našiel pre 
nás čas a prišiel nás pozdraviť. V ten deň 
bol skutočne dôvod k oslavám , veď  vla
dyka M ilan mohol predstaviť veriacich 
novovzniknutého apoštolského exarchá- 
tu, ktorí prišli na túto ďakovnú púť do ko-

Vladyka Milan Chautur, CSsR, v roz
hovore s vladykom gréckokatolíckych 
melchitov Luftim Lachamom

líšky kresťanského života. V kalendári 
bolo práve Milana, a navyše biskup Vla
dyka Lufti Lacham slávil výročie svojej 
b iskupske j vysviacky. Pri vzá jom nom  
rozhovore medzi dvom a biskupmi vyšlo 
najavo aj to, že exarchát bol vyhlásený 
Svätým  O tcom  presne pred deviatim i 
m e s ia c m i. V la d y k a  L u ft i Lacham  
s úsm evom  na tvári poznam enal: „No, 
deväť mesiacov, to je  presne čas, kedy 
dozrieva ľudský plod v lone matky. A je 
ruzalem ská cirkev je  matkou, je  matkou 
všetkých cirkví. Vy ste teda prišli sem, 
aby ste sa skutočne narodili. Z celého 
srdca vám  gratu lu jem .” Nasledoval veľ
ký aplauz prítom ných veriacich a brat
ské objím ania dvoch pastierov. Bola to 
skutočne slávnostná chvíľa, ktorá zosta
ne navždy v pam äti vše tkých prítom 
ných. Veriaci z jeruzalem skej cirkvi nás 
potom ponúkli chlebom , ako výraz lásky 
- agapé.

Naša púť sa zakončila  naozajstnou, 
spoločnou oslavou Boha. Myslím si, že 
jed ine  čas odletu lietadla, vytlačený na 
letenkách, nás dokázal prinútiť, aby sme 
sa so všetkým i rozlúčili a vybrali sa na 
spiatočnú cestu.

A pošto lský exarchát, ako miestna cir
kev, sa teda sym bolicky narodil v Jeru
zalem e - matke všetkých cirkví. Púť vo 
Sväte j zem i nás všetkých - a aj mňa 
osobne - duchovne veľmi povzbudila. Na 
záver patrí Bohu jedno veľké VĎAKA!

Cyril JANČIŠIN, bohoslovec

stopách Boha

Nádoba v Chráme zázraku 
v Káne G alile jske j^
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ROZHOVORY S PREDSEDOM KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA MONS. 
RUDOLFOM BALÁŽOM REAGUJÚ AJ NA SÚČASNÝ ŽIVOT CIRKVI VO VZŤAHU K 
SPOLOČNOSTI. DOTÝKAJÚ SA AJ VEĽMI ZÁVAŽNEJ TÉMY O DLHO OČAKÁVA
NOM PODPÍSANÍ MEDZIŠTÁTNEJ ZMLUVY MEDZI SVÄTOU STOLICOU A VLÁDOU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY. ROZHOVOR, KTORÝ BOL UVEREJNENÝ NA STRÁN
KACH SME S IVETOU BIELIKOVOU, Z PRIESTOROVÝCH DÔVODOV PRINÁŠAME 
V SKRÁTENEJ A UPRAVENEJ PODOBE.

N a o tá zky  odpovedá  p re dseda  K on fe renc ie  b isku p ov  S lovenska banskobys
tr ický  b iskup  m ons. R u d o lf Baláž.

Aby svet okolo nás bol lepší

Pod iní e  T y

Stredoveký zlozvyk?
Bol obrad sobáša. Sviatosť manžel

stva sa má správne udeľovať mimo sv. 
liturgie. Tak to bolo aj v tomto prípade. 
Akurát po príhovore kňaza k novoman
želom ktovie odkiaľ sa vzal horlivý ku
rátor. Z re jm e v p om ys len í, že po 
bohoslužbe slova liturgicky bude na
s led o vať  b oh o s lu žb a  obety  s 
„brínčkom” si to zamieril rovno dopre
du, d oprostred  chrám u, o dk iaľ je  
„východza štacia” na vyberanie drob
ných. Na potvoru išlo o medzinárodný 
sobáš, bola z toho takmer medzinárod
ná blamáž.

Kto zaviedol vyberanie milodarov na 
chrám počas obradov a bohoslužieb?

Kedy s tým začali a kto, na tom ne
záleží. Je načase povedať: Je to ne
dôstojné, nekultúrne a vyrušuje nás to.
V liturgii spievame: Odložme všetky 
svetské starosti...tak ich naozaj odlož
me. Vyberanie drobných počas boho
služby je osožné pre niektorých iba ak, 
hadam na „prebudenie po homílii”. Vo 
chvíli, keď pod spôsobom chleba a 
vína k nám prichádza Ježiš Kristus, 
tmolím kdesi v ruke halier, čo treba 
hodiť do zvončeka, aby na mňa niekto, 
nebodaj, ešte nepoukázal, že nedávam.

Tuje aktuálne pripomenúť známy vý
rok radostnej zvesti: Ak dávate, nech 
vaša pravá ruka nevie, čo robí ľavá 
atď... Niekde tento zlozvyk jednoducho 
odstránili tým, že po skončení sv. litur
gie miništranti, resp. kurátori stoja pri 
východe z chrámu a ľudia vďačne do 
košíčka na chrám hodia nielen mincu, 
ale aj bankovku.

Myslím, že obavy z menšieho výno
su nie sú na mieste. Pán sa stará aj o 
tú najchudobnejšiu a najbiednejšiu far
nosť. Na odstránenie tohto zlozvyku 
netreba mať príliš veľkú odvahu. Malo 
by na to stačiť malý dohovor duchov
ného s kurátormi a v nasledujúcu ne
deľu nepríjemný zvonček už nemusí 
znechucovať. Toho, kto štedro dáva, 
Boh stonásobne odmení a nie je prav
da, že až vo večnosti.

Dávajme a bude nám dávané. Dávaj
me v pravú chvíľu a banka - Nebo - zú
ročí naše vklady na 100 %. Ktorá banka 
si to môže dovoliť?

Anton MESÁROŠ

Tento dnešný pohľad do našich zvon
čekov je  námetom, nie návodom, na ra
dikálne zmeny. Riešenie nastolenej témy 
má byť vždy najprv predmetom diskusie. 
Koniec-koncov tieto naše Podnety nie sú 
patentom na riešenie, ide skôr o hľada
nie optimálneho východiska pre veci, s 
ktorými nie sú všetci vždy spokojní, -rs-

□  Aké sú podľa vás vzťahy štátu a 
cirkvi a ako hodnotíte ich vývoj v priebe
hu tohto roka?

- Vzťahy štátu a Katolíckej cirkvi 
na Slovensku sú v tomto čase 
vzájomne ohľaduplné. Nedá sa 
povedať, žeby boli veľmi dobré, 
ale nemožno povedať ani to, že 
sú veľmi zlé. Ak jestvujú vzájom
né rokovania, nasvedčuje to fak
tu, že obe strany medzi sebou 
hovoria. Po návšteve mons. Taur- 
rana začiatkom júla min. roka sa 
v určitom zmysle vzájomné vzťa
hy medzi cirkvou a naším štátom 
oživ ili. P re javilo  sa to predo
všetkým v tom, že sa spoločne hľadal mo
dus vivendi - spôsob spolužitia katolíckej 
cirkvi a štátu. Ten bude vyjadrený v základ
nej zmluve medzi Svätou stolicou a Sloven
skou republikou, ktorá je obojstranne v 
záverečnej fáze prípravy.

□  Súčasná slovenská vláda za tri roky 
svojho vládnutia rokovala s biskupmi 
málo, nemala veľký záujem riešiť otázky 
cirkví, predovšetkým katolíckej univerzi
ty, tak rýchlo ako teraz. Neprekvapuje vás 
momentálny záujem vlády o doriešenie 
vzťahov s cirkvou?

- Ja by som skôr povedal, že vláda chcela 
riešiť všetky spomenuté problémy, ale pod
ľa svojich predstáv. Tento spôsob Konferen
cia b iskupov S lovenska nep rija la . 
Neprekvapuje má súčasný záujem našej vlá
dy o riešenie, lebo tomu dopomohla aj náv
števa pána a rc ib iskupa  Taurrana zo 
Štátneho sekretariátu Svätej stolice. Nespor
ne, k riešeniu problémov pomáha i pozícia 
Slovenskej republiky v medzinárodnom hod
notení.

□  Ako sa vyvíjala práca predchádzajú
cej komisie na rokovanie s vládou, kedy 
naposledy jej členovia rokovali s minis
trami o vzťahoch cirkvi a štátu spoloč
ne?

- Rokovania kontaktnej komisie biskupov 
s vládou, ktorú viedol pán kardinál Korec, 
sa prakticky skončili vtedy, keď sa začali ofi
ciálne rokovania medzi Svätou stolicou a vlá
dou S lovenske j repub liky  o základnej 
zmluve. Treba vedieť, že predošlá komisia 
bola zo strany cirkvi ustanovená na obno
venie vzťahov a rozhovorov medzi cirkvou

a štátom. Hneď ako prišiel na Slovensko 
predstaviteľ Svätej stolice Štátneho sekre
tariátu, sekcie pre zahraničné otázky, mons.

Taurran sa stretol s predsedom parlamentu, 
premiérom, prezidentom, s ministerkou za
hraničia, bolo rozhodnuté, že sa v krátkom 
čase začnú rokovania. Tak sa aj stalo. Za 
katolícku cirkev ich vedie mons. Luigi Dos- 
sena, apoštolský nuncius v Slovenskej re
publike. Na rokovaní sa zúčastňujú okrem 
neho piati biskupi: kardinál Korec, biskup 
Baláž, biskup Filo, biskup Rábek a exarcha 
Chautur. Za Slovenskú republiku šesť minis
trov na čele s pani ministerkou zahraničných 
vecí Kramplovou.

□  Rokovala už komisia predstaviteľov 
s ministrami?

- Prvé štvorhodinové spoločné rokovanie 
bolo 27. augusta 1997.

□  Kedy by sa mohlo takéto ďalšie ro
kovanie podľa vás uskutočniť?

- To neviem povedať. Len čo sa však do
hodneme na spoločnom termíne, rokovanie 
bude, lebo je podmienkou spoločného po
stupu. Po porovnaní znenia zmluvy doku
ment predložíme Rímu. A všetko ostatné už 
bude vecou Svätej stolice a Slovenskej re
publiky, pretože ide o medzištátnu zmluvu.

□  Medzitým však už vyšla na verejnosť 
jedna z požiadaviek vlády, uvedená v 
hlavných bodoch, na prenotifikáciu bis
kupov. Práve toto je požiadavka, ktorá by 
mohla slobodný život katolíckej cirkvi na 
Slovensku skomplikovať...

- Prenotifikácia v takom zmysle, že by dlhší 
čas, niekoľko týždňov pred vymenovaním 
biskupa, Svätá stolica musela štátu ohlásiť 
kandidáta, je neprijateľná. Veď takýmto po
stupom by sme sa dostali do tej situácie, v 
akej sme sa štyridsať rokov nachádzali v ko
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munizme. To sa už dnes vo svete nerobí. 
Jestvuje asi 40 starých zmlúv, zvaných kon
kordáty, v ktorých sú zahrnuté aj možnosti 
určitej prenotifikácie. V nových zmluvách, 
ktorých je už vyše sto v celom svete, sa táto 
podmienka nevyžaduje. Len čo platí preno- 
tifikácia, znamená to, že vláda má možnosť 
ovplyvňovať, či sa označený kandidát stane 
biskupom alebo nie. Takýto postup zvykne

komplikovať prácu Svätej stolice, pretože do 
Ríma sa môžu rôznymi cestami dostať fa
lošné správy o kandidátovi. Tie môžu nebla
ho vplývať na jeho  voľbu. Teda, 
prenotifikácia zo strany cirkvi je neprijateľ
ná. Veľmi ľahko sa môže zneužiť na rafino
vanú a zlomyseľnú manipuláciu.

□ Predpokladáte, že zmluva sa podpí
še v priebehu dvoch-troch mesiacoch?

- Nechcem hovoriť o žiadnom čase, kedy 
by sa mala zmluva podpísať. Ten je zatiaľ 
celkom neznámy. Náhlenie pri tvorbe také
ho dôležitého dokumentu nie je namieste, 
lebo ide o vec nesmierneho významu s dl
hodobými dôsledkami pre lo
kálnu cirkev na Slovensku.
Keby bola podpísaná zlá zmlu
va, poškodí sa veriacim ľuďom 
v katolíckej cirkvi u nás na dlhý 
čas.

