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Časopis gréckokatolíckej cirl

Hriechu nie, 
Bohu áno

Svetlo a tma, láska a ne ná 
visť, vojny a ú d o lia  po ko ja , 
sizy a sm iech, bú rka  a t ic h ý  
vánok, pravda a k la m stvo .

Odveký zápas do b ra  a zla. 
Neustály boj č n o s tn é h o  ž iv o 
ta s ľudskou s la b o s ťo u  - s 
hriechom. A  nad tým  vše tkým  
vztýčený kríž - znak rie šen ia . 
Znak vykúpenia, znak s lo b o 
dy a nádeje.

Možno cez  n e m o c n ič n é  
chodby, cez kvap ka jú cu  in fú 
ziu do žily, cez ro d in n é  t rá 
penia a nakon iec  u rč ite  cez 
cintorín vedie cesta  č lo ve ka  
do večnosti.

Ani na jsuverenne jš ie  v e d o 
mie, ani na jodvážne jš ie  č in y  
nepremôžu s m rť  a m us ia  raz 
kapitulovať.

Len srdce, op ie ra jú ce  sa v  
nádeji na s tre tn u tie  s  K r is 
tom, len tiché a p o ko rn é  o d o 
vzdanie sa do Božej vô le  na 
stolí v mojej d u š i p o r ia d o k  . 
Iba vyrieknuté s lo vá  - o d p u sť, 
iba č iny ko n a jú ce  p o k á n ie , 
iba pery, v z ý v a jú c e  m i lo 
srdenstvo, ná jdu  m ie s to  v 
prístave, k toré sa vo lá  Nebo.

Všetko sa p o m in ie  a z o s ta 
ne ien pergam ent, na k to ro m  
bude napísané m oje m eno a 
zapísané moje s k u tk y  k b líž 
nemu.

Pôstne obdob ie  nám  p o n ú 
ka nielen to to  h lboké  u v e d o 
menie si. A le p re d o vše tkým  
nás pozýva, aby sm e s i da li 
predsavzatie pre in te n z ív n e j
ší život s K ris tom . Nech aie 
nezostane len pri ňom . D o b 
ro je krajšie ako zlo . D o bro  je  
mocnejšie ako zlo. D obro  je  
predchuť ra jske j záh rady, z 
ktorej sme boli vyhnan í.

Svetozár GRÉCKY

Duch ukazuje svetu, 
čo je hriech

V tém e duchovne j obnovy 
na m esiac m arec sa k nám 
prihovára vladyka Milan Chau- 
tur, CSsR:

„Všetko to, čo teraz vním a
me ako nešťastie a bolesť, je  
dôsledkom  hriechu, pre ktorý 
bol človek pozbavený rajskej 
radosti a blízkosti Boha, ktorý 
je  jeho Stvoriteľom ."
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Rozhovor s otcom biskupom 
Mons. Jánom Hirkom

Pod názvom : Je po trebné 
sa poďakovať všetkým  veria 
c im , p rinášam e rozh ovo r s 
Mons. Jánom  H irko m , prešov
ským  biskupom .

Dôvodom  rozhovoru je  vý
z n a m n é  v ý ro č ie  180 roko v  
prešovskej diecézy, 30. výro
č ie  od o b n o v e n ia  č in n o s ti 
G réckokatolíckej cirkvi a tiež 
uve d e n ie  do p ra xe  novéh o  
prekladu slovenskej liturgie sv. 
Jána Z latoústeho.

Máme sa 
naozaj radi?

P ríp ra v a  na m an že ls tvo , 
problém y m ladých ľudí pri voľ
be partnera, to je  téma, ktorej 
venujem e na strane mladých 
vä čš inu  p ries to ru . Súčasne 
ponúkam e m ožnosť istej linky 
dôvery, v ktorej vám na polo
žené otázky budú odpovedať 
odbo rn íc i v ob lasti teo lóg ie, 
m edicíny a psychológie. Oča
kávam e vaše otázky, vy čakaj
te na naše odpovede.
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DAR SMRTI
K daru života sa viaže dar sta

roby a dar sm rti. Hodnota daru 
staroby je  v tom , že je  po treb
ným obdobím  pre bytostné do
z r ie v a n ie . P o s le d n ú  z re lo s ť  
očakáva od nás Pán, z re losť 
nadprirodzenej m ilosti, rozvíja
nej čnosťami viery, nádeje a lá
sky. V s ta ro b e  d o m in u je  
vnútorné, duchovné vedom ie, 
inšpirované darm i Ducha S vä
tého  a o rie n to va n é  k p lnos ti 
darov, ktoré prináša dar smrti.

O byčajne vním am e sm rť ako 
tragédiu, ako okradnutie o všet
ko, z čoho  sm e m ali radosť, 
čom u sm e dôverovali, po čom 
sm e túžili. A  preto sa bojíme, 
veľm i bojím e smrtí.

V  k resťansko m  chápan í je  
sm rť narodením  sa pre Božiu 
večnosť, je  prvým  stretnutím  sa 
so Spasiteľom  z tváre do tváre, 
je  začia tok nového nepredsta
v ite ľn é h o  ž ivo ta . V e rím e , že 
naša životná cesta tu na zemí 
stále stúpa a sm rťou vrcholí v 
nádhernom  svete, kde sa napl
ní všetko, čo bolo v našom  ž i
vo te  č is té , k rá s n e  a d o b ré . 
Hodina smrti je  chvíľou priv ile
govanou, je  zahrnutá m im oriad
nou s ta ro s t liv o s ťo u  B o žo u . 
Nikto nevie, kedy príde, len sám 
Boh.

Uvedom ujem e si, že nie sm e 
stvorení na to, aby sm e udržia
va li a ro z v íja li svo je  te le sn é  
schopnosti v čím väčšom  bla
hobyte a pôžitkoch, ale aby sme 
kráčali čistí svojou láskou pred 
Pánom. A  takáto cesta je  stále 
vzostupnou a stále jasnejšou.

Všetko egoistické stráca po
stupne v našej starobe zm ysel 
a tak , ako  ubúda  te le s n ý c h  
m ožností, uvoľňuje sa potenci
ál ducha, človek sa stáva otvo
re n e jš ím  p re  n e o h ra n ič e n é  
p ries to ry  všem ohúce j, večnej 
lásky. A by do tyk Boha m ohol 
byť m ocný, náš rozum a naša 
pam äť nebudú prekážať. Pán 
s tu p ň u je  s v o je  p ô s o b e n ie  v 
priebehu  je d n o tliv ých  období 
nášho života.

Nastávajúce dni veľkého pôs
tu nech sú pre nás prílež itos
ťou rozhodnúť sa, že budem e 
žiť a dozrievať nie v egoizm e, 
ale vo vzájom nej láske a v oča
kávaní druhého príchodu nášho 
Spasiteľa.

M. STANISLAV

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac marec
1. A by všetky štáty uznali a rešpektovali základné práva každej 

ľudskej osoby.
2. A by svedectvo m učeníkov 20. storočia v lia lo m ladým  odva

hu veriť a radosť z  odovzdávania te jto  v iery celém u svetu.
3. Duchu Svätý, daj nám dar m údrosti, aby sm e poznali svoje 

hriechy a zbavili sa ich vo sviatosti zm ierenia.
4. S rdce Ježišovo, požehnávaj vedeckú a duchovnú form áciu 

m ladíkov, ktorí sa pripravujú na kňazský stav.

PERLY VÝCHODNÝCH OTCOV

Sv. Bažil Veľký O TRPEZLIVOSTI A ODPÚŠŤANÍ
Či bohumilo robí ten, ktorému je ukrivdené a on to nikomu nepo

vie, aleje trpezlivý a odpúšťa a ponecháva všetko Božiemu súdu?

- Pán povedal: „A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo 
proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše 
hriechy“ (Mk 11, 25) a ďalej: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď 
a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho bra
ta. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá 
výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich ne
počúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti 
je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude 
zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 
18, 15-18). Preto treba byť trpezlivým a veľkodušným a z úprimnej lás
ky modliť sa k Bohu za toho, ktorý nám ukrivdil a volať: „Pane, nezapo
čítaj im tento hriech“ (Sk 7, 60), aby, keby sme sa hnevali na brata, 
neboli sme odsúdení. „No ja  vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa 
na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: Hlupák, pôjde pred 
veľradu. A kto mu povie: Ty bohapustý blázon, pôjde do pekelného ohňa“ 
(Mt 5, 22). Predsa treba toho, ktorý ukrivdil bratovi, napomenúť a po
karhať, aby aj on bol oslobodený od budúceho hnevu, ktorý čaká synov 
neposlušnosti. A kto sa o to nestará a akoby zo svojej veľkodušnosti to 
zamlčí, dopustí sa dvoch hriechov: Sám sa previní proti tomuto príkazu: 
„Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi! Úprimne napo
meň svojho blížneho, aby si preň neuvalil vinu na seba“ (Lv 19, 17) a 
potom - svojím mlčaním stáva sa spolupáchateľom hriechu aj preto, že 
hoci azda mohol brata napomenutím zachrániť, ako povedal Pán (Mt 18,
15), nechal ho hynúť v hriechu.

J Pripravili BAZILIANI

Vydaj sa na more živo
ta. Objav tichý prístav, 
kde nájdeš svoje miesto 
pre neobyčajný rozhovor. 
Povedz Bohu všetko, čo 
ťa trápi. Začni odznova. 
Nedopusť, aby víchor vy
vrátil tvoju loď.

Potom nasadni a plá
vaj opačným smerom ako 
doteraz. Odvážne brázdi 
v búrke aj nečase. Nájdeš 
domov, ktorý sa nazýva 
pokoj.

F. W IF ^ A L

Udalosti

Odpustové slávnosti 
v ľutinskej bazilike

21.2. Sviatok katedry sv. Petra 
27.6. Sviatok sv. Petra a Pavla 
30.8. Sviatok Zosnutia Presvä
tej Bohorodičky 
17.10. Ďakovná sv. liturgia na 
výročie voľby Svätého Otca

Odpustové slávnosti 
v prešovskej eparchii

31.5.- Rafajovce 
(Zoslanie Svätého Ducha)
7.6.- Krásny Brod 
(Zoslanie Svätého Ducha)

14.6.- Sabinov 
(Najsvätejšej Eucharistie)

21.6.- Malá Poľana 
(Najsv. Srdce Ježišovo)
5.7.- Levoča
(Ulož. rúcha P. Bohorodičky)
5.7.- Stropkov
(Sv. Cyrila a M etoda)
19.7.- Sečovská Polianka 
(Panny Márie Karmelskej)
9.8.- Buková Hôrka 
(Prem enenie Pána)
23.8.- Šašová 
(Zosnutie P.. Bohorodičky)

30.8.- Ľutina
(Zosnutie P. Bohorodičky)
6.9.- Čirč
(Zosnutie P. Bohorodičky)
4.10.- Prešov 
(Ochrana P. Bohorodičky)

Stretnutie s kňazmi
V tom to roku oslávi prešov

ské b is k u p s tv o  180. výročie 
svojho vzniku, 110. výročie na
rodenia biskupa P.P. Gojdiča a 
30. výročie obnovenia činnosti 
gréckokato líckej cirkvi. V  rámci 
týchto osláv pozýva prešovský 
d iecézny b iskup na stretnutie 
všetkých kňazov, ktorí pôsobili 
v te jto diecéze a sú už na dô
chodku. Stretnutie sa uskutoč
ní 25. m arca 1998 v priestoroch 
prešovského biskupstva.

Slovenský rozhlas na stanici S1 
vysiela gréckokatolícku sv. liturgiu 

v nedeľu 8. marca t.r. o 9.30 h.

N ajb ližš ie číslo Slova vyjde 
15. m arca 1 9 9 8



SLOM) 5/98 3

Nací i iový jn  ]»c ic lado )n l i ť m p jc
Vážení čitatelia!
V týchto dňoch sme svedkami 

naozaj historickej udalosti. Po 
mnohoročnej práci uvádzame v 
našej cirkvi do života nový text 
prekladu liturgie svätého Jána Zla
toústeho, Bažila Veľkého i Služ
by vopred posvätených darov do 
slovenčiny. Chceli by sme Vás na 
stránkach nášho časopisu v tejto 
rubrike oboznamovať s dôvodmi, 
ktoré liturgickú komisiu viedli pri 
rozhodovaní, keď zvolila v prekla
de niektoré výrazy, ktoré môžu 
bežného poslucháča alebo čitate
ľa zaraziť. Preberieme teda po
stupne spoločne litu rg iu  a 
zamyslíme sa nad teologickým i 
gramatickým obsahom niektorých 
jej miest. Istotne sa nebude dať ísť 
celkom slovo za slovom, ale dú
fame, že najdôležitejšie miesta vy
svetlíme. Sam ozrejm e, tie to  
články si nanárokujú na neomyl
nosť alebo na úplne vyčerpávajú
ce vysvetlenie. Sú azda prvou 
lastovičkou katechizovania na li
turgickom poli, k to rá  nám  
všetkým v tejto oblasti veľmi chý
ba.

Možno sa mnohí pýtate, či 
bolo potrebné robiť nové texty, 
alebo prečo sa vôbec prikročilo 
ktomuto kroku. Nebudeme sa už 
vracať k dôvodom, ktoré viedli 
k povinnosti vypracovať tento 
nový preklad. Dúfame, že Vám 
na tieto otázky dostatočne odpo
vedali prejavy o. Emila Zorvana 
v predchádzajúcom čísle a o. Pet
ra Rusnáka v tomto vydaní, kto
ré sme v našom  časo p ise  
uverejnili v celom rozsahu tak,

ako odzneli na kňazskom dni v 
Prešove, kde sa kňazi Prešovskej 
eparchie a Košického exarchátu 
prvý raz konkrétnejšie zoznámi
li s pripravovanými zmenami.

M ilí veriaci, naši čitatelia! 
N ejde výlučne o preklad. N a 
tomto stretnutí sme totiž kňazom 
poskytli Inštrukciu na aplikáciu 
b o h o slu ž o b n ý ch  p red p iso v  
CCEO (CCEO = Kódex východ
ných katolíckych cirkví pozn. 
aut.), ktorú Kongregácia pre Vý
chodné cirkvi vydala v januári 
1996. Je to základná smernica 
pre obnovu všetkých východ
ných obradov v zm ysle p o s
tu pného  n áv ra tu  tý ch to  
spoločenstiev k svojim otcov
ským koreňom nielen v liturgic
kom, ale aj duchovnom živote.