□ Vy ste boli perzekuova- 
ný práve za to, že ste neboli 
k bývalej štátnej moci lojál
ny a poslušný. Ako sa teda 
pozeráte na podobné požia
davky, ktoré by mali byť v 
zmluve zakotvené?

- V zmluve medzi Sloven
skou republikou a Svätou sto
licou nesmú byť také  body, ktoré by 
akýmkoľvek spôsobom obmedzovali cirkev. 
Také zmluvy sa dnes, jednoducho už nepod
pisujú.

□ Verejnosť vie o tom, že máte výhra
dy k vláde a jej spôsobu vládnutia. Boli 
ste a aj naďalej ste znevažovaný ako bis
kup a predseda KBS - provokáciami pri 
predaji triptychu, domovou prehliadkou 
i situáciou okolo F. Mojžiša a založenia

Spoločnosti pre podporu chudobných a 
chorých, ktorej venoval majetok svojej 
firky Drukos. Napriek tomu práve ako 
predseda KBS prípravou zmluvy a zalo
ženia univerzity razíte cestu aj pre nové, 
stabilnejšie postavenie cirkvi na Sloven
sku. Dá sa to zlúčiť?

- Žijem pre pravdu, ale nie proti vláde. 
Pravda sa totiž vyžaduje na každom kroku

nášho spoločenského i osobného života. Ak 
je kdekoľvek zaznávaná a stretnem sa s tým, 
tak sa ozývam. To je moje povolanie. Ne
smiem jej v nijakom prípade uhýbať. Čo sa 
týka pána Mojžiša a Drukosu, to bolo pre 
mňa jednoznačné rozhodnutie. Som totiž 
presvedčený, že niet rozdielu v tom, či pod
ľa evanjelia podávam chlieb biednemu a 
nahému, alebo uzimenému dávam ošatenie. 
Pánu Mojžišovi som celkom samozrejme 
poskytol pomoc a porozumenie v jeho sta
rostiach, ale otvoril som pohľad mnohým na 
otázky pravdy a spravodlivosti. Prečo by mali 
čestní ľudia platiť výpalné a zakrývať zločin

nosť? Je to predsa nemorálne. A dokedy sa 
chceme ako spoločnosť triasť pred tými, ktorí 
sa v živote nenaučili nič poriadne, iba strie
ľať na živé terče? Ak si spoločnosť nevie lie
čiť takýto vred, tak je veľmi chorá. Je známe, 
že moje rozhodnutie narobilo plno starostí 
aj mne, aj mojim spolupracovníkom. Napriek 
tomu svoj krok neľutujem. Všetci sa musí
me pričiniť o to, aby svet okolo nás bol ľud
skejší.

Sedíme na internátnej posteli a máme Stá
nok stretnutia. Katarína sedí vedľa mňa so za
tvorenými očami a rozpráva sa v duchu s 
Ježišom. Moje oči sú upreté na ňu. V hlave 
mi stále behá udalosť spred troch týždňov. 
Bola nedeľa a my sme sa mali učiť na test. 
Začínali sme asi o siedmej, no akosi nám to 
nešlo, tak sme učenie nechali na chvíľu uče
ním a začali sa rozprávať. Z chvíle sa stalo 
šesť hodín. Ani neviem, ako sme sa dostali k 
téme viera. Katarína pochádza z ateistickej 
rodiny, takže o Bohu veľa nevedela. Ani ju to 
v podstate nezaujímalo. Ako mi povedala, pr
výkrát začala o Bohu uvažovať toto leto. Spo
znala sa s jedným chlapcom. Bol adventista a 
jeho otec bol kazateľom v ich spoločenstve. 
Spoznali sa náhodou na jednom vystúpení. 
(Katka hrala divadlo). Hneď na prvý pohľad 
si padli do oka. No o Bohu sa radšej neroz
právali. Ale ako Katka priznala, často o Ježi
šovi prem ýšľala. V tú  nedeľu tému Ježiš 
vlastne začala ona. Bola som z toho dosť pre
kvapená, nevedela som v tom momente, čo 
povedať. No po chvíli sa mi jazyk akokeby 
úplne rozviazal a ja  som začala zo seba chrliť 
svedectvá, všetky, na ktoré som si v tej chvíli 
spomenula. Bola som z toho zmätená, veď 
moja viera klesá a stúpa ako teplota na teplo- 
meri regulovaná počasím. No, bola som schop
ná ísť hlásať: „Ježiš nás miluje", aj na náš 
zimný štadión pre 20 000 ľudí.

Našu šesť hodín trvajúcu debatu Katarína 
zakončila svojím vlastným svedectvom. Hrá 
na flautu a raz, keď sa večer vracala domov, 
prenasledovali ju  rôzne strašidelné myšlien
ky. Bola tma, mesiac sa schoval za mraky. Ani 
nevie, prečo si zrazu spomenula na Ježiša a 
začala viesť vnútorný dialóg. Dávala Bohu 
rôzne otázky o jeho existencii, kládla mu „pod
mienky“, že ona aj uverí, ale nech sa jej uká
že. Keď nie priamo, tak aspoň symbolicky. 
Nech napríklad vyjde mesiac. Pozrela sa naň, 
no žiadna zmena nenastala. Išla ďalej trochu 
sklamaná, no o chvíľu na to zabudla. Keď už 
bola pred domom, cítila zvláštne nutkanie 
pozrieť sa hore. Zodvihla hlavu k nebu a vi
dela úplne čistý mesiac bez jediného mráčika 
a akoby sa jej niekto pýtal: „Stačí ti tento dô
kaz?“ Ani nevie, ako to z nej vykĺzlo: „Ďaku
je m  ti. B o že!“ B ola  nap lnená  pocitom  
nevýslovného šťastia a pokoja. Povedala mi, 
že nechcela o tom rozprávať, ale keď sme za
čali v  ten večer klebetiť, nevedela prečo, ale 
musela mi to povedať.

Aj keď preži la krásne svedectvo, k viere som 
jej vraj pomohla ja. Nazvala ma svojím „evan- 
jelizátorom “. To ma zarazilo. Rok predtým 
som bola na oáze v Porubke pri Humennom. 
Posledný večer sme mali program, v ktorom 
bola úloha, vytiahnuť si dar Svätého Ducha, 
za ktorý sa budeme potom modliť. Ja som 
vytiahla dar Evanjelizácie. Keď som si na to 
spomenula, pocítila som pocit naplnenia a 
šťastia.

Ten test síce dopadol veľmi zle, ale stálo to 
za to!

- j  -

Viera KUJANÍKOVÁ-HOHOLÍKOVÁ

PREYED MA, PANE
P reved ma,
Pane,
cez lúky tŕňové - 
(rac zrania sa mi n o fy  
cez bory bez chodníka - 
boe roztratí sa môj odev) 
cez sídla divýcl? ve trov - 
[)oc zbičujú mi tvár.

Preveď ma, Pane, 
silnými dažďami - 
kde nebudem m a t úkrytu, 
púšťami pieskov - 
kde nebudem m ať vody, 
slepými nocami - 
v  ktorých budem padať, 
no potom, pomôž mi vstať,

#Pane.
Preved ma, Pane, 
cestami - 
ktoré si mi určil. 
Zober mi všetko,

ale -
T ý  mi ostaň

-  o vzťahoch štátu a Cirkvi
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Anton M ESÁROŠ

Láska
(Text piesne)

Láska sa veru nepýta, 
komu áno a komu nie. 

Miloš, Juraj, Mária,
Boh rovnako miluje.
Láska - to je cesta, 

ktorá vedie do neba. 
Nezávidí a nezúfa, 

je čistá, je dobrotivá.

R: Slza v oku, nejedna ti, 
z kútika skotúľa sa.

Keď vystrie dlaň, 
nevedno kto, 

nájdeš v nej kúsok šťastia. 
Láska spája, 

láska dáva sa dnes tebe a mne.

Láska - to je zápas - 
slabosť silných, sila slabých. 

Láska - to je viera, 
viera požehnaných.
Láska - to je cesta, 
ktorá vedie do neba. 
Nezávidí a nezúfa 

je čistá, je dobrotivá.

Osemsmerovka
B O B E R U T U A CH
K E É O T I Č Ľ A E
A R T R R E E R í R
I O E L N D I K U U

R T L í E Z O Ž A B
Á E K N M H E V A í
V Ž L A J N E L Ý N
T; A R T E E D M Z I
A E T C K A Č A K T
K A T, T CH V A T O M
R N Š Ý M A T K R S
T P N U Á E T, E F. S

H E R O D E S A C Y

Po vyškrtaní 27 výrazov v niektorom z ôs
mich možných smerov vám zostane 15 nepre- 
škrtnutých písmen, ktoré čítaním po riadkoch 
za sebou prezradia aktuálnu myšlienku.

BALDACHÝN, HERODES, KALICH, 
RELIKVIE, TKÁČ
BETLEHEM, HIRKA, KALVÁRIA, RIEKA, 
UČENÍK
BOBER, CHARIZMA, KOREC, ROTOR, 
OTRETÁ
BÉTEL, CHAUTUR, MAREK, RUŽENEC 
BORDOVÝ, CHERUBÍNI, NEDEĽA, 
SEMITA
DUŠA, CHVATOM, ODESA, SLIAČ

/ IB  /

Dávno, skoro pred 2000 rokmi, prišiel 
medzi nás. Narodil sa len preto, aby 

nás spasil, aby sa splnilo, čo je napísané v 
Písme: „Hľa, panna počne a porodí syna a 
dajú mu meno Emanuel, čo v preklade zna
mená: Boh s nami“ /Mt 1,23/.

Rozmýšľala si už nad tým, prečo ťa pri
šiel Ježiš spasiť? Hádam si došla k záve
ru, že ťa možno potrebuje. Myslíš si, že 
preto šiel na kríž? Ale veď ty si mu iba na 
ťarchu! On niesol tvoj kríž, on zomrel za 
tvoje hriechy.

Otec a mama nepo
trebujú svoje deti. Majú 
s nimi iba starosti. Ale 
ak ich napríklad niet doma, strachujú sa, 
lebo ich milujú. Ježiš miluje i teba! Nechce, 
aby si ty musela niesť kríž, ale je  rád, ak 
mu pomôžeš. Chce byť s tebou a pomáhať 
ti vo všetkom, aby si už tu na zemi bola 
šťastná.

Určite si už bola veľmi zaľúbená. Pamä
táš, aké to bolo? Chcela si s ním stále byť, 
rozprávať sa s ním, stále si na neho mys
lela, však? Spasiteľ sa tiež každé ráno teší, 
že si sa zobudila a dúfa, že mu za to poďa
kuješ, že si naň spomenieš a celý deň bu
deš plniť jeho vôľu. Každú svoju činnosť 
urobíš pre neho a večer, keď si ľahneš, 
čaká, že mu všetko vyrozprávaš. To vese
lé i smutné, dôležité i nepodstatné, čo sa ti 
stalo. Stále čaká, že jeho láska k tebe bude 
opätovaná.

Ak chceš s Bohom „chodiť“ , začni sa 
modliť. Ale vieš sa vôbec modliť? Videla si 
už človeka, ktorý sa modliť nevie? Že vraj 
hlúpa otázka? Tak sa pozri na mňa i na 
seba. Možno sa pamätáš, ako sa ťa mam
ka zvykla pýtať: „Už si sa modlila?“ No Je
žiš nám nepovedal, pomodli sa a máš 
pokoj, ale modlite sa. Stále sa modlite. Ne
povedal zaklopte, čiže raz, ale klopte. 
Máme to robiť stále - celý deň, celú noc.

S Bohom sa v modlitbe máme zhovárať 
a nie viesť svoj vlastný monológ. Môžeme 
mu povedať, po čom túžime. Chceš zdra
vie? Chceš zmaturovať? Chceš mať dobrú 
prácu a vysoký plat? Skôr, ako o to začneš 
prosiť, pozri sa na ľudí, ktorí sa nemodlia. 
Možno sú zdravší, krajší, ľahšie sa učia, ... 
a to všetko bez modlitby. Na toto naozaj 
nepotrebuješ modlitbu. Zlepši si životosprá
vu, dopraj si viac pohybu, viac študuj a 
budeš zdravšia, úspešnejšia.