Pôvodcom tohto úsilia nie je 
nik iný ako sám Svätý Otec Ján 
Pavol II. Nielen on, ale už aj jeho 
p red ch o d co v ia  na P etrovom  
stolci začali totiž upozorňovať na 
to, že prítomnosť mnohých obra
dov v cirkvi dáva jej katolicite 
ešte lepšie vyniknúť, ako keby sa 
mala celá cirkev akosi násilne 
zjednotiť prijatím jediného obra
du. Všetci poznáme jeho nádher
nú myšlienku, že pre život cirkvi 
je  nevyhnutné, aby „dýchala obi
dvoma stranami pľúc“, teda zá
padnou i východnou. A tiež to, 
čo povedal v Prešove, aby sa z 
jej mapy nestratilo ani jedno z 
„plies“, ktorými sú gréckokato
líci. Musíme priznať, že posled
né roky boli práve v tomto smere 
veľkým nebezpečím. Náš obrad 

í sa často ochudobňoval a neraz

nekriticky prispôsoboval latin
skému. Neriešme to, že vonkaj
šie okolnosti nás k tomu veľa ráz 
donútili; pozerajme sa na súčas
né zámery, ktoré má v tomto sme
re Svätý Otec a sami sa pozitívne 
usilujme tento trend pochopiť a 
zachytiť. Aj keď to azda pre 
mnohých bude boľavé, nadišiel 
čas. Nečakajme a ani nečakáme 
hneď veľké úspechy. Roky, ba 
desaťročia nenápadného, ale vy
trvalého vplyvu zo strany latin
ského obradu, uprostred ktorého 
žijeme, sa nedajú len tak ľahko 
vymazať. Kongregácia v spomí
nanej Inštrukcii tak isto nečaká, 
že k zmenám príde z večera do 
rána. Smer je  však jasný. Apoš
tolský stolec si želá aj to, aby sa 
táto smernica dostala k čo naj
širšej čitateľskej obci a aby sa 
spolu s encyklikou Svätého Otca 
Jána Pavla II. Orientale Lumen 
(Svetlo z Východu) obe stali zá
kladnými textami pre pochope
nie obnovy.

Veríme, že pri spoločnom od
krývaní pokladu textov liturgie 
zažijete nielen veľkú radosť nad 
krásou a hĺbkou našich bohoslu
žobných textov, ale aj hrdosť, že 
sme potomkovia obradu našich 
veľkých vierozvestov Cyrila a 
Metoda a že táto príslušnosť nám 
nič neuberá na spoločenstve s 
celou katolíckou cirkvou.

Gréckokatolíci na Slovensku, 
ktorí sa v dejinách prezentovali 
takou láskou a vernosťou k pá
pežovi, môžu ju  opäť potvrdiť.

LITURGICKÁ KOMISIA

Zhoďm e teda skutky tmy 
a oblečme sa 

do výzbroje svetla.
(Rím 13,12b)

Reklama o pracom prášku, ná
poji, alebo o novom super aute sa 
mi snaží povedať, že to je najlep
šie, čo mi ona ponúka. Informáciu, 
ktorú mi daná firma predkladá, nie 
je však vždy úplne pravdivá. Politi
ci mi podajú istú informáciu, ale táto 
má dva konce. Právnici problém vy
svetlia posvojom. Paragrafy sú po
krútené. Aj obyčajní ľudia dokážu 
fakty, informácie prekrútiť, alebo as
poň nepovedať celú pravdu.

Najčastejšie sa stáva, že sa vy
berie veta z kontextu a nepravda je 
na svete. Najhoršie je, ked to ľudia 
urobia vedome. Jeden zo skutkov 
tmy je nehovorenie pravdy. Ináč po
vedané je to klamstvo. Možno si to 
častokrátani neuvedomujeme, lebo 
sme si stopercentne istí, že máme 
pravdu, svoju pravdu. Aj zákonnú 
pravdu položíme pod svoje nohy a 
to tak, že nájdeme ospravedlnenie 
v tom alebo v inom zákone.

Skutky tmy sa tak dokážu jedno
ducho obliecť do ovčieho rúcha. Ne
pravda si navliekla pekný odev.

Jedna z novodobej neresti. Koľ
ko príkoria a sĺz priniesla tá moja 
pravda. Využijem naskytnutú situ
áciu, obídem potrebu blížneho.

Na začiatku štyridsaťňového 
pôstu siahnime po vreckovke. 
Zopnime ruky a pozrime sa do pa
mäti našich „pravdivých“ činov, po
zrim e sa do zrkadla svojho 
svedomia.

Božie slovo nás vyzýva k poká
niu. Vyzýva nás, aby sme zhodili 
zo seba skutky tmy, zanechali sta
rý spôsob života a otvorili sa Du
chu Svätému, ktorý riadi naše 
myšlienky a pretvára naše srdcia. 
Skúsme byť v tomto posvätnom 
čase k sebe navzájom ohľaduplní, 
tak ako musia byť ohľaduplní vodi
či, prichádzajúci na križovatku. Ak 
by sme všeci začali dodržiavať pra
vidlá hry, tak ako ich musia dodr
žiavať šoféri, potom by sme všetci 
boli omnoho šťastnejší a svet by bol 
lepší. Vzpriamme sa v pokore. Za
hoďme našu neúprimnú pochodeň, 
pokrivenú od všetkej lži a neprávos
ti a oblečme sa do výzbroje svetla.

František WIERAL

Viera KUJANÍKOVÁ-HOHOLIKOVA

BOŽ\A  S lZ A
Každý deň
na svoju Golgotu kráčam 
a ťažko, tak ťažko 
nesiem svoj kríž.
Padám. Nevládzem ďalej ísť. 
Nie, Pane, nedvíhaj 
ma viac zo zeme, 
nenes už ťarchu mojich vín. 
Nechaj ma v slzách, trápení, 
tichučko ležať na zemi.

Už dávno chcel si zobrať 
moju bolesť,
na svoje ramená preložiť môj kríž. 
Ale ja  od Teba som utekal, 
hnal život v divom cvale.
Pre mňa si plakal v Getsemani.
Až jedna slza na mňa kvapla. 
Čistučká Božia slza.
Tak sa ma Láska dotkla, 
vyliata z Tvojho kalicha.
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Duch ukazuje svetu, čo je hriechApoštolský list Jána Pavla II.
Orientale Lumen
Poznať kresťanský Východ 

SKÚSENOSŤ VIERY
„Pri vysvetľovaní zjavenej 

pravdy sa uplatňovali iné metó
dy a cesty na Východe a iné na 
Západe pri poznávaní a vyzná
vaní Božích vecí. Preto sa niet čo 
čudovať, že sa niektoré aspekty 
zjaveného tajomstva zavše lep
šie chápu a stavajú do jasnejšie
ho svetla u jedných  než u 
druhých, takže v nejednom prí
pade možno potom povedať, že 
tieto rozličné teologické formu
lácie sa skôr navzájom doplňu
jú, než by si protirečili.

Nosiac v srdci otázky, ašpirá
cie a skúsenosti, ktoré som ozna
čil, moja myseľ sa obracia k 
bohatstvu kresťanského Výcho
du. Nemám v úmysle opisovať 
ho, ani vysvetľovať: chcem na
čúvať východným cirkvám, o 
ktorých viem, že sú živými inter
pretmi pokladu tradície, ktorú 
opatrujú. Pri nazeraní naň sa 
pred mojím zrakom objavujú 
prvky, ktoré sú mimoriadne dô
ležité na plnšie a integrálne 
pochopenie kresťanskej skúse
nosti, a teda na celistvejšiu kres
ťanskú odpoveď na očakávania 
dnešných mužov a žien. Oproti 
akejkoľvek inej kultúre má to
tiž kresťanský Východ jedineč
né a privilegované postavenie, 
kedže je pôvodným kontextom 
rodiacej sa Cirkvi.

Východná kresťanská tradí
cia v sebe zahŕňa spôsob, ako 
prijať, chápať a žiť vieru v Pána 
Ježiša. V tomto zmysle je veľmi 
blízka kresťanskej tradícii Zá
padu, ktorá sa z tej istej viery 
rodí a živí sa ňou. Avšak na dru
hej strane sa od nej oprávnene a 
obdivuhodne odlišuje, kedže vý
chodný kresťan má svoj vlastný 
spôsob cítenia a chápania, a teda 
aj originálny spôsob prežívania 
svojho vzťahu ku Spasiteľovi. 
Radšej sa tu chcem s úctou a 
bázňou priblížiť k úkonu adorá- 
cie, ktorý tieto cirkvi vyjadrujú, 
než by som vyhľadával ten či 
onen osobitný teologický bod, 
ktorý sa počas stáročí vynoril v 
polemickom protiklade v disku
sii medzi západniarmi a východ
niarmi.

(Pokračovanie nabudúce)

Zdá sa, že dnes je pojem hrie
chu zúžený na čisto náboženský 
termín, s ktorým ľudia mimo Cirkvi 
nemajú nič spoločné. Azda dô
sledky hriechov sú veľmi viditeľné 
na živote jednotlivcov i celej na
šej spoločnosti. Hriech, tak ako 
každé iné zlo, je  nedostatkom  
dobra a naviac je urážkou Boha, 
ktorý je absolútnym Dobrom.

Túto dimenziu hriechu človek 
sám nedokáže pochopiť do dô
sledkov, preto sme odkázaní aj v 
poznávaní dobra a zla na Sväté
ho Ducha, ktorý ukazuje svetu, čo 
je hriech (D.e.v. 27-48). Ak sa ne
cháme v pohľade na hriech viesť 
povrchným názorom sveta, uvidí
me tak ako prarodičia v raji iba 
„strom na jedenie chutný, na po
hľad krásny a na poznanie vábi
vý“ (Gn 3,6) a nie riziko tragédie. 
Keď k tomu povrchnému pohľadu 
pristúpi pokušenie zlého ducha, 
ktoré nepravdivo vykreslí hriech 
ako dobro a slobodu človeka, po
tom nasleduje už len pád a ne
šťastie.

Chybu urobili prarodičia, že sa 
nenechali viesť Božím Duchom a 
jeho upozornením: „Zo stromu po
znania dobra a zla nejedz! Lebo v 
deň, keď by si z neho jedol, istot
ne zomrieš“ (Gn 2,17).

Chybu urobí aj dnes každý, kto 
sa nenechá viesť Duchom Svä
tým, ale opovážlivo sa zahráva s 
tým, čo môže znamenať jeho smrť 
nielen fyzickú, ale aj večnú. Tá fy
zická smrť je vlastne iba odlúče
ním tela od duše, no tá večná je 
čímsi oveľa strašnejším, lebo je 
odlúčením stvorenia od Stvorite
ľa. Atam, kde sa trhá táto podstat
ná väzba, tam začína úžasná 
hrôza a beznádej.

Je veľmi zaujímavé, že prvý člo
vek vstúpil do tohoto rizika a je ľud
sky nevysvetliteľné, že aj ľudia po 
skúsenosti prarodičov toto riziko 
hriechu znova a znova podstupu
jú.

Ak v prirodzenej oblasti života 
tuší človek nejakú ujmu na zdra
ví, nejaké riziko nákazy, či riziko 
straty života, chráni sa zo všetkých 
síl pred týmto rizikom a ďaleko ute
ká od takého miesta. Keď však vie 
aj kresťan o riziku hriechu a jeho 
dôsledkoch, prečo tak málo robí v 
tomto smere, aby bol odstránený 
z jeho blízkosti? Pretože aj k od
haleniu hriechu, aj kjeho premno

ženiu potrebujeme pomoc Ducha 
Svätého a tú si je treba vyprosiť 
tak, ako ju  modlitbou zvolávali 
apoštoli v čase pred zoslaním  
Svätého Ducha.

Katechizmus katolíckej Cirkvi 
definuje hriech ako previnenie pro
ti rozumu, pravde a správnemu 
svedomiu, je to priestupok proti 
pravej láske k Bohu a blížnemu 
spôsobený zvráteným priľnutím k 
určitým veciam. Hriech zraňuje 
ľudskú p rirodze no sť a vážne 

n a r u š u j e  
ľudskú soli
d a ritu . Bol 
de finovaný 
ako „slovo, 
skutok, ale
bo túžba 
proti večné

mu zákonu“ (KKC1849).
Sv. apoštol Pavol upozorňuje na 

hriechy telesnosti, keď vo svojom 
liste Galaťanom napomína: „Ho
vorím však: žite duchovne a ne
budete spĺňať žiadosti tela... a 
skutky tela sú zjavné: je to smil
stvo, nečistota, chlípnosť, modlos- 
lužba, čary, nepriateľstvá, sváry, 
žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, 
rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a 
im podobné. O tom vám hovorím, 
ako som už povedal, že tí, čo ro
bia také veci, nedosiahnu Božie 
kráľovstvo“ (Gal 5,16-21).

Spasiteľ vo svojej láske nechce, 
aby človek bol zbavený Božieho 
kráľovstva, často upozorňoval: 
„Nehreš teda!“ A práve na ňom sa 
v pozemskom pohľade najviac vy
pomstila zloba hriechu, lebo On 
prišiel odstrániť kliatbu hriechu z 
človeka. Toto jeho utrpenie a smrť, 
nad ktorou sa teraz vo veľkopôst-

nom období zamýšľame, je vlast
ne dôsledkom nášho hriechu zjav
ného, či skrytého, osobného či 
sociálneho. Ak vnímame nespra
vodlivosť, ktorá spôsobila Ježišo
ve utrpenie, je  treba vedieť, že 
hriech je tým bezprávím, ktoré 
spôsobuje utrpenie nevinných. Ak 
prežívame s Ježišom jeho opus
tenosť a výsmech, je treba vedieť, 
že hriech človeka vrhá do opuste
nosti bez Božej útechy a do vý
sm echu od iných pre naše 
neúspechy a pády.

Všetko to, čo teraz vnímame 
ako nešťastie a bolesť, je dôsled
kom hriechu, pre ktorý bol človek 
pozbavený rajskej radosti a blíz
kosti Boha, ktorý je jeho Stvorite
ľom.

Sv. Alfonz hovorí: „Hriech Boha

uráža, zneucťuje a tým ho zarmu
cuje. Niet citlivelšej trpkosti a bo
lesti, ako keď človek vidí, že 
milovaná osoba, ktorej preukázal 
dobrodenie, odpláca sa mu ne
vďakom. A proti komu sa stavia 
hriešnik? Uráža Boha, ktorý ho 
stvoril a tak miloval, že dal svoj 
život na jeho záchranu.“

Do duše, ktorá miluje Boha, pri
chádza prebývať Boh: „Kto ma 
miluje, bude zachovávať moje slo
vo a môj Otec ho bude milovať. 
Prídeme k nemu a urobíme si 
uňho príbytok“ (Jn 14,23).