Teda načo sa modliť? Ježiš nám dal 
modlitbu ako prostriedok proti nepriateľo
vi. On sám ju na to používal. Musíš ale ve
dieť, kto je  tvoj nepriateľ. Ním je diabol 
alebo hriech. Máš sa modliť, prosiť Boha, 
aby ti pomohol zbaviť sa možno pýchy, 
klamstva, lakomstva,... aby ťa naučil milo
vať. Lebo keď si v hriechu, si chorá. Je cho
rá tvoja duša.

Keď je choré tvoje telo, ihneď ideš k le
károvi. Ten ti predpíše lieky a ty si ochotná
i o druhej v noci vstať a vziať tabletku. A čo 
robíš pre svoju chorú dušu? Spasiteľ ti po
núka, ako skúsený lekár, liek - modlitbu vo 
dne v noci. Vstaň o druhej v noci a modli 
sa: „Bože, naliehavo ťa prosím, pomôž mi 
dokázať milovať!“ Rob to celý týždeň a vy
liečiš svoju dušu. Zároveň zistíš, ako ťa di
abol dokáže pokúšať.

Nedaj sa tým odradiť. Ani tým, čo si mož
no počula, že akí sme 
my, kresťania, chudá
ci, keď nás tak Boh ob
medzuje. Toto smieš, 

no toto nie. Lenže Boh hovorí i niečo iné: 
„všetko smieš“, ale aby ti to osožilo, nerob 
toto, tamto,... Ak budeš hrešiť, tak odože
nieš od seba Boha. Mnohí ľudia až potom 
zistili, že sa im to nevyplatilo, že im hriech 
nič nedáva.

Zdá sa ti čudné, že Boh chce byť práve s 
tebou, ktorá máš ktovie aké hrozné hrie
chy? Vieš, Boh vlastne robí samé čudné 
veci. Ozýva sa v horiacom kríku, ktorý ale 
nezhorí. Vyberá si neschopného Mojžiša, 
ktorý koktá a nevie sa vyjadrovať. Boh pri
chádza na svet a narodí sa v chladnej maš
tali. Je to čudné? Čudné iba pre tento svet, 
pre človeka. No Boh nie je človek, a preto 
nerobí veci, ktoré robí človek. Ak prijmeš 
Svätého Ducha i ty začneš robiť čudné veci. 
Začneš milovať svojich nepriateľov. Doma 
napríklad pomôžeš, hoci si to doteraz ne
robila. Rodičia, súrodenci sa začnú čudo
vať. Jedném u kňazov i z is tili, že má 
rakovinu. Celé slávenie Eucharistie prepla
kal, no ďakoval Bohu za túto skúšku. Na 
ďalších vyšetreniach mu žiadnu stopu ra
koviny nenašli. Jedna žena stretla po roku 
kamarátku Helenu. Tá sa práve pred ro
kom rozviedla a chcela si vybaviť zmenu 
svojho priezviska na pôvodné. Po roku 
Katka ostala úplne prekvapená, keď jej 
Helena povedala, že sa modlí za svojho 
manžela, lebo ich manželstvo je stále plat
né.

Ak sa nikto nebude čudovať nad tvojím 
životom, si ako každý iný človek. Príde 
problém a ty si začneš zúfať. A nepriatelia 
sa ťa vtedy právom opýtajú: „Kde je tvoj 
Boh?“

Tvoj Boh teraz stojí pred dverami a klo
pe. Ľudia ho však nepočujú. Lebo robia 
samé čudné veci - zháňajú dary. Zabúda
jú, že oni sami sú darom. On je už tu! Us
mieva sa na teba v osobe, ktorú máš rada. 
Volá na teba v biede ľudí, o ktorých nesto- 
jíš. Zostane všetko ako doteraz? Nezabud
ni o tvoriť izbu svojho srdca, z ktorého 
Spasiteľ urobí kúsok neba.

Lenka POPOVIČOVÁ
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Všetci dobre poznáme príbeh márnotrat
ného syna, nuž aj ja  som šiel ako 15 roč

ný hľadať šťastie a lásku do sveta. Po 10-tich 
rokoch na Ostravsku som sa s prázdnou kapsou 
vrátil do rodného domu. Tie roky pre mňa ne
boli máme, lebo som zažil ako ma milosrdný 
Boh miluje. Dostal ma nielen z bane, ale aj z 
pazúrov Zlého. Ďakujem mu za 
milosť obrátenia cez kríž a Svä
té písmo. Z nadšeného ľudové
ho tanečníka sa stala troska.
Neustále bolesti chrbtice a ko
lien ma priviedli k myšlienke,

|že ak sa všetkého nevzdám , 
skončím na vozíčku. Božie slo
vo mi otvorilo oči, aký úbohý 
som hriešnik. Akoby som cítil 
vo svojom srdci slová: „Daj mi 
svoje hriechy a ja ti dám všet
ko...“ Pre jeho lásku dal som mu 
všetko, čo mi bolo vtedy bo
hom. Stranu, hriech, zábavu 
atď. Lebo som pochopil, že sa 
nedá slúžiť dvom pánom. Vzdal 
som sa aj túžby nájsť si man
želku na Morave a odišiel som 
domov. Prial som si už len, aby 
Ježiš vstúpil do môjho srdca.

Raz, keď sme sa vracali z chrámu, prihovori
la sa k mojej mamke jej mladá priateľka Mária. 
Pán mi ju poslal do cesty, aby mi (ešte v čase 
totality) sprostredkovala stretnutie s kňazom, 
ktorý by ma pripravil na prvé sv. prijímanie. 
Spolu s ňou som prvýkrát vstúpil do gr.kat. chrá
mu. Priviedla ma cez mládežnícke adorácie k 
živému Kristovi v bohostánku. Stála pri mne, 
keď ma navštívil po prvýkrát sviatostný Ježiš. 
Dívala sa na moje slzy, ktoré kropili mariánsku 
kaplnku od návalu radosti a šťastia, že ma Pán 
miluje takého, aký som. Skutočne. Panna Má
ria, jej príhovory a ochrana ma priviedla k Bohu 
a aj ten môj pozemský anjelik „moja Mária“ sa 
so mnou často stretávala a modlila. Bol som jej 
za všetko vďačný. Cítili sme, akoby sme sa po- 

| znali od večnosti. Po mimoriadnych udalostiach,
I modlitbách za povolanie a duchovných rozho
voroch s kňazmi som jej jedného dňa vyrazil 
dych. Požiadal som ju  o ruku a hneď som aj 

; určil deň svadby na výročie jej prvé sv. prijíma

nia a mojich narodenín. Bola šokovaná, lebo 
som jej ešte nepovedal „mám ťa rád“ . (Tieto 
slová mi na Ostravsku vychádzali lacno z úst). 
Čo bolo ďalej, je  pre mňa skutočný zázrak. 
Napriek všetkým svojim slabostiam som si pred
savzal, že sa zrieknem na týždeň akéhokoľvek 
dotyku so svojou snúbenicou. Dali sme si vždy

na rozlúčku krížiky na čelo (a dávame dodnes). 
S Božou pomocou sa ten obetovaný týždeň zme
nil na štyri mesiace a prerušil sa iba bozkom v 
svadobnej sieni. Tú lásku, ktorou nás Pán ob
daroval, by som nevymenil. Nič krajšie sme si 
spoločne do manželstva nemohli vziať. Prinieslo 
to nádherné milosti a nespočetné „mám ťa rád“. 
Pán nám požehnal manželstvo tromi deťmi a 
naša láska zo dňa na deň rastie. Nebolo stáleho 
bývania a vďaka príhovoru Panny Márie sme 3 
mesiace pred rozpadom podniku dostali podni
kový byt. Zasvätili sme rodinu Božskému Srd
cu a podľa vzoru Svätého Otca a priania Panny 
Márie sme sa zasvätili jej Nepoškvrnenému Srd
cu. Vstúpili sme tak do jej bezpečného útočišťa 
cez denné rodinné večeradlo a cez posolstvá 
zapísané v Modrej knihe Kňazom, najmilším 
synom Panny Márie. Hoci aj my prežívame kaž
dodenné ťažkosti, M ária je  tá, ktorá nás ochra
ňuje a chce nás všetkých priviesť do raja.

Výsledky ankety 1997
Jedenásťtisíc výtlačkov Slova podľa usku

točnenej ankety na konci roka 1997 v priemere 
číta  3 0 .0 0 0  ľudí. V ýsledky an kety  však  
nemožno považovať za vzorku, pretože sa je j 
zúčastn ilo  len 54 respondentov z toho 18 
mužov a 36 žien, čo predstavuje 0,0054 % 
všetkých čitateľov. Nepredpokladali sme, že 
jedinou výzvou získame potrebnú 10 % vzorku, 
ale aj tak je  to príliš málo.

Napriek tak malému počtu odpovedí urobi
li sme vyhodnotenie ankety, ktoré z vyššie uve
dených dôvodov nebudeme rozoberať detailne. 
Ankety sa najviac zúčastnila kategória ľudí 
starších ako 51 rokov (23). V kategórii do 30 
rokov to bolo 15 čitateľov. Najviac nám odpo
vedali ľudia so stredoškolským vzdelaním.

Odpovedajúci boli prevažne gréckokatolíci, 
najviac bolo dôchodcov a ľudí s učiteľským 
povolaním

Na otázku, ktoré číslo časopisu Slovo vás v 
roku 1997 zaujalo, najviac ste odpovedali, že 
č.5, vianočné a veľkonočné vydanie, a najme
nej čísla 12, 8, 2. Suverénne vás najviac zau
ja li  Svedectvá viery, potom Spravodajstvo a v 
treťom porad í Otázky mladých, Duchovná 
obnova, Súťaž ikon, ďalej rozhovory, básne, 
úvodníky, udalosti, ako sme sa našli atď. Na 
otázku, ktoré dve stránky čítate najradšej, ste 
dali poradie: Spravodajstvo, Duchovná obno
va, Strany pre  mladých, Svedectvá. Časopis 
prevažne zodpovedá predstave tejto vzorke či
tateľov. Podnetov, čo vám chýba v Slove, je  
naozaj dosť. Chcete, aby sme písali o: Viac o 
liturgii, východná duchovnosť, o jednotlivých  
farnostiach, mariánske články, dejiny kresťa
nov, zoznamovaciu inzerciu, životopisy svä
tých , v iac p r ie s to ru  p r e  m ladých , o 
gréckokatolíkoch na M orave a v Čechách, 
Viac skutočných príbehov atď.

Na siedmu otázku, ktorá udalosť cirkevné
ho života vás v roku 1997 najviac potešila, ste 
takmer zhodne odpovedali, že to bolo zriade
nie Košického apoštolského exarchátu. Okrem 
Slova najviac čítate Misionár(24), Katolícke 
noviny(19) a Hlas-Zrno (11).

Za vašu ochotu, tak ako sme sľúbili, dvad
siatim z vás posielam e darčeky našej redak
c ie : A n n e  V aššovej do Z a lu žíc , M arte  
Rigasovej, B. Kuročkovej a Dane Lucákovej 
do Košíc, Marianne Sochovej do Stropkova, 
Ivete Dávidovej do Prešova, Helene Kravco- 
vej do Čirča, Ing. Imrichovi Boháčovi do So- 
koľa , J u ra jo v i L a zo ro v i do Šarišských  
M ichalian, Ľudovítovi Košíkoví do Skalice, 
Františkovi H ajdukovi do Michalian, Júlii 
Petrušovej do Medzilaboriec, Terézii Ferančí- 
kovej do Novej Polianky, Anne Matejovskej do 
Fulianky, Anne Vatraľovej do Svidníka, Má
rii Kolibabovej do Strážskeho, Ingride Džu- 
b á k o ve j do C ern iny, M árii M iň ovej do 
Zem plínskej Teplice, M árii Balabasovej do 
Ľubice a Štefanovi Mižíčkovi do Lekároviec. 
V šetkým  vám  ď aku jem e za odpovede a 
odmeneným blahoželáme. Redakcia SLOVA

Jaro a Mária

Potrebujem Ta každú hodinu, najm ilostivejší Hospodine. 
Nikto ma tak nenasýti, ako Ty.

Potrebujem Ťa, potrebujem  Ťa, potrebujem  Ťa každú hodinu, 
požehnaj mi, m ôj Spasiteľ, teraz, keď  prichádzam  k Tebe. 
Drahý Pane, vezm i ma za ruku a veď  ma ďalej.
Pomôž m i stáť, som unavená, slabá a vyčerpaná.

Navzdory búrke, navzdory noci, veď  ma ďalej ku svetlu. 
Vezmi ma za ruku, drahý Pane, a veď  ma domov.