Ak však duša súhlasí s hrie
chom, hovorí Bohu: „Len sa od 
nás odvráť preč, my tvoje cesty 
poznať nechceme“ (Job 21,14). 
Nehovorí to síce ústami, ale skut
kom, ako to poznamenáva sv. 
Gregor (Vo svetle večnosti str. 
124). Hriech je teda vedomé od
mietnutie Boha a v tomto odmiet-

Ilustračná snímka
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rutí je vlastne začiatok večného 
odlúčenia človeka od Stvoriteľa. V 
tomto duchu hovorí aj Svätý Otec 
vo svojej encyklike Dominum et vi- 
vificantem, keď poukazuje na od
mietnutie Krista od jeho vlastných 
spoluobčanov z Nazareta: „Hriech 
-vtomto kontexte značí neveru, s 
akou sa stretol Ježiš medzi „svoji
mi“, počnúc nazaretskými spolu
občanmi. Značí odmietnutie jeho 
poslania, ktoré privedie ľudí až k 
tomu, že vynesú nad ním rozsu
dok smrti. Keď potom Ježiš hovo
rí o „spravodlivosti“ , zdá sa, že 
myslí na tú konečnú spravodli
vosť, akú mu ukáže Otec, keď 
zahrnie svojho Syna slávou zmŕt
vychvstania a nanebovstúpenia: 
„idem k Otcovi.“ V kontexte takto 
chápaného „hriechu“ a „spravod
livosti“ „súd“ zasa značí, že Duch 
pravdy ukáže vlnu sveta v odsú
dení Ježiša na smrť kríža. Kristus 
však neprišiel na svet iba na to, 
aby ho súdil a odsúdil: prišiel, aby 
ho spasil (Jn 3,17). Ukázať, čo je 
hriech a čo spravodlivosť, zname
ná ukázať spásu sveta, spásu 
ľudí. Zdá sa, že práve túto pravdu 
zdôrazňuje tvrdenie, že „súd“ sa 
vzťahuje iba na „knieža tohoto 
sveta“ čiže na satana, na toho, 
ktorý od začiatku využíva dielo 
stvorenia proti spáse, proti zmlu
ve a zjednoteniu človeka s Bo
hom: On je  už od zač ia tku  
„odsúdený“. Ak má Duch Tešiteľ 
ukázať svetu práve to, čo je súd, 
tak preto, aby v ňom pokračovalo 
Kristovo dielo spásy. Blahej pamä
ti pápež Pius XII. hovorí: „Azda 
najväčším hriechom súčasného 
sveta je to, že ľudia strácajú po
chopenie hriechu.“ A ako je to s 
nami? Máme správne chápanie 
hriechu?

Veľkopôstne obdobie nám dáva 
príležitosť viac si uvedomiť skutoč
nosť hriechu. Pohliadnime na kríž 
a zamyslime sa: Kto je ten, ktorý 
trpí na kríži? Za čo trpí? Kvôli 
komu trpí? Kto mu spôsobuje utr
penie? Odpoveď je jasná. Je to 
ten najnevinnejší spomedzi nás, 
je to Boží Syn a trpí kvôli nám. Kiež 
nám pohľad na kríž pomôže viac 
pochopiť tajomstvo hriechu a kiež 
nám tá, ktorá pod krížom stála, vy- 
prcsí milosť Svätého Ducha, aby 
sme vedeli rozhodne odporovať 
hriechu a odhaľovať jeho zlobu 
pred inými.

Milan Chautur 
košický exarcha

PRIHOVOR BISKUPSKÉHO VIKARA O. MGR. PETRA RUSNAKA PRI PRÍLEŽITOSTI 
UVEDENIA NOVÉHO PREKLADU SLOVENSKEJ LITURGIE SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO 
V SÁLE ČIERNEHO ORLA V PREŠOVE DŇA 21. JANUÁRA 1998

Drahí otcovia biskupi, spolubra- 
tia kňazi, bohoslovci, vážení hostia!

Dovolím si povedať vo svojom prí
spevku krátku genealógiu nového slo
venského prekladu liturgikona, ktorý 
uvádzame do života.

Hneď po páde totality a najmä po 
svojej biskupskej vysviacke Mons. Ján 
Hirka nemeškal s vymenovaním litur
gickej komisie našej eparchie, ktorej 
dal úlohu vypracovať slovenské pre
klady u nás používaných sv. liturgií. 
List Šimona kardinála Lourdusamiho, 
vtedy prefekta Východnej kongregá
cie z 18. 7.1987 totiž výslovne pripo
mínal, že terajší liturgikon, „môže sa 
provizórne používať v očakávaní ko
nečného rozhodnutia tejto Kongregá
cie“. Preto po páde totality otec biskup 
Hirka nemeškal so započatím tejto 
práce.

Treba v pokore priznať, že úloha, 
ktorou nás otec biskup poveril, bola 
nad naše sily. Alebo lepšie povedané, 
bola by, keby sme v priebehu prác ne
zistili, že odborníci liturgickej komisie 
Kongregácie pre Východné cirkvi nie 
sú naši protivníci, ale spolupracovníci 
a trpezliví poradcovia v každej i zdan
livej maličkosti, s ktorou sme sa na 
nich obrátili. Osobne som veľmi rád, 
že sme mohli s doc. Pavlovičom, dva
ja z liturgickej komisie, stráviť niekoľ
ko týždňov v priamej konzultácii s o. 
prof. Róbertom Taftom, SJ, na Pápež
skom východnom inštitúte v Ríme a 
mohli sme počuť jeho vlastné postre
hy a názory a sme mu zato vďační. 
On sám, v duchu učenia Cirkvi, nepo
piera právo cirkví sui iuris na zacho
vanie svojich legitímnych tradícií.

Chcel by som však zdôrazniť slo
víčko „legitímnych“. Súčasný Svätý 
Otec totiž vyzýva katolícke východné 
cirkvi, aby mali: „odvahu znova obja
viť autentické tradície ich vlastnej iden
tity a obnoviť pôvodnú čistotu tam, kde 
je to nevyhnutné.“ Kongregácia vo 
svojej Inštrukcii ide ešte ďalej, keď od
vážne žiada: „Ak je to nevyhnutné 
musia (cirkvi sui iuris) zmeniť neskor
šie zavedenú prax i právo všade tam, 
kde by boli v nesúlade s tu (rozumej v 
tejto Inštrukcii) nastolenými princípmi, 
hoci by išlo aj o zmeny rozhodnutí sy
nod alebo o vzdialenie sa od pokynov, 
ktoré boli vydané v rôznych obdobiach 
a z rôznych dôvodov kongregáciami 
Apoštolského stolca!“ Obnova čisto
ty obradu má ísť teda aj proti mož
ným výnosom kongregácie, ktoré boli

„poplatné tej dobe, keď sa videla istá 
podradenosť ostatných obradov voči 
latinskému, ktorý sa považoval za 
uprednostnený.“

V priebehu rokov naša liturgická ko
misia vyprodukovala hneď niekoľko 
verzií prekladov. Aj podľa nich by sa 
dala sledovať istá formácia, ktorou 
sme predchádzali aj my v liturgickej 
komisii. Naše prvé preklady boli ešte 
veľmi poznačené našimi pokusmi, po
užijem slovo, „vpašovať“ do textu naše 
teologické názory, pohľady i náš miest
ny úzus. To však len do tej chvíle, kým 
sme pochopili, že sme pod drobnohľa
dom veľmi pozorného oka odborníka, 
ktorý sa neuspokojí so žiadnym, čo i 
len zahmleným pokusom zámerne 
alebo aj nevedomky odkloniť sa od 
správneho prekladu alebo zmyslu tex
tu. Smernica Svätého stolca bola jas
ná: preložiť kompletne celý rímsky 
liturgikon, vrátane všetkých rubrík.

Kongregácia nám, v jednom zo svo
jich posudkov, veľmi dôrazne pripome
nula „pod prekladom sa rozumie 
presné preloženie textu obsiahnuté
ho v oficiálne schválenenj liturgickej 
knihe do iného jazyka.“ a „verzia, kto
rá nie je presným prekladom oficiálne 
schváleného textu, nenazýva sa pre
kladom, ale revíziou alebo reformou.“ 
Tiež zdôraznila, že podľa CCEO kán. 
657 § 1, pre cirkvi, ktoré nie sú ani pat
riarchálne, ani metropolitné „jedine 
Svätý stolec má právomoc schváliť li
turgické knihy alebo ich preklady“ a 
tiež, že „vždy bude v tomto smere sle
dovať i ekumenické hľadisko!" Rovna
ko dôležitým prekladateľským 
kritériom pre nás bolo sledovať pre
klady v iných svetových živých jazy
koch, a zbytočne a bezdôvodne sa od 
nich neodlišovať.