Keď sú moje cesty stále chmúrnejšie, 
zotrvávaj v m ojej blízkosti, drahý Pane.
Keď sa môj život bude chýliť ku koncu, 
čuj môj plač, čuj moje volanie.

Ako sme sa naši i
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Na sviatok BohozjaveniaPostrehy

Informácie
Udalosti

Európske stretnutie 
mládeže

80 tisíc mladých kresťanov z Európy 
sa stretlo na modlitbe na viedenskom 
výstavisku pod vedením brata Rogera 
Schutza z juhofrancúzskej obceTaizé. 
Bolo to v poradí už 20. európske stret
nutie mládeže. Takéto ekumenické 
podujatie sa pravidelne koná na sklon
ku kalendárnejho roku v niektorom 
meste Európy. Osemdesiatdvaročný 
predstavený spoločenstva Taizé Roger 
počas minuloročného stretnutia vyzval 
mladých ľudí, aby boli stále silnejší vo 
viere. „Najväčšie činy v našom živote 
prichádzajú cestou prostej viery v 
Boha“ - povedal pred zástupcami rôz
nych vyznaní. Mladí, ktorí boli hosťa
mi 300 katolíckych, evanjelických a 
pravoslávnych obcí vo Viedni a okolí, 
sa od 30.12.1997 až do 3.1.1998 päť 
dni modlilo, meditovalo a diskutovalo 
v duchu jednoty a viery v Boha.

-rs-

Na misijno- 
charitatívny program 

Svätého Otca
Ked sa novinári pýtali Svätého Otca, 

ktoré problémy sveta ho najviac zne
pokojujú, odpovedal im: „Čo ma naj
viac znepokojuje a nedá mi spať, je 
skutočnosť, že dve tretiny ľudstva ešte 
nepoznajú Krista a jeho spásonosnú 
lásku k nám a že sa toľkí odvracajú od 
Krista: Táto výzva inšpiruje, aby kres
ťania, ktorí sú naplnení Kristom vše
možnými prostriedkami, šírili do sveta 
radostnú zvesť evanjelia. V minulom 
roku bolo na Pápežské misijné diela v 
prešovskej eparchii vyzbieraných 261 
751,-Sk a v Košickom apoštolskom 
exarcháte 182 476,-Sk. Aj z týchto pe
ňazí Svätý Otec podporuje 1015 misij
ných biskupstiev, 44 500 misionárov, 
164 000 misijných sestier a bratov, 610 
000 laických katechétov, 312 veľkých 
seminárov s 26 000 scholastikmi, 588 
malých seminárov s vyše 49 000 se
minaristami,

48 000 základných škôl, 1600 ne
mocníc, 6350 pojazdných ambulancii, 
765 staníc pre 65 000 malomocných, 
9252 inštitútov ako sirotince, ústavy pre 
duševne chorých a pod.

Pri tvojom krste v Jordáne zja
vila sa, Pane, poklonyhodná Tro
jic a ...  sp iev a li sm e v našich  
chrám och v jeden  z najväčších 
sviatkov liturgického roka - Boho
zjavenia. Kristus sa dal pokrstiť v 
Jordáne a vtedy sa zjavila poklo
nyhodná Trojica. A všetci sme rov
nako prežívali chvíle posviacky 
jordánskej vody, keď kňaz s pokor
nou bázňou volal pred ponáraním 
sviece do vody - Veľký si. Pane, a 
veľkolepé je  tvoje dielo.

Na vlnách éteru Slovenského 
rozhlasu 1 sme mohli sledovať v 
tento deň sv. liturgiu a časť zo svä
tenia vody z Chrámu Uspenia Pre
svätej Bohorodičky vo Vranove 
nad Topľou - Čememom.

A pripomeňme si aspoň niekoľ
ko myšlienok z kázne o. Pavla Niž- 
n íka, k toré  ad resoval všetkým  
srdciam:

- Dnes sme sa - kresťania - zišli 
na slávení liturgií. Oslavuje sa Boh 
za správu, ktorou sa prihlásil k ľud-

Vyše dvoch stoviek mladých 
športových nadšencov sa počas 
vianočných sviatkov zišlo dňa
29. decembra 1997 v Prešove 
na 6. ročníku halového futbalo
vého turnaja, ktorý sa uskutoč
nil pod patronátom  vladyku 
mons. Milana Chautura, CSsR, 
ktorý podujatie zároveň otvoril. 
Finálových stretnutí sa zúčastni
lo po predchádzajúcich kvalifi
kačných zápasoch 10 družstiev 
z prešovskej eparchie, košické
ho exarchátu a rímskokatolíc-

stvu ako Boh. A je  s nami ochotný 
komunikovať, rozprávať sa. Je 
ochotný rozprávať sa s každým 
osobne. Teda tu nie je  problém, že 
Boh nie je  ochotný, problém je  kde
si inde. Či všetci ľudia tejto plané
ty sú ochotní a schopní zhovárať 
sa s Bohom.

- Akýmkoľvek bol tvoj život do 
tejto chvíle, predstav si, Boh ti dáva 
teraz a nanovo ďalšiu šancu. Máš 
možnosť s ním začať kom unikovať. 
A bude to dačo úžasné. Lebo ľu
dia, ktorí to zažili, sa Boha za žiad
nu cenu nechcú sami striasť, ani 
zbaviť, ani vyhnúť. Preto uvážme 
tieto skutočnosti, aby Boh pre nás 
znamenal niečo strategické. Niečo 
také, čo nás prenáša z tohto sveta 
do života večného.

Jordánska voda poputovala azda 
do všetkých kresťanských rodín, 
lebo kňaz ju  posvätil preto, „ aby 
dostala dar posväcovať, liečiť dušu
i telo. aby bola užitočná v každej 
potrebe. “ -pk-

kych družstiev z Prešova.
Prvenstvo obhájil vlaňajší ví

ťaz - družstvo z gréckokatolíckej 
farnosti Trebišov - pred druž
stvom z Rovného a družstvom 
Sancta Mária z Prešova. Na zá
ver sa uskutočnilo netradične 
exibičné stretnutie medzi víťa
zom turnaja a kňazmi na čele s 
vladykom Milanom Chauturom, 
CSsR. Družstvo kňazov repre
zentovali okrem iných aj ThDr. 
Cyril Vasiľ z Orientálneho inšti
tútu v Ríme a protosynkel košic-

Na Sviatok Bohozjavenia 6. 
januára 1998, ktorý vo východ
nej Cirkvi predstihuje aj sviatok 
Narodenia Ježiša Krista, slávili 
v prešovskej eparchii tradičným 
obradom posvätenia jordánskej 
vody. V Katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove sv. 
liturgiu slúžil J. E. mons. Ján H Ír
ka. -rs-

kého exarchátu o. Vladimír Tom- 
ko. Podujatie pripravili - Redak
cia nášho gréckokatolíckeho 
dvojtýždenníka Slovo, Miestny 
klub Slovenského orla v Prešo
ve a Spolok sv. Cyrila a Metoda
v Michalovciach.

Túžbou organizátorov je ďalší 
ročník tohto jedinečného podu
jatia kresťanskej mládeže uspo
riadať v rámci celého Slovenska.

Výsledky: Svidník - Sancta 
Mária 0:1, Fulianka - Slov. orol 
1:2, Belža - Saleziáni 4:5, Trebi
šov - Topoľany 9:1, Rovné - Bo
hoslovci 3:0.

Poradie v skupinách:
A - 1. S. Mária, 2. Slov. orol, 
3. Saleziáni
B - 1.Trebišov, 2. Rovné,
3. Svidník.
Semifinále: Slov. orol - Trebi

šov 3:5, S. Mária - Rovné 0:1.
Zápas o 3. miesto: Slov. orol

- S. Mária 3:5 
Finále: Rovné - Trebišov 0:3.

-rs-

Kúpili jej rúčky
Všetci mali slzy v očiach, keď rodičia zdravotne postih

nutej Janky Perhačovej z Cerniny po bohoslužbe ďakovali 
veriacim tejto obce za 15 500,-Sk, ktoré sa vyzbierali 
28.12.1997 v tamojšom chráme. Zbierku vyhlásil o. Michal 
Kočiš po predchádzajúcom dohovore s kurátorským zbo
rom pre malú Janku, ktorá sa narodila s rúčkami ani nie po 
lakte a s jednou kratšou nohou. Malá Janka svojím úsme

vom poďakovala za všetky dary. Vlastnou húževnatosťou 
je Janka Perhačová v združení umelcov v Košiciach maľu
júcich ústami a dolnými končatinami. V dospelosti bude po
trebovať mechanické ruky. Práve na to sú určené peniaze. 
Finančnou čiastkou malej Janke Perhačovej môžete prispieť 
aj vy (VÚB Svidník č.ú. 52311460449-612/0200), Sviatky 
radosti a pokoja poskytli takto nové myšlienky a pohľady na 
nášho Spasiteľa.

Kurátorský zbor Cernina

Trebišov - víťaz vianočného halového futbalového turnaja
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Kňazský deň v Prešove a zasadnutie komisií
Dňa 15. januára 1998 v Pozdišovciach za

sadala spoločná liturgická komisia prešovskej 
diecézy a košického exarchátu, ktorá sa za
oberala prípravou kňazského dňa, ktorý sa 
uskutočnil 21. januára 1998 vo veľkej sále 
Čierneho orla v Prešove, za účasti všetkých 
kňazov.

Hlavnou náplňou kňazského dňa bolo oboz
námenie kňazov s novým textom Svätej Bož
skej Liturgie sv. Jána Zlatoústeho, ktorá bola 
schválená apoštolským stolcom 14. septem 

bra 1997, ako aj ďalšie liturgické záležitosti.
V piatok 16. januára zasadala na pôde bis

kupstva komisia pre beatifikáciu najdôsto jnej
šieho biskupa Petra Pavla Gojdiča.

Diecézna katechetická komisia zasadala 21. 
januára v zasadacej sieni biskupského úradu. 
Predsedom komisie je  o. Andrej Pribula, ktorý 
je  zároveň riaditeľom . Hlavnou náplňou stredis
ka je okrem iného starostlivosť o katechetické 
vzdelávanie na školách.

Mgr. M arek PR IBU LA , TK PB

Benefičný koncert
Dňa 26. decembra 1997 sa v špor

tovej hale MIER v Bardejove uskutoč
nil benefičný koncert.

Tisíc divákov obsadilo pripravené 
miesta v hale, aby zakúpením vstupen
ky darovali a zároveň aj boli obdaro
vaní nevšedným vianočným darčekom 
v podobe nádherného umeleckého 
zážitku z vystúpenia spievajúcej rodi
ny Reviľákovcov a hosťa programu 
Anky Servickej za doprovodu ľudovej 
hudby Čerhovčan.

Pútavý program spievajúcej rodiny 
Reviľákovcov sa niesol v duchu osla
vy rodiny a jej hodnôt. Zmes kolied, 
rusínskych i šarišských piesní, zaují
mavo obohatených vtipnými pesnička
mi o bardejovskej nemocnici, pekne 
doplnila spevom kolied a mariánskych 
piesní Anka Servická. Nejednému di
vákovi zaihrali v očiach slzy, keď za
zneli moderné piesne z vlastnej 
tvorivej dielne Reviľákovcov s 
vďačnosťou ospievajúce obetavé 
srdcia matiek a otcov, i piesne vyzvi- 
hujúce nenahraditeľnú úlohu lásky v 
rodinách. S horiacimi sviecami v 
rukách, spoločným spevom účinkujú
cich i divákov: Tichá noc, svätá noc... 
'dvojhodinový program skončil, ale hl
boké dojmy z krásne prežitého 
popoludnia nám v duši budú znieť ešte 
dlhý čas.

V mene všetkých gréckokatolíckych 
veriacich z Bardejova - Vinbargu by 
som touto cestou rád vyjadril úprimné 
Pán Boh zaplať spievajúcej rodine 
Reviľákovcov nielen za duchovné obo
hatenie sviatkov Narodenia Pána, ale 
aj za dar v hodnote polovice výťažku z 
koncertu 15150, - Sk, venovaný na 
výstavbu chrámu na Vinbargu. Druhú 

! polovicu výťažku Reviľákovci venova
li detskému oddeleniu bardejovskej ne
mocnice. Za všetkých obdarovaných 
ešte raz ďakujem. o. Peter CAP

Pocta mons. Jánovi Hirkovi
Prešovský sídelný biskup mons. Já n  M irka prija l dňa 29. decem 

b ra  1997 na B ratislavskom  h rade  z rú k  m in istra  ku ltú ry  Slovenskej 
republiky Ivana H udeca Poctu Š tefana M oyzesa a K arola K uzm á- 
nyho, k to rá  sa udeľu je  za prínosy v pestovaní ľudského b ra ts tv a  a 
duchovnej jednoty  slovenského národa.