Práce dostali ešte kvalitnejší zá
klad, keď bol otec biskup Mons. Milan 
Chautur priamo Kongregáciou vyme
novaný za koordinátora prác na pre
kladoch. Po spomínanej návšteve 
Ríma náš následne nastúpený trend 
v snahe o prekladovú presnosť vyús
til do liturgikona, ktorý je takpovediac 
pred nami, ktorý už mnohí poznáte a 
ak Boh dá, 22. februára 1998 defini
tívne vstúpi do užívania.

Nerád by som bol, aby si niekto ten
to krátky prehľad vysvetľoval tak, že 
Rím nás nakoniec dotlačil do niečo
ho, čo sme my sami vlastne ani ne
chceli alebo sa s tým nestotožňujeme, 
a že sme nakoniec podľahli v nerov

nom boji. To by bolo naozaj nedorozu
menie. Postupne sme pri práci zistili, 
že vernosťou textu a rubrikám nielen
že nič nestrácame, ale naopak, obo
hacujeme sa aj hlbokou exegézou 
posvätného textu. Veru, boli by sme 
veľmi zlí obchodníci, ak to takto mož
no nazvať, ak by sme si tovar sami 
nechválili a nepropagovali ho.

Drahí spolubratia, text, ktorý dosta
nete do rúk je, podľa nášho názoru, 
ale aj názoru iných odborníkov, sku
točne lahodný a nádherný a snúbi sa 
v ňom živosť jazyka s patinou staro
bylosti a popri nutnej a nezastupiteľ- 
nej poetike zachováva si súčasne aj 
vysokú mieru vernosti predlohe. Zais
te, nie je dokonalý! Ale ako nám bolo 
povedané, je veľmi solídnym zákla
dom, na ktorom sa dá v budúcnosti 
stavať a v prípade potreby urobiť i 
nutné spresnenia a korektúry, ak si to 
čas a potreba vyžadujú. Trend, ktorý 
nám naznačila naša Kongregácia, už 
poznáme. Preto prosíme, otcovia, o 
vašu zhovievavosť a porozumenie. 
Postupne chceme, ak to bude mož
né, naše prekladateľské stanoviská aj 
publikovať, aby ste sa s nimi mohli zo
známiť aj vy aj naši veriaci.

Verím, ctihodní a vysokodôstojní ot
covia, že pri slávení najsvätejšej eu
charistie podľa nového prekladu 
zažijete toľko duchovnej radosti a 
vďačnosti voči Bohu a Cirkvi, ako sa 
dostalo nám, keď sme postupne vni
kali do hĺbky božských textov, ktoré 
odrážajú vieru našich svätých otcov.

Rád by som z tohoto miesta oso
bitne poďakoval doc. Danielovi Ško- 
vierovi, ktorý ako profesor klasických 
jazykov na Komenského univerzite v 
Bratislave je naším poradcom a spo
lupracovníkom vo vytríbení presnosti 
prekladu a o. doc. Jozefovi Pavlovi- 
čovi, bývalému pracovníkovi Jazyko
vedného ústavu SAV,ktorý bol 
garantom spisovnej a štylistickej čis
toty použitého jazyka.

Rovnako neslobodno zabudnúť a 
chceme poďakovať o. Jurajovi Grado- 
šovi a našim bratom bohoslovcom zo 
Spolku biskupa Petra Pavla Gojdiča, 
ktorí sa podujali na náročné dielo vy
dať tieto knihy.

Tiež chcem poďakovať všetkým spo
lupracovníkom, ktorí akýmkoľvek spô
sobom prispeli k úspešnému 
dokončeniu práce a pre množstvo mien, 
alebo zábudlivosť som ich nemenoval.

Nech Boh žehná našu Cirkev.
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P o d  n  ETy Pri príležitosti 180. výročia prešovskej 
diecézy, 30. výročia od obnovenia činnos
ti Gréckokatolíckej cirkvi a tiež z dôvodu 
historickej udalosti uvedenia nového pre
kladu slovenskej liturgie sme sa poroz
právali s J.E. Mons. Jánom Hirkom, pre
šovským diecéznym biskupom.

J e pOTREbNÉ

□ V roku 1998 sme vstúpili do 
osláv 180. výročia vzniku prešov
skej eparchie. Ako hodnotíte túto 
kapitolu Gréckokatolíckej cirkvi?

- Cirkevné právo nám hovorí, 
že “Diecéza je  podiel Božieho 
ľudu, ktorý sa zveruje biskupo
vi, aby ho za spolupráce presby
téria duchovne pásol tak, aby 
tým, že sa vinie k svojmu pastie
rovi a je  ním na základe Evanje
lia a Eucharistie v Svätom Duchu 
zhromaždený, utváral partikulár- 
nu cirkev, v ktorej je  skutočne 
prítomná a účinkuje jedna svätá 
katolícka a apoštolská Cirkev 
Kristova” (kan. 177 § 1 CCEO).

Tak treba aj chápať rozhod
nutie Svätého Otca Pia VII., kto
rý dňa 22. septembra 1818 bulou 
Relata semper zriadil novú die
cézu so sídlom v Prešove. Vytvo
rením  prešovskej d iecézy  sa 
priblížil biskup viac k svojim ve
riacim. To malo veľký význam 
pre náboženský život gréckoka
tolíckych veriacich. Skvalitňova
la  sa  p as to ra čn á  s lu žb a  a 
zriaďovaním cirkevných škôl sa 
dvíhala duchovná i kultúrna úro
veň ľudu. V roku  1880 bol 
v Prešove zriadený kňazský se
minár, ktorý mal pre budúcnosť 
cirkvi nesmierny význam. Bol 
známy pod názvom Vysoká ško
la bohoslovecká. Počas svojej 
existencie vychoval mnohých vý
znamných kňazov prešovského 
b isk u p s tv a . B o la  znám a aj 
v zahraničí.

Násilná likvidácia gréckokato
líckej cirkvi v roku 1950 spôso
bila pre celú našu cirkev veľké 
utrpenie. Kňazi museli opustiť 
svoje farnosti a boli vysťahova
ní ďaleko od svojich veriacich do 
českého pohraničia.

Zakázala sa im pastoračná čin
nosť a museli ťažko pracovať. 
Mnohí kňazi boli väznení, rehoľ
níci internovaní. Medzi uväzne
nými boli aj naši otcovia biskupi 
P. P. Gojdič a Vasil Hopko. Je 
veľmi ťažko opísať niekoľkými

slovam i to to  
ťažké obdobie 
našej c irkv i. 
Jedno je  však 
isté, že veriaci 

i ce lé  duchovenstvo  na čele 
s otcami biskupmi podali jasný 
dôkaz vernosti Svätému Otcovi 
a za jednotu Cirkvi boli ochotní 
znášať každé utrpenie i položiť 
svoje životy. Či môže byť ešte 
jasnejší dôkaz o postoji grécko
katolíkov ako mučeníctvo našich 
otcov biskupov i ďalších kňazov?

Ani obdobie po roku 1968, 
keď bola činnosť našej cirkvi ob
novená, nebolo ľahké. Totalitná 
moc prešla od spôsobu priamej 
likvidácie našej cirkvi na systém 
maximálneho obmedzovania štú
dia našich bohoslovcov a tak 
chcela dosiahnuť, že starší kňazi 
postupne pozomierajú a veriaci 
bez kňazov budú ľahšie manipu
lovateľní. Ale sa prepočítali.

Je po trebné sa poď akovať 
všetkým veriacim, ktorí dokáza
li počas tak dlhého obdobia út
laku si zachovať vieru i svoj 
obrad. Bolo obdivuhodné ako sa 
veriaci dokázali šikovne brániť 
proti orgánom vládnej moci, ktorí 
im chceli zamedziť v účasti na 
pútiach do Ľutiny, Levoče a na 
ďalšie cirkevné akcie.