Otec biskup po p rija tí ocenenia po x edal. že táto Pocta je  ocenením 
nfeien jeho osoby, ale aj všetkých kňazov i veriacich G réckokatolíc
kej cirkvi, k to rí svojimi postojm i prisp ievajú  k naplňovaniu  záverov 
U. vatikánskeho koncilu o ekum eniztne.

o. A ndrej RUSNAK, ta jom ník  biskupstva 
Mgr. M arek PR1BULA,TK PB

Slávnosť v prešovskej katedrále
Na sviatok Zboru sv. Jána, Pred

chodcu a Krstiteľa Pánovho - pat
róna  p rešovského  g réckoka- 
tolíekeho'katedrálneho chrámu - 7. 
januára ráno - celebroval slávnost
nú sv. liturgiu v staroslovienskom 
jazyku prešovský sídelný biskup 
mons. Ján Hirka, ktorému konce
lebrovali: Mons. Ján Gajdoš, gene
rálny vikár, o. Andrej Rusnák, ta
jom ník  biskupstva, o. V ladim ír 
Skyba, prešovský dekan a správca 
farnosti a katedrálneho chrámu. Na 
slávnosti boli prítomní aj ďalší kňa
zi a bohoslovci. V kázni o. biskup 
povedal, že v tomto roku proces bla
horečenia biskupa-mučeníka Petra 
Pavla Gojdiča výrazne pokročí a na

tento úmysel vyzval veriacich k 
modlitbám. (Biskup Gojdič bol v 
roku 1950 po tzv. prešovskom so- 
bore uväznený a odsúdený na doži
votie. Zomrel 17. júla 1960 v Leo
poldove vo väzení, presne 20 rokov 
po tom, ako sa stal ordinárom pre
šovského biskupstva.) Zároveň o. 
biskup Hirka zdôraznil podobnosť 
medzi Jánom Krstiteľom a o. bis
kupom Gojdičom v pokore a odo
vzdanosti do Božej vôle, ako aj po
zd rav il v še tk ý ch  v e riac ich  - 
gréckokatolíckych i pravoslávnych, 
ktorí si Kristovo narodenie pripo
mínajú podľa juliánskeho kalendá
ra v tento deň.

Mgr. Marek PRIBULA, TK PB

Spoločný koncert spevokolov
Preplnený Katedrálny chrám sv. 

Jána Krstiteľa v Prešove dlhotrva
júcim, úprimným potleskom odme
nil spoločné vystúpenie prešovské
ho s ta ro s lo v ien sk eh o  zboru  a 
Zboru biskupa Pavla Petra Gojdi
ča pri Chráme Uspenia Bohorodič
ky vo Vranove nad Topľou-Cemer- 
nom  v p ro g ram e , k to rý  sa 
uskutočnil v nedeľu dňa 28.12. 
1997, večer po sv. liturgii. Účin
kujúce spevokoly sa predstavili 
pásmom vianočných kolied a litur
gických piesní. Na koncerte bol 
prítomný o. generálny vikár mons.

Ján Gajdoš, ktorý v mene prítom
ných poďakoval za duchovný zá
žitok, ktorý účinkujúce spevokoly 
pripravili účastníkom sviatočného 
večera. Zároveň poukázal na krá
su a trvalú hodnotu našich ľudo
vých kolied, ktoré vo vianočnom 
období zaznievajú v našich chrá
moch. V závere účinkujúcim spe
vokolom poďakoval dekan o. Vla
d im ír Skyba, sp rávca  fa rnosti 
Prešov, a o. Pavol Nižník, správca 
farností Vranov nad Topľou - Če- 
memé.

Dr. Peter KRAJŇÁK

Postrehy
Informácie

Udalosti

Súdne rozhodnutie 
v kauze Ruský dom
Prešovskou verejnosťou so zvýše

ným záujmom sledovaný súdny spor 
vo veci vydania objektu tzv. Ruského 
domu na Hlavnej ul. č. 62 v Prešove 
bol na poslednom v poradí až na štvr
tom pojednávaní Okresného súdu v 
Prešove a vyhlásením rozsudku samo- 
sudkyňou JUDr. Gabrielou Gerdovou 
dňa 19. decembra 1997 ukončený. 
Žaloba navrhovateľa, ktorým bol Zväz 
Rusínov - Ukrajincov SR v Prešove, 
proti mestu Prešov - MsÚ bola v ce
lom rozsahu zamietnutá, takže tento 
objekt podľa platnej zákonnej úpravy 
bude s právami vlastníka spravovať 
naďalej mesto Prešov. Predmet dlho
ročného súdneho sporu - historická 
budova obyvateľom šarišskej metropo
ly známa ako Ruský dom, ešte v roku 
1923 kúpili karpato-ruskí gréckokato
lícki veriaci z finančnej zbierky, ktorú 
zorganizovali vo vlastných radoch a v 
zahraničí a značného finančného 
prispenia biskupa Petra Pavla Gojdi
ča a kanonika Dr. Simeona Sman- 
draya. K vydaniu Ruského domu 
pôvodnému oprávnenému vlastníkovi 
Ruský klub v súdnom spore v roku
1990 nedošlo pre zmeškanie proces
nej reštitučnej lehoty navrhovateľa. 
Rusíni a gréckokatolícki veriaci očaká
vajú, že v ďalšom vývoji kauzy Ruský 
dom bude aspoň čiastočne odčinená 
krivda z minulosti spáchaná na tých, 
ktorým objekt niekedy patril a bol im 
protiprávne odňatý.

Dr. Peter KRAJŇÁK

Už len sedemsto dní
Novodobé bádania ukázali, že re

hoľník Dionýz, ktorého pápež Ján I. v 
2. stor. poveril, aby vypočítal, kedy sa 
narodil Ježiš Kristus, sa pomýlil prinaj
menšom o 4 roky a možno až o 9 ro
kov. Dionýz vtedy vypočítal, že Kristus 
sa narodil 25. decembra 754 od zalo
ženia Ríma. Tento dátum bol potom 
prijatý za začiatok kresťanskej éry, 
ktorá sa rozšírila po celom kresťan
skom svete. Tak či onak, podľa grego
riánskeho kalendára, ktorý je dnes 
najviac rozšírený, odo dňa 31. januára 
t.r. zostáva do Jubilejného roka 2000 
už len 700 dní. -rs-
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IsiaiiEdEiS
PRED VIANOČNÉ V YSTÚ 

PENIA. Pred reštauráciou Meló
dia na malom amfiteátri v pešej 
zóne Hlavnej ulici v Prešove dali 
občanom mesta i jeho návštevní
kom na vedomie, že sa blížia naj
krajšie sviatky roka - Vianoce. V 
programe okrem iných účinkovali 
aj Gréckokatolícky mládežnícky 
zbor Panny Márie Ochrankyne z 
Prešova, skupina Anastasis, skupi
na Antónia Band, starosloviensky 
zbor pôsobiaci pri K atedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešo
ve a ďalší.

JUBILEJNÝ PRAMEŇ. Pred 
vianočnými sviatkami vyšlo jubi
lejné 25. číslo časopisu gréckoka
tolíckych bohoslovcov Prameň. 
Vydáva ho Spolok biskupa Petra 
Pavla Gojdiča našich bohoslovcov
v Prešove. Redakciu chváli dobrá 
obsahová i grafická úprava. V ča
sopise sú okrem iného aj odpove
de tridsiatich bohoslovcov prvého 
ročníka na otázku, čo ich priviedlo 
do seminára.

VYUČOVANIE NÁBOŽEN
STVA. Na základných a stredných 
školách v Michalovciach hodiny 
gréckokatolíckeho náboženstva na
vštevuje takm er tisic žiakov. V 
tomto meste pôsobia piati kateché
ti. Vedľa farského chrámu vyrastá 
potrebné Pastoračné centrum Mat
ky Ustavičnej Pomoci.

R O D Á K  ZO SA Č U R O V A . 
Dňa 5. decembra minulého roka 
zomrel jeden z najstarších kňazov 
m ukačevskej g réckokato líckej 
eparchie Nikolaj Sabov. Narodil sa 
15. januára 1904 na Slovensku - v 
Sačurove. Po vysviacke na kňaza
v roku 1928 pôsobil na viacerých 
miestach. V rokoch 1949 - 1990 
bol prenasledovaný. Tešil sa, že sa 
dožil náboženskej slobody. Pohreb
né obrady vykonal dňa 8. decembra 
m. r. pomocný biskup mukačevskej 
eparchie Jozef Holovač.

ZO SP O M IE N O K  K Ň A Z 
SKÝCH RODÍN. V spravodajco
vi g réck o k a to lík o v  Jed iným  
serdcem, ktorý vydáva Apoštolský 
exarchát v Prahe, je  pravidelná rub
rika Zo spomienok kňazských ro
dín. V p iatom  č ís le  siedm eho 
ročníka je  spomienka na nášho kňa
za o. Jána Valka (1922-1993), kto
rý zomrel 18. marca v Košiciach 
pred piatimi rokmi.

Časť posolstva Jána Pavla II. 
k Svetovému dňu pokoja 1998

Zdrojom pokoja pre všetkých je 
spravodlivosť jednotlivca.

Spravodlivosť kráča ruka v ruke s 
pokojom a je s ním v trvalom a dyna
mickom spojení. Cieľom spravodlivosti 
a pokoja je dobro jednotlivca i dobro 
všetkých, preto si vyžadujú poriadok a 
pravdu. Ohrozenie čo i len jedného z 
nich je na ujmu oboch; narušením spra
vodlivosti je ohrozený i pokoj.

Spravodlivosť jednotlivca úzko sú
visí s pokojom všetkých. Týmto posol
stvom k Svetovému dňu pokoja sa 
chcem v prvom rade obrátiť na hlavy 
štátov. Mám totiž na zreteli, že hoci 
dnešný svet na mnohých miestach trá
pia napätia, násilia a rozbroje, usiluje 
sa o nové poriadky a ustálenejšiu rov
nováhu s vidinou pravého a trvalého 
pokoja pre celé ľudstvo.

Spravodlivosť a pokoj nie sú iba 
abstraktné pojmy či vzdialené ideály; 
sú to hodnoty vložené do srdca kaž
dého človeka ako spoločné dedičstvo. 
Jednotlivci, rodiny, spoločenstvá, ná-

Petrove.ii, slová

rody - tí všetci sú povolaní žiť v spra
vodlivosti a pričiňovať sa o pokoj. Od 
tejto zodpovednosti sa nemôže nikto 
oslobodiť.

Hľadať cesty k pokoju
Moje myšlienky zabiehajú dnes k 

tým, čo sú proti svojej vôli vtiahnutí do 
bolestných rozbrojov, ale i k tým, čo 
sú vylučovaní na okraj spoločnosti, k 
chudobným a k obetiam, zneužívaným 
akýmkoľvek spôsobom. Ide o osoby, 
ktoré na vlastnom tele zakúšajú nedo
statok pokoja a trýznivé dôsledky ne
spravodlivosti. Veď kto by mohol zostať 
ľahostajný voči ich vrúcnej túžbe po 
živote založenom na spravodlivosti a 
opravdivom pokoji? Sme povinní uro

biť všetko, aby sa im to umožnilo: úpl
ná spravodlivosť existuje len vtedy, ak 
sa dostáva každému v rovnakej mie
re. Spravodlivosť je zároveň i morál
nou čnosťou a pojmom používaným v 
zákonoch. Niekedy ju zobrazujú ako 
postavu so zaviazanými očami. Vlast
nosťou spravodlivosti je citlivosť a bde
losť pri zaisťovaní rovnováhy medzi 
právami a povinnosťami, ako aj pri pre
sadzovaní spravodlivého rozdeľovania 
nákladov a výnosov. Spravodlivosť sta
via, nerúca; zmieruje a nemyslí na 
pomstu. Jej najhlbší koreň je v láske, 
ktorá má svoj najvyšší výraz v milosr
denstve. Preto spravodlivosť bez mi
losrdnej lásky zostáva chladná a tvrdá.

Spravodlivosť je dynamická a živá 
čnosť. Chráni a zveľaďuje neoceniteľ
nú dôstojnosť osoby a stará sa o vše
obecné dobro, lebo je strážkyňou 
vzťahov medzi jednotlivcami a národ
mi. Človek nežije sám. Už od prvej 
chvíle svojho života má vzťah k iným, 
takže jeho dobro ako jednotlivca a dob
ro spoločnosti kráčajú vedno. Oba tie
to aspekty navzájom citlivo súvisia.