Po roku 1989 nastalo nové ob
dobie života našej cirkvi. Prešov
ská diecéza dostala v roku 1990 
po 30 rokoch opäť svojho diecéz
neho biskupa. Nastalo obdobie 
obnovy a budovania cirkvi. Aj 
tu je  nutné oceniť obetavosť na
šich veriacich i kňazov, ktorí aj 
p ri n ed o s ta tk u  finančných  
prostriedkov dokázali obnoviť 
svoje chrámy i farské budovy a 
dokonca aj postaviť nové. Lenže 
musíme si uvedomiť, že táto nová 
doba priniesla so sebou úplne 
nové problémy, ktoré sme dopo
siaľ nepoznali. To vyžaduje zno
va sa zamyslieť nad systémom 
našej práce i nad organizáciou 
našej miestnej cirkvi a hľadať 
optimálne riešenia.

Keď by sme mali v krátkosti 
zhodnotiť uplynulé obdobie na
šej diecézy, môžeme potvrdiť, že 
každé obdobie za tých 180 rokov

bolo pre našu miestnu cirkev pro
spešné. Dokonca aj obdobie pre- 
n asledovan ia  cirkv i. Veď 
pozrime sa na percento veriacich 
u nás a porovnajm e ho 
s hociktorým vyspelým západ
ným štátom, kde cirkev nebola 
prenasledovaná. Vidíme, že utr
penie nás v mnohých prípadoch

dokázalo spojiť viac s Bohom, 
než veriacich žijúcich v podmien
kach západného liberalizmu.

Na toto by sme mali pamätať 
práve teraz, keď aj v našej spo
ločnosti začínajú sa udomácňo
vať všetky prvky prinesené zo 
Západu a ktoré sú dosť často 
prehlasované za vrchol demokra
cie.

□ Aké podujatia, resp. sprie
vodné akcie 180. výročia vzniku 
prešovského biskupstva budú 
charakterizovať toto jubileum?

- Všetky akcie, ktoré bude naša 
diecéza uskutočňovať v tomto 
roku, nesú pečať tohoto jubilea.

Chcem e, aby vyvrcholenie 
osláv bolo v druhej polovici sep
tembra. Jednotlivé podujatia sa 
nachádzajú teraz v štádiu príprav 
a naši veriaci budú s nimi oboz
námení do konca februára 1998.

Už teraz však možno povedať, 
že do rámca osláv 180. výročia 
vzniku biskupstva patrí aj III. 
diecézna púť do Svätej zeme, 
ktorá sa uskutoční v dňoch 26.4-
3.5. 1998. Bolo by naozaj pek
né, keby sa na tejto púti zúčastnil 
aspoň taký počet veriacich, ako 
na 1. diecéznej púti v roku 1996.

□ Otec biskup, 20. storočie je 
význačné pre reformu, ktorá ne
obišla ani katolícku Cirkev (11. 
vatikánsky koncil). Táto refor
ma sa dotkla aj Gréckokatolíc
kej cirkvi. Ako vnímame nové

O prázdnej dlani 
a streche nad hlavou

Poznal som istého človeka, ktorý 
prespával v blízkosti nášho paneláku, 
kde bola stará fungujúca kotolňa. Vý- 
daval som ho tam chodiť, keď som sa 
vracal z práce. Často som si kládol 
otázku, prečo musí takto pod ľudskú 
dôstojnosť žiť človek. Nedalo mi to 
pokoja a raz som sa pri ňom pristavil s 
otázkou, či nepotrebuje pomoc. Dozve
del som sa, že má tri deti a ženu, ktorá 
si našla lepšieho muža. Nezvládol to. 
Alkohol mu potom pomohol tam, kde 
som ho našiel. Potom som sa s ním 
ešte niekoľkokrát rozprával. Bol som 
rozhodnutý dostať ho z tejto ťažkosti. 
Nestihol som. V jeden deň sa stratil a 
už som ho viac nevidel. Kto vie, ako to 
s ním dopadlo.

Čo sa skrýva v duši takého člove
ka? Môže to byť ľútosť, sklamanie, 
poníženie, alebo hanba, že nezvládol 
svoj život. Sú ale aj iné príbehy o bez- 
domovcoch. Možno niekde pri chráme, 
alebo pri vašej bránke, keď vychádza
te z domu, stretávate tie isté tváre deň 
čo deň, týždeň čo týždeň. Natŕčajú k 
vám tú istú dlaň, aby ste im do nej ho
dili aspoň grajciar, Niekedy žobrú deti, 
inokedy príde za vami matka, alebo 
otec v náručí s batoľaťom a s prosbou, 
že nemá čo dať dieťaťu do úst. Dáte 
im raz i druhýkrát. A oni prídu zase. 
Môžete si na seba veľmi ľahko zvyk
núť, ak ich po druhýkrát neodkážete 
na solventnejších. Často nevieme rie
šiť konkrétnu situáciu. Veď príbehov, 
ktoré vám títo ľudia porozprávajú, je 
na jednu veľkú knihu. Je v nej pravda, 
ale aj veľa vymysleného, alebo nedo
povedaného. Takí sú bezdomovci. Je 
niekoľko možnosti, ako tm pomôcť. Po
trebujú peniaze, nemajú kde bývať, sú 
chorí? Na tieto otázky dáva odpoveď 
Charita. Žiadajú od nás pomoc, mož
no večer, v sobotu, nedeľu? Kúpme im 
chlieb, malinovku, keksy... Potrebujú 
peniaze na cestovné? Kúpte im lístok 
na autobus, vlak. Nemajú kde spať? 
Dajme im vedieť o mieste, kde by to 

; šlo. V Prešove je pre tento účel zria
dená nocľaháreň s názvomArcha. Ne
majú čo na seba? Ponuknlme im niečo 
zo svojho šatníka. Peniaze by sme im 
dávať nemali. Iba v prípade, že máme 
istotu, že dotyčný tie peniaze neminie 
na alkohol, či cigarety. Nedajme sa 
zneužívať, ale pritom majme veľké srd
ce. Pretože kto dáva, tomu Boh viac
krát vráti. A. MESÁROŠ
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SA p o d Á k o V A Ť  VŠETkýM  v e r í a c í m
liturgické prek la d y  v  to m to  p o 
hľade?

- Reforma liturgie je  neustály 
proces tak, ako celý ž ivo t v 
Cirkvi. Dejiny Cirkvi nám to plne 
potvrdia. Reforma robená citlivo, 
berúca do úvahy nielen “korene” 
ale aj tradíciu vývoja liturgie, je  
na prospech.

Naši odborníci - liturgisti sa za
oberali liturgickými textami sú
stavne. Výsledkom ich práce boli 
texty sv. liturgie, ktoré naša cir
kev používa. Po roku 1990 bola 
ustanovená liturgická komisia, 
ktorá si zobrala za úlohu dôklad
né prehodnotenie v še tk ý ch  
dovtedy známych prekladov a 
prípravu nových textov liturgie. 
Komisia pracovala podľa smer
níc daných Východnou kongre
gáciou. Výsledkom jej práce je

slovenský preklad Sv. liturgie 
Jána Zlatoústeho, schválený Vý
chodnou kongregáciou  dňa 
14.9.1997. Preklad Liturgie sv. 
Bažila Veľkého a liturgie vopred 
posvätených darov podstupuje 
v tomto čase schvaľovací proces 
na Východnej kongregácii.

Text Liturgie sv. Jána Zlato
ústeho sme v zmysle schvaľova
cieho dekrétu povinní uviesť do 
života. Táto skutočnosť nezna
mená, že už niet čo zlepšovať. 
Nemá sa to však robiť svojvoľ
ne. Smernice Východnej kongre
gácie i cirkevné právo dávajú 
v tomto smere určité možnosti 
diecéznemu biskupovi, aby po 
porade s odborníkmi mohol sta

noviť niektoré úpravy.
□ Ako vnímate súčasnú spo

ločnosť, kde nie j e  tajomstvom, 
Že Slovensko je , žiaľbohu, roz
delené na dva tábory. Po “než
n ej” sme pocítili istú úľavu, no 
Život nezostal bezproblém ový. 
Nie všetko vzťah Cirkev a štát 
sa vyriešilo. V ľuďoch zostal 
syndróm totality, preto asi zno
va tie dva táboíy. Sme v čase pre
zidentských volieb a čakajú nás 
parlam entné i komunálne voľ
by, čo očakávate od nich?

- Ja si nemyslím, že Slovensko 
je  rozdelené na dva tábory. Tak 
sa možno delia niektorí politici, 
ale určite sa tak nedelí celý ná
rod. Cirkev vždy ľudí spájala, 
viedla ich k láske a porozumeniu. 
Cirkev má za cieľ učiť svojich 
veriacich, aby vedeli rozozná

vať morálne hodnoty u seba i u 
svojho blížneho. A úlohou cirkvi 
je  vy ch o v ať  takých  ľudí, 
z ktorých sa stanú morálne osob
nosti. Aj v tomto čase u nás sú 
ľudia - osobnosti, ktorí sú vhod
ní na správu veci verejných a 
ľudia ich poznajú.

Počul som hlasy niektorých 
politikov, ktorí našich občanov 
podceňujú, ale ja  hovorím , že 
ľudia sú múdri. Bolo by potreb
né, aby z ľudovej múdrosti načer
pali aj politici.

□ Vytvorenie samostatnej gréc
kokatolíckej cirkevnej provincie, 
ktorá zaznela ako požiadavka za
kotvená v pripravovanej zmluve 
medzi Svätou Stolicou a vládou

SR, predpokladá zriadenie gréc
kokatolíckeho arcibiskupstva. Do 
akej miery z pohľadu časovosti 
j e  táto túžba reálna?

- Požiadavka na vytvorenie cir
kevnej provincie pre gréckokato
líkov na Slovensku je  podstatne 
staršieho dáta. Pripomeňme si, že 
prvým arcibiskupom východné
ho obradu na našom území bol 
sv. M etod. Jeho nástupcom  sa 
podľa niektorých historických 
prameňov stal sv. Gorazd.

Po dlhšom prerušení existencie 
arcibiskupstva východného obra
du na našom území sa znova plá
novalo  so zriaden ím  dvoch 
cirkevných provincií. Jednej pre 
gréckokatolíkov a druhej pre rím- 
skokatolíkov. Vplyvom rôznych 
udalosti ako napríklad 2. svetovej 
vojny a po nej totalitného režimu, 

sa vznik cirkevných 
provincii oddiaľoval.

R ím sk o k ato líck a  
p ro v in c ia  vzn ik la  
v roku  1977 a na 
vznik gréckokatolíc
kej sa doteraz čaká. 
Zriadenie gréckoka
to líck e j cirkevnej 
p ro v in c ie  v tom to 
čase nemožno ozna
čiť len za túžbu, ale 
za potrebu. Už vznik 
Apoštolského exar- 
chátu je  prvý krok, 
pretože nie je  bežné, 
aby pôvodne jedna 
m ies tn a  c irk ev  na 

území jedného správneho celku 
bola dlhodobo rozdelená na dve 
cirkvi sui iuris bez ich následné
ho spojenia pod vyšší správny ce
lok. Pozrim e sa len na našich 
veriacich a opýtajme sa ich či 
majú záujem sa nejako deliť. Po
vedia nám, že sú gréckokatolíci 
a je  im jedno, či sú od Trebišova, 
Popradu alebo od Čirča. Teda ja  
verím, že Svätá Stolica naše žia
dosti o metropoliu dorieši a je  
pekné, že táto naša potreba sa 
objavila ako jeden z bodov pri
pravovanej zmluvy medzi Svätou 
stolicou a vládou SR.

Za rozhovor poďakoval 
A. MESÁROŠ

Nezabudnuteľné 
spomienky

Naša obec Ja lová , okr. S n i
na , je  m a lá . N ie  je  s íd lo m  
farnosti. Na na še g ré cko -ka to - 
lícke bohos lužby vždy len do
chádza li, a aj v súčasnosti je  
tom u tak, duchovní o tcovia  z 
oko litých fa rnosti. Na všetkých 
spom ínam e len v  dobrom .

N a jv iac naši veriac i spom í
najú na otca Š tefana Ištvaní- 
ka, CSsR , ktorý pôsobil vo  fa r
nostiach Veľká Poľana, Pčolin- 
né a K o lon ica , odk ia ľ k nám 
p richádza l na bohoslužby. Bol 
výn im očný. Z au jím a l sa o kaž
dého , n ič mu neun ik lo . Pam ä
ta l si každé  d ieťa  v chrám e. 
A ko  prvý v  našej obci začal pri
p ravova ť deti na prvé sv. priji- 
m a n ie . P o s k o n č e n í b o h o 
služby ich učil náboženstvo a 
neskô r skúša l aj ich vedom os
ti. Č asto  popri deťoch ostávali 
aj dospe lí, nako ľko  sa aj oni 
m ali čo z je ho  s lov naučiť. Čas
to  sm e sa učili sp ievať piesne, 
v  k to rý c h  sm e  ro b ili n e v e 
dom ky chyby a on aj n ieko ľko
krá t dokáza l s nam i presp ievať 
tú ktorú p ieseň, kým  to nebolo 
správne .

O te c  Iš tva n ík  bo l p rísny  k 
nám  aj k sebe. N ikdy na boho
služby nem eškal. O tec-učite ľ a 
poradca pre nás všetkých, pre
to  na je ho  bohos lužby  často 
p r ic h á d z a li naš i v e ria c i aj z 
o ko litých  dedín , naprík lad  zo 
Stariny, S takčína , S takčinskej 
Roztoky, P rislopa, ba aj zo Sni
ny.

Za všetkú  dobro tu a lásku, 
k torú po sebe  pre nás zane
chal, mu vyprosujem e od Pána 
Boha veľa  duchovne j sily, dob
ré zdrav ie  a veľa  Božích m ilos
tí.

V  súčasnosti m ám e dobrého 
duchovného  otca, no deti na 
sväté prijím anie už nepripravu
je , lebo takých deti niet. M lad
ší sa z obce vysťahovali, takže 
obec ostáva bez m ladých.

Mikuláš FEDURCO
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Ikonografia
Správne odpovede nesú

ťažných ikon v predchádza
júcom vydaní Slova 3-4/98 
mali byť 1 A, 2C, 3B. Dnes si 
opäť zasúťažíme samozrej
me o ceny. Piatim z vás, kto
rých vylosujeme, pošleme 
pekné knihy. Podmienkou je 
správne odpovedať a svoje 
odpovede nám do redakcie 
poslať najneskôr do 20. 
marca 1998. A teraz už sú
ťaž. Priraďte správne čísli
cu k písmenu.

1. Sv. Matúš, 2. Sv. Ján Zla
toústy, 3. Sv. Anton Veľký

Známy Američan slovenské 
ho pôvodu - teológ, filozof, 

ekonóm, držiteľ Templentonovej 
ceny a poradca Svätého Otca - Mi
chal Novák - vo svojej knihe Vy
znanie katolíka hneď v úvode 
vyznáva, že k jeho viere veľmi 
prispela antropológia lásky a man
želstva v podaní Jána Pavla II. Až 
tento výklad mu pomohol prijať 
tvrdenia