Kým väčšina far 
ností prešovskej 

eparchie slávi vianočné 
sv ia tky podľa grego
riánskeho kalendára, 
na niektorých farnos
tiach  litu rg ic k y  sa 
ojedinele pridržiavajú 
s ta ré h o  š tý lu  podľa 
juliánskeho kalendára.
Tak na sviatok Zjavenia 
Pána - 6. januára - v 
Uliči slávili veľké pove- 
čerie, vigíliu sviatku narodenia Pána. 7. januára betlehemci kole
dovali a takto sme ich naším fotoobjektívom zachytili. -rs-

Vianočný ples
V nedeľu 28. decembra 1997 sa v 

Kružlove uskutočnil vianočný kresťan
ský ples pre mladých /v p o ra d í už štvr
tý/, ktorý organizačne pripravil a viedol 
bohoslovec Martin Chudik. Do tanca 
hrala hudobná skupina Vabankpod ve
dením poslucháča teológie Františka 
Chudika a hudobná skupina prešov
ských bohoslovcov Anastasis. O prí
jemné pobavenie a zábavu sa postarali 
s bohatým kultúrnym programom pre
šovskí gr. kat. bohoslovci a mládežníc
ky zbor Maríanka z Kružlova. -fd-

Každý z nás má právo na ži
vot. Na život hodný ľudskej dôs- 
to jn o s tí. K aždý č lo ve k  je  
súčasťou Božieho plánu spásy. 
Ba aj mentálne postihnuté deti. 
Mnohí si môžu položiť otázku: 
„Prečo sú na svete aj takíto ľu
dia?“ Odpoveď si ľahko nájde
me vo Svätom písme. Ježiš 
hovorí: „Čokoľvek ste neurobili 
jednému z týchto najmenších, 
ani mne ste to neurobili“ (Mt 
25,45). Títo ľudia žijú medzi 
nami preto, aby sa prejavila 
naša láska k nim. Aby sme sa s 
ňou vedeli deliť, obdarúvať a 
prinášať takto radosť a šťastie 
iným. Takýto kúsok radosti,

Kúsok lásky

šťastia, lásky a pokoja z novo
narodeného Božieho dieťaťa 
priniesli aj deti zo 7. roč. ZŠ na 
Vinbargu, ktoré sa pod vedením 
katechétov v spolupráci s gréc

kokatolíckou farnosťou vo Vin
bargu predstavili svojím vianoč
ným pásmom kolied, piesní, 
scénok v Ústave pre mentálne 
postihnuté detí v Hertníku dňa 
19. 12. 1997. Radosť v ústave 
bola o to väčšia,že bola znáso
bená v ianočnou  nádielkou 
darčekov, v ktorých sa so slad
kosťami a hračkami podelili ko- 
ledn íc i z V inba rgu . Svojím 
pásmom potešili však nielen tie
to deti, ale aj svojich rodičov a 
najbližších, ktorí ich mohli vidieť
v rovnakom vianočnom pásme 
na 7. základnej škole na Vinbar
gu.

Mgr. Janka HARČÁROVÁ
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LITURGICKÝ KALENDÁR_________________________________________
Liturgický 

slovník
Omofor je  znak b iskupskej 

moci. Omofor zakrýva plecia a 
vpredu a vzadu visí skoro po zem. 
Je ozdobený zvyčajne krížm i. 
Môže byť v rozličných liturgických 
farbách.

Orár je znakom diakonov a ich 
hodnosti. Orár je vlastne dlhý stu- 
hovitý liturgický odev, ktorý nosí 
diakon počas bohoslužieb. Visí mu 
z ľavého pleca vpredu a vzadu a 
síce tak, že ho má pretiahnutý aj 
pod ľavým plecom. Môže sa vyho
toviť vo viacerých liturgických far
bách. Zdobia ho kríže alebo nápis: 
svätý, svätý, svätý.

Olej je tekutina, ktorá sa získa
va z plodov rastlín (z olivy). Slúži 
k vysluhovaniu jednotlivých svia
tostí a svätenín. Olej na birmova
nie - myro - požehnáva biskup. Olej 
katechumenov, olej chorých a na 
pomazanie olejom /myrovanie/ po
žehnáva kňaz.

Oltár - je  stô l, k to rý  sto jí 
uprostred svätyne, pri ktorom sa 
slúži svätá liturgia. Podľa predpi
su má byť v tvare kocky. Môže sa 
zhotoviť z dreva alebo z kameňa. 
Môže byť s baldachýnom alebo bez 
neho. Oltár posviaca biskup a ná
sledne sa prikrýva troma prikrýv
kami. Na oltári je  na jsväte jšia  
Eucharistia, evanjeliár, antimen- 
zion, sviečky, kríž. V jednom chrá
me má byť len jed en  oltár. V 
niektorých krajinách oltárom  sa 
nazýva celý priestor za ikonosta- 
som a samotný oltár sa volá pre
stol.

Panágia - najsvätejšia, presvä
tá. V byzantskom obrade je  to stá
ly titul Bohorodičky. Z ároveň 
označuje aj veľký medailón s vy
obrazením Ježiša Krista alebo Bo
horodičky, ktorý  na širokej 
ozdobnej reťazi nosí biskup.

Panvchída - pôvodne znamena
la celonočné bdenie pri zomrelých.
V súčasnosti znam ená k rá tky  
obrad, pri ktorom sa vykonáva 
okiadzame mŕtveho a na konci kro
penie svätenou vodou. Je aj dopl
ňujúcou časťou pri zádušných 
svätých liturgiách. Môže sa slúžiť 
aj samostatne. Je zostavená z ob
vyklého začiatku, zo štyroch tropa- 
rov a zádušnej jekténie. Počas 
troparov kňaz okiadza chrám - cer- 
kev. Vo svetlom týždni sa slúži pod
ľa veľkonočného poriadku.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ

26. január, pondelok, Xenofont 
a spol., úctyhodní. Menlivé časti 
z pondelka alebo o svätých (bie
la). 1 Pet 2,21-25; 3,1-9 - zač. 59; 
Mk 12, 13-17-zač . 54.

27. január, utorok, Ján Zlato
ústy, biskup, záväzná spomienka 
(biela). Tropar, kondák o J. Zlato
ústom , I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen: O svätom. Heb 7,26-28;
8,1-2 - zač. 318; Jn 10, 9-16 - zač. 
36.

28. január, streda, Efrém Sýr
sky, úctyhodný. Menlivé časti zo 
stredy (červená) alebo o svätom 
(biela). 1 Pet 4,1-11 - zač. 61; Mk
12, 28-37 - zač. 56.

29. január, štvrtok, Ignác Bo- 
honosec, biskup a mučeník. Men
livé časti zo štvrku alebo o svätom 
(biela). 1 Pet 4,12-19; 5,1-5 - zač. 
62; Mk 12,38-44 - zač. 57.

30. január, Traja svätitelia (bie
la). Antifóny každodenné. Tropar: 
O svät. I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen o svätiteľovi. Heb 13,7- 
16 - zač. 334; Mt 5,14-19 - zač. 11. 
Spev na prijímanie: o svätiteľoch.

31. január, sobota, C yrus a 
Ján, nezištní lekári. Menlivé čas
ti zo soboty alebo o nezištných 
(biela). 2 Tim 2,11-19 - zač. 293; 
Lk 18, 2-8 - zač. 88.

1. február, Nedeľa o mýtniko
vi a farizejovi, Predprazdenstvo 
Stretnutia Pána, Trifón, mučeník 
(biela). Radový hlas je  štvrtý, ev. 
na ut. je  štvrté. Antifóny nedeľné. 
Tropary z hlasu, predprazdenstva, 
Sláva, kondák z triody. I teraz, kon
dák predprazdenstva. Prokimen z 
hlasu. 2 Tim 3,10-15 - zač. 296; 
Lk 18, 10-14 - zač. 89. Spev na 
prij.: z nedele.

2. február, pondelok, Stretnu
tie Pána so Simeonom (biela lit.

farba) Antifóny: každodenné. Pie
seň na vchod zo sviatku. Tropar zo 
sviatku, Sláva, I teraz, Kondák zo 
sviatku, prokimen a aleluja s ver
šami so sviatku. Hebr 7,7 - 17 - 
zač. 316. L k2,22 -4 0  - zač. 7. N a
miesto Dôstojne je  sa spieva svia
to čn ý  p red sp ev  a IX. irm os. 
Požehnanie sviečok. Myrovanie. 
Do 9. februára vrátane - zakonče
nia Stretnutia Pána so Simeonom, 
okrem piesne na vchod a čítaní, 
menlivé časti sú ako 2. februára, 
podobne aj liturgická farba.

3. február, utorok, Simeon Bo- 
hopríjemca a Anna prorokyňa. 2 
Pet 2, 9 - 22 - zač. 67; Mk 13,14 - 
23 - zač. 60.

4. februára, streda, Izidor, úc
tyhodný. 2 Pet 3,1 - 18 - zač. 68; 
Mk 13,24-31  - zač. 61.

5. február, štvrtok, Agáta, mu
čenica. 1 Jn 1,8 - 10; 2,1 - 6 - zač. 
69; M k 13,31 -3 7 ; 14,1 - 2 - zač. 
62.

6. február, piatok, Bukol, bis
kup. 1 Jn 2,7 - 17 - zač. 70; Mk 
14,3 - 9 - zač. 63.

7. február, sobota, Partén a Lu
káš, úctyhodní. 2 Tim 3,1-9 - zač. 
295; Lk 20,45-37; 21,1-4 - zač. 103.

8. február, Nedeľa o márno
tratnom synovi, Teodor, veľko- 
mučeník. Radový hlas je  piaty, ev. 
na utiemi je  piate, lit. farba je  bie
la. Antifóny a pieseň na vchod: ne
deľné. Tropar nedeľný z hlasu a zo 
Stretnutia, Sláva kondák triody (o 
márnotratnom synovi) I teraz kon
dák zo Stretnutia. Prokimeny: ne
deľný z hlasu a zo Stretnutia. 1 Kor 
6 ,1 2 - 2 0 -zač. 135; Lk 15,11 -3 2
- zač. 79; Namiesto Dôstojne je: 
sviatočný predspev zo Stretnutia a 
IX. irmos. Spevy na prij.: z nedele 
a zo Stretnutia.

9. február, pondelok, Zakonče
nie Stretnutia Pána. Okrem číta
ní menlivé časti ako 2. februára. 1 
Jn 2,18-29; 3,1 -10a - zač. 71; Mk
11.1-11 - zač. 49.

10. február, utorok, Chara- 
lamp, mučeník, utorok. Menlivé 
časti z utorka (biela) alebo o mu
čeníkovi (červená). 1 Jn 3,10b-20
- zač. 72; Mk 14,10-42 - zač. 64.

11. február, streda, Blažej, bis
kup a mučeník. Menlivé časti zo 
stredy alebo o mučeníkovi (červe
ná). 1 Jn 3,21-24; 4,1-11 - zač. 73. 
M k 14,43-72; 15,1 - zač. 65.

12. február, štvrtok, Melet, bis
kup. Menlivé časti zo štvrtku alebo 
o biskupovi. 1 Jn 4,20-21; 5,1-21 - 
zač. 74; Mk 15,1-15 - zač. 66.

13. február, piatok, Cyril filo
zof, učiteľ Slovanov, (prelož, zo 
14.2.) záv. spev. (biela). Menlivé 
časti z piateho júla. 2 Jn 1,1-13 - 
zač. 75; Mk 15,22; 15,25; 15,33- 
41 - zač. 68.

14. február, Prvá zádušná so
bota (tmavá lit. farba). Antifóny 
k ažd o d en n é . Po vchode: P o 
ďte... za večný pokoj zosnulých my 
ti spievam e. Tropar: H lbinam i 
múdrosti. Sláva. Kondák: So svä
tými. I teraz, V tebe máme. Proki
men: Duše ich. 1 Sol 4,13-17-zač. 
270; Jn 5,24-30-zač. 16. Namiesto 
Dôstojné je: Najčistešia Bohoro
dička. Spev na prij: Blažený.

15. február, Mäsopôstna nede
ľa, Onezim, apoštol (biela). Ra
dový hlas je  šiesty, ev. na utiemi 
je  šieste. Antifóny: nedeľné. Tro
par z hlasu, Sláva, Kondák z tri
ody, I te raz  p o d ľa  predp isu . 
Prokimen z hlasu. 1 Kor 8,8-13;
9 .1-2-zač. 140; Mt 25,31-46-zač. 
106. Spev na prij.: Chváľte Pána.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ

VŠETKÝM ĽUĎOM DOBREJ VÔLE
Vpastierskom liste, ktorý pri príležitosti vianoč

ných sviatkov vydal biskup-ordinár mukačevskej 
gréckokatolíckej eparchie Ivan Semedi, venoval 
podstatnú časť významu narodenia Spasiteľa pre 
ľudské pokolenie a duchovnej obnove pred vstu
pom  do tretieho kresťanského tisícročia.

V tretej časti pastierskeho listu píše, že Cirkev 
prvého tisícročia sa rodila v krvi mučeníkov. Jej 
rozvoj zodpovedal počtu mučeníkov ako i svätosti 
p n ý c h  kresťanských pokolení.

Že na konci druhého tisícročia sa Cirkev stala 
opäť Cirkvou mučeníkov, svedčí aj príklad sluhu

Božieho bískupa-mučeníka Teodora Romžu, ktoré
ho blahorečenie - ako sa dozvedáme z iných pra
meňov - sa pripravuje. Biskup-ordinár Ivan Semedi 
a postulátor Jánoš Sevke, SDB, dňa 8. novembra 
1997 odovzdali beatifikačné materiály Posvätnej 
kongregácii pre kauzy svätých.

V závere pastierskeho listu biskup-ordinár Ivan 
Semedi pripomína úlohu pripraviť svedectvá ďal
ších mučeníkov a vyznávačov - biskupa Alexandra 
Chiru, o. Petra Orosa a iných. A vyjadruje želanie 
upevniť vieru v Božstvo nášho Spasiteľa a nádej 
na dosiahnutie túžby jednoty kresťanov. -pk-
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CENA ČLOVEKAOhlasy
Inšpirácie

Názory
Všetkým vám, ktorí pri

spievate do tejto pravidelnej 
rubriky, prajeme v roku 1998 
veľa dobrých  nápadov, 
správnych názorov, dobrých 
inšpirácií a čím menej nega
tívnych ohlasov. Chceme pri
pomenúť, že rubrika Ohlasy, 
inšpirácie, názory vznikla  
preto, aby sme hľadali svoju 
identitu , aby sm e hľadali 
pravdu, aby sme dovolili po
vedať nahlas to, čo nás mož
no potešuje, alebo aj trápi. V 
tejto súvislosti treba pove
dať, že na tomto mieste za
znievajú aj slová, s ktorými 
nie vždy musíme všetci sú
hlasiť.

Často sa stáva, že vznikne 
problém z nedorozumenia, 
alebo z nesprávne, či neúpl- 
neho vysvetlen ia  daného  
problému. Je tu preto pries
tor pre kritiku i pochvalu, pre 
poučenie, hľadanie i nájde
nie pravdy. Preto vás chce
me povzbudiť, aby ste nám 
do tejto rubriky písali, preto
že nie je domácnosť, kde by 
neboli problémy i povzbude
nia. Prispejte aj vy do našich 
Ohlasov. Píšte čo najstruč
nejšie, výstižne a zrozumiteľ
ne.

O obradovom 
spolunažívaní

m edzi kato líkm i dvoch obra
dov.

O. ThLic. Jura j Bu jňák od
povedá na niekoľko otázok a 
po ich p rečítan í sme boli obi
dvaja rozčarovaní. Keďže sa 
hovorí v tom  článku o spolu
nažívaní m edzi g réckokato
líkm i a rímskokatoííkm i, nech  
m i vysvetlí vetu: „T iež sa zdô
razňuje, že nie je  dovolené ž iť  
podľa rôznych obradov. “ Veľ
m i nás to zaujím a: ako podľa  
neho m ám e žiť. M anže l je  
gréckokatolík, ja  rím skokato
lícka. Ž ijem e spolu 17 rokov, 
deti mám e pokrstené v rím 
skokato líckom  obrade, čiže  
náboženstvo, sv. prijím anie, 
birm ovanie m ajú v  rím skoka
to líckom  obrade. D om a sa 
m odlím e rím skokato lícky na
priek tomu, že manžel je  gréc
kokatolík. V čase, keď  sme sa 
zosobášili, už nem al rodičov, 
7 rokov nebol na spoveď. Slo
vensky sa vtedy v cerkvi ne
m odlilo a starosloviensky už 
nevedel. D ohodli sme sa tak, 
ako sme sa dohodli. Chodí
me a j do cerkvi a j do kostola, 
ale deťom  sú bližšie obrady  
r ím s k o k a to líc k e . V iac  im  
rozum ejú a keď  s i m ajú vy
b ra ť, ra d še j idú  do kosto la  
ako do cerkvi. N ikdy sme sa 
na týchto veciach nehádali, 
kde a kedy nám  to vyhovo
valo, tam  sm e navštevova li 
bo h o s lu žb y  a b o l v rod ine  
poko j. Po p re č íta n í toho to  
článku sm e zmätení. J.K.

Som dlhoročná odberateľ- 
ka Vášho dvojtýždenníka. V 
čísle z  23. 11. 1997 ma zau
ja l, a j môjho manžela, na str.
12 č lá n o k  S p o lu n a ž íva n ie

K problému, ktorý bol na
stolený, budem e sa snažiť  
vrá tiť  v n iektorých  v y d a 
niach nášho časopisu S lo 
vo. Redakcia

Vážený pán Kozák, tento list 
a svoju navštívenku Vám za
sielam nielen preto, aby som  
Vám oznámila, že sme Vám 
pridelili osobné číslo týkajúce 
sa účasti v 9. lotérii R eadeŕs  
Digest Výberu, ale tiež preto, 
aby som sa Vám, ešte pred  
záverečným losovaním, pred
stavila.

Volám sa Gabriela Lauková 
a vym enovali ma do funkcie  
riaditeľky lotérie nakladateľstva 
a vy d a v a te ľs tv a  V ýbe
ru.... Pod ľa poslednej informá
cie, ktorú som dostala, máte za 
sebou úspešne dve kolá loté
rie. V prvom vybral počítač zo 
širš ieho  adresára ľu d í Vaše 
meno. V druhom kole pridelil 
p rísn e  s ta n o ve n é m u  p oč tu  
mien osobné číslo, s ktorým sa 
môžu zúčastniť vo finále loté
rie.... o ceny v celkovej hodno
te 2 300 000,-Sk.....môžete vy
h rať 1 000 000 Sk, alebo niek
to rú  z ďa lš ích  a trak tívnych  
cien....Nepremárnite túto jed i
nečnú príležitosť..... Do 7 dní by 
sa vo vašej schránke mala ob
ja v iť  obálka, ktorá obsahuje  
Osobný žreb 9. lotérie na Vaše 
meno....

Takýto list som našiel vo svo
jej schránke, ako „pozornosť“ 
nového roka. Iste nielen ja, ale 
mnohí ďalší. Mnohí si povedia, 
prečo neskúsiť šťastie, keď sa 
mi tak krásne servíruje rovno 
z mojej schránky. Mnohí vyhra
li, prečo by som nemohol aj ja. 
Každý z nás aspoň raz v živo
te zatúžil po takejto výhre. Pri
tom sme hneď snívali, čo by 
sme s toľkými peniazmi urobi

li. Tí vznešenejší duchom mys
leli okrem seba aj na chudob
ných, ale nie to je podstatné. 
Podobných letákov, listov a 
možnosti výhier som obdržal 
už množstvo. Od kupovania 
kávy eduscho, ktoré sa pri is
tej gramáži rovnalo získať hrn
ček te j is te j značky  až po 
možnosť držať kľúče od naj
novšieho modelu značky Mer
cedes, Opel, či Daiwo.

V tomto prípade som však 
spozornel nad logom draka, 
ktorý sa na mňa vyškieral z

obálky vyššie citovaného listu.
V biblickom význame drak 

predstavuje šelmu, predstavu
je toho, ktorý chce uchmatnúť 
dieťa, ktorý ma chce voviesť do 
svojej siete, z ktorej cesty na
späť niet.

Ako si môžete všimnúť, do
konca mi už pridelili číslo, mož
no to číslo, ktoré by malo byť 
mojím poradím, pre draka.

Drak nikdy nesymbolizoval 
nič dobré. Bol znamením záni
ku a hrôzy. Bol znakom diabla.

Položme si otázku: Prečo je 
taká možnosť ponúkaná práve 
mne a prečo mi dávajú takúto 
šancu na miliónovú výhru. K 
odpovedi pridajme štipku fan
tázie. Spoločnosť, ktorá pre
vádzkuje časopis Výber, takto

O našom Gréckokatolíckom kalendári 1998
S patričným predstihom vyšiel vo vydavateľstve 

Byzant Košice s.r.o. pre Spolok sv. Cyrila a Metoda 
v Michalovciach Gréckokatolícky kalendár 1998. 
Zredigoval ho Pavol Kušnír s redakčnou radou. Ako 
zodpovedný redaktor je uvedený v tiráži o. Michal 
Hospodár. Kalendárium zostavil o. Anton Mojžiš, a 
to podľa gregoriánskeho a juliánskeho štýlu. Kla
dom kalendária je rusínsko-ukrajinská mutácia, čo 
zvyšuje jeho použiteľnosť medzi veriacimi. Podob
ne treba oceniť záverečné jubileá vročené v roku 
1998 v rozpätí 1660 až 1. Pokiaľ ide o samotné prí
spevky, tieto sú od viacerých autorov a títo mohli 
byť uvedení aj v obsahu, čo by zvýšilo prehľadnosť

kalendára ako celku. Mimochodom, úzus s uvede
ním priezvisk autorov v obsahu má roky známy Pút
nik svätovojtešský, ktorý dokonca zvykne uvádzať 
aj autorov ilustrácií a fotografií extenco.

RECENZIA
Samotné príspevky sú písané citlivo, zrozumiteľ

ne a pútavo. Prekvapuje však vakancia zhrňujúce
ho príspevku k 30. výročiu opätovného povolenia 
gréckokatolíckej cirkvi na základe známeho vládne
ho nariadenia č. 70/1968 Zb. Treba veriť, že takýto 
handicap bude odstránený v kalendári na rok 1999 
rok. Príjemným prekvapením je súbor farebných fo

tografií a prehľad Biskupi byzantského obradu a prí
spevky o gréckokatolíkoch mimo Slovenska, čo 
zaiste len privítajú naši slovenskí a rusínski gréc
kokatolíci v zámorí.

Celkove, prihliadajúc na uvedené pripomienky, tento 
anotovaný či glosovaný kalendár pre nás gréckokatolí
kov na rok 1998 treba naozaj vyzdvihnúť Prispela k tomu 
aj solídna grafická úprava Karola Neupauera.

Aj preto knižný Gréckokatolícky kalendár 1998 
nesmie chýbať v nijakej gréckokatolíckej rodine na 
Slovensku, tým viac členom veľmi agilného Spolku 
sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa sľubne rozrastá na pro
spech slovenskej a rusínskej gréckokatolíckej spis
by, všeobecnej cirkvi a jej kultúry.

Mgr. Andrej KAPUTA
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N a v š t e v u j e  V á s  
populárny kresťanský týždenník 

pre mladých duchom?

Iste viete, čo trápi človeka, ktorý nemá hlas 
a zrno. Bez hlasu sa nemôže vyjadriť, chýba 
mu dialóg, aktuálne informácie i rozptýlenie. 
Zrno zase predstavuje chuť, nasýtenie du
cha i mysle, optimizmus i veselovážne po
dávanie kresťanstva pre širokú verejnosť.

♦ aktuálne komentáre
♦ reportáže z domova a zo sveta
♦ duchovné trendy súčasnosti
♦ partnerské vzťahy
♦ osobnosti
♦ zamyslenia na každý deň
♦ pomáhame a radíme
♦ horúce témy a problémy
♦ rozhovory
♦ hudba
♦ prehľad zaujímavých kníh
♦ krížovky, testy súťaže...

A D R E S A  R E D A K C I E  
Ružová 22, 080 01 Prešov 

tel./fax: 091 -  427 63

Na požiadan ie  Vám zašlem e na ukážku n iekoľko čísel. 
A k sa Vám týždenník nebude páčiť, p riloženú  poukážku  
nem usíte  p la tiť  a časopis Vám au tom aticky prestane  
chodiť.

iste získava nových predplati
teľov svojho „najčítanejšieho“ 
časopisu na svete. Pritom po
stupne zrejme osloví jednotli
vé spoločenské vrstvy, ktoré by 
eventuálne mohli byť potecio- 
nálnymi ďalšími predplatiteľmi 
nie lacného čítania. Oslovia sa 
najprv dôchodcovia, ľudia s 
nižším vzdelaním a postupne 
až hore. Po otvorení niekoľ
kých listov od Reader“s Digest 
Výberu a vami zaplatenej pou
kážke ako predplatné za tento 
časopisu samozrejme milión 
nevyhráte. Predtým ešte dosta
nete nejakú pozornosť, napr. 
náramkové hodinky v cene asi 
60,-Sk a možno ešte niečo, ale 
to istotne nie je šťastie. A verte 
ani ten sľúbený milión.

Úlohou časopisu je však nie
len pobaviť, priniesť čítajúce
mu oddych, ale jeho úlohou je 
predovšetkým formovať. A tu 
sme na konci celého príbehu. 
Drak, lotéria, číslo a šťastie. 
Nejde to dokopy. Na váhe je 
totiž cena človeka. Život člove
ka je cena predsa len vyššia 
ako ten sľúbený milión, nemys
líte? Ak však predsa chceme 
ten milión, poctivo pracujme, 
modlime sa a svojím pokojom 
šírme Božie k rá ľo vs tvo  na 
zemi. Nie je pravda, že na sve
te je niekoľko m ilia rdárov a 
stovka m ilionárov. Je ich 
omnoho viac. Možno ste to prá
ve vy a ani o tom neviete. Byť 
milionárom znamená m ilovať 
tých, s ktorými žijem uprostred 
svojej rodiny i tej všeobecnej 
rodiny - Božích dietok. Nedaj
me sa zlákať planými sľubmi, 
ľahkým a pohodlným životom. 
Taký nevedie do večnej rados
ti. Juraj KOZÁK

Poďakovania
Martinskí gréckokatolícki 

veriaci ďakujú Mgr. Igo
rovi Bibkovi, doterajšiemu správ
covi tejto farnosti v diaspóre, ktorý 
je v súčasnosti už správcom farnos
ti Bratislava. Vďaka nemu a bis
kupovi mons. Jánovi Hirkovi sa v 
srdci Slovenska začali pravidelne 
ozývať liturgické spevy východ
nej katolíckej Cirkvi. Zároveň v 
Martine vítame nového správcu o. 
Vladimíra Hriňáka.

Gréckokatolícki veriaci 
z Turčianskeho sv. Martina

Ď akujeme tým farnostiam, 
ktoré urobili zbierku na re

k o n štru k c iu  nášho  reh o ľn éh o  
domu v Bardejove. Sú to tieto far
nosti: Bardejov, Vyškovce, Ren- 
čišov, C abiny, R ešov, K lenov, 
Legnava, Dačov, Lukov, Petkovce, 
Dedačov, Zbojné, Ladom írová, 
Rudlov, Litmanová, Zubné a Kraj
ná Bystrá. Za tieto dary Pán Boh 
zaplať. Sr. baziliánky

Z a vianočné a novoročné po 
zdravý ďakujeme: o. Fran

tiškovi Dancákovi, správcovi far
nosti Kružlov, Tomášovi Michalovi

Babjákovi z Jurkovej Vôle, JUDr. 
Alexanderovi Nemcovi, Anne Ral- 
bovskej zo Sobošnice, Márii Pite- 
ľovej, ďalej rodine D rábových, 
Gréckokatolíckej diecéznej chari
te, o. Jozefovi Knežovi, predsedo
vi Spolku sv. C yrila a M etoda, 
Okresnému centru KDH v Prešo- 
ve, Vydavateľstvu Michala Vaška.

Súčasne ďakujeme všetkým spo
lupracovníkom a dopisovateľom i 
autorom krížoviek - Ing. Imricho
vi Boháčovi a Vladimírovi Koma- 
nickému - ich lúštiteľom i ďalším 
a prajeme veľa síl do ďalšej spolu
práce. Redakcia SLOVA

Z činnosti
Charitatívna služba v rodinách 

(ChSR) v Prešove vznikla v roku 
1994. Je to služba v rodinách, kom
plexná starostlivosť pre starých, 
chorých a opustených ľudí v do
mácnostiach. V jej náplni je  zlúče
ná geriatrická a opatrovateľská 
činnosť obohatená o duchovný roz
mer. Zabezpečuje službu väčšinou 
starším ľuďom (podávanie liekov, 
nákupy, pomoc v domácnosti, do
náška a podávanie obedov, dopro- 
vod k lekárovi, duchovná podpora), 
imobilným (prevencia dekubitov, 
masáže, pomoc pri hygienických 
úkonoch), ale aj mladším imobil
ným klientom ( kúpeľ, rehabilitač
né cvičenia, masáž).

Azda najväčšie problémy máme 
so stabilizáciou počtu pracovníkov. 
Naše pracovníčky sú zamestnáva
né form ou verejnoprospešných 
prác na čas jedného roka. Po uply
nutí tohto času sa nám nie vždy 
podarí získať nové pracovné miesto 
v náväznosti na predchádzajúce. To 
sa snažíme vyrovnať získavaním 
dobrovoľníkov, ktorí sú nám v tom
to smere veľkou pomocou. Dobré 
skúsenosti m ám e so žiačkam i 
Strednej zdravotníckej školy sv. 
Bažila Veľkého. Spolupráca s tou
to školou sa rozvíja od roku 1995. 
Okrem pomoci v domácnosti a náv
štev v Ústave pre telesne postihnu
tých nám každoročne pomáhajú pri 
príprave vianočného stretnutia s 
klientami pod názvom „Boh ťa mi
luje, preto sa o mňa stará.“

V roku 1996 charita obdržala hu
m anitárnu zásielku zo Švédska. 
Obsahovala rôzny zdravotnícky 
materiál a pomôcky pre telesne po
stihnutých alebo imobilných ľudí. 
Tieto pomôcky sú zapožičiavané do 
domácností a sú veľkou pomocou 
aj pre naše pracovníčky. Aj keď je 
charitatívna služba v rodinách za
meraná na pomoc núdznym, máme 
skúsenosti, že o službu často žia
dajú ľudia, ktorí sú sebestační a 
p o treb u jú  v iac  duchovnú  ako 
hmotnú pomoc. Naproti tomu, sku
točne núdzni zostávajú zabudnutí, 
pretože ich kontakt so svetom je 
slabý. A tak sa stáva, že títo ľudia 
ani nevedia o takýchto službách. 
Preto sme sa rozhodli vykonávať 
približne raz ročne depistáž, t.j. 
aktívne vyhľadávanie starých opus
tených ľudí. Je to mravenčia práca 
a preto sme vďační Mestskému 
úradu v Prešove za pomoc na nej. 
Aj keď vieme, že nás čaká odmena 
v nebi, nezabúda na nás ani tu na 
zemi a odmeňuje nás prostredníc
tvom vďačnosti prejavenej našimi 
starkými.

Katarína KYSEĽOVÁ

K resťanský týždenník  
pre m ladých duchom .



Hľadanie 
správnej cesty
Ak prečítame stránky dennej tlače, odpoze- 

ráme niektoré televízne programy, natíska sa 
otázka: „Prečo ¡e v týchto našich časoch toľko 
nepokoja, nehanebnej zmyselnosti, rafinované
ho sebectva, násilia a neustáleho hľadania len 
pozemských dobier?

Nie je to dôsledok nedostatočného poznania 
prameňov, ktoré nás majú napojiť plnosfou bož
ského života?"

Je to viac než pravdepodobné a pritom už 
sv. Pavol nabádal a modlil sa za nás, aby naša 
láska za pravým poznaním silnela, boli sme 
naplnení duchovnou rozumnosťou a správne do
kázali posúdiť, čo je dobré a čo nie /Kol 1,9/.

Je skutočne zahanbujúce, keď vidíme, za aké 
maličkosti predávame svoju dušu. Jednému po
stačí i nepatrný neoprávnený zisk, chvíľková roz
koš, inému omam drogy, pominuteľný obdiv. Pre 
svoje telo sme ochotní urobiť čokoľvek, no pre 
vlastnú dušu každá i sebamenšia obeť zdá sa 
nám byť veľmi ťažkou.

Aj napriek tomu, že žijeme koncom dvadsia
teho storočia, stále hľadáme nesprávny zmysel 
života. Nesiahame ako pútnik životom po opo
re vo Svätom písme, ale ako tuláci sa motáme, 
mrháme čas žitia, dúfajúc v neomylnosť svojho 
rozumu. A pritom evanjeliá obsahujú morálku 
tak dokonalú, že ľudia nemusia podaromnici hľa
dať inú. Ved žiadna iná morálka nemôže obstáť 
vedľa morálky Ježiša Krista.

Už je to raz tak, že všetko daromné filozofo
vanie nie je na svete pre iné, než potvrdenie 
pamätného výroku gréckeho filozofa Sokrata 
„viem, že nič neviem." Jediným kľúčom, jedi
nou cestou a prostriedkom, ktorým možno unik
núť pred chybami rozumovania, zdolať krehkosť 
vlastnej prirodzenosti, je viera v nášho Pána Je
žiša Krista.

Pre nášho Spasiteľa je spása duše každého 
človeka jediným cieľom. Ani celý svet so všetký
mi pokladmi nemá pre Ježiša Krista takú cenu, 
ako jediná ľudská duša. Preto hovorí: „Čo osoží 
človeku, keby získal hoci celý svet a svoju dušu 
stratil? Alebo aké výmenné dá človek za svoju 
dušu? /Mat 16,26/. Sväté písmo je hlavným 
prostriedkom, pomocou ktorého nám náš Pán 
oznamuje svoju vôľu, zámer, vysvetľuje, aké 
miesto tu zohrávame my osobne. Ukazuje nám 
jedine správnu cestu, učenie a usmerňuje nás, 
čomu máme, alebo nemáme veriť. /2 Tim 3,16- 
17/. Radí nám, akým spôsobom máme žiť, ak 
sa chceme tešiť z blízkeho vzťahu k Bohu. Svä
té písmo nás vedie k cieľu, večnému životu a 
dokonalosti na zemi /Rim 6,23/.

Často siahajme po tejto Knihe kníh, čítajme 
a skutkami dobra naplňme život okolo nás, nájdi
me dar večného života.

A. N.

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

144,-Sk - možno sa dostať na 
miesta, kde žil, verejne účin
koval a konal zázraky Ježiš 
Kristus. Naša súťaž, ktorú 
sme pripravili v spolupráci s 
cestovnou kanceláriou Ciu- 
TouR Košice, je  možnosťou, 
ako ušetriť jednu cestu do 
Svätej zeme pre vašu rodinu, 
priateľov, či známych.

PODMIENKY  
PRE INDIVIDUÁLNYCH  

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, 
alebo niekomu, o kom si myslí, že 
mu urobí radosť.

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  fa rnosti (h ro 
madný odber) prekontrolovali 
svoje platby za časopis Slovo. 
Prosíme, vykonajte tak najne
skôr do 31. januára, v opačnom 
prípade  redakc ia  nemá inú 
možnosť ako pozastaviť dodáv
ku časopisu Slovo do vašej far
nosti. V p rípade , že m áte 
doklady o zaplatení, prosíme, 
preukážte sa. Pripúšťame, že v 
evidencii distribúcie časopisu 
Slovo sa môžu vyskytnúť ojedi- 
nele nesprávne dáta, spôsobe
né ešte  v rokoch , kedy sa 
kontrola platieb vykonávala v 
SSV Trnava, ale rozhodne to 
nem ôže byť v iac  ako 5% 
všetkých odberateľov.

Prajeme požehnané a milos- 
tiplné prežívanie nového roka 
1998.

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.

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

PODMIENKY 
PRE HROMADNÝCH 

ODBERATEĽOV
Súťaže sa môže zúčastniť aj celá 
ťarnosť. Stačí, ak zvýšite hromad
ný odber o 5 ks, budete ako celá 
ťarnosť 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.

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.

gickej akadémii v Krakove a o. Michal Zorvan na Ka
tolíckej univerzite v Lubline.

Všetkým v mene redakcie Slova a našich čitateľov 
srdečne blahoželáme.

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

. celodiecézna púť do Svätej zeme

Akademický titul licenciât dosiahli títo naši du
chovní otcovia: o. Vojtech Boháč na Cyrilometod- 
skej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, o. Pavol 
Dancák mladší a o. Peter Šturák na Pápežskej teolo-
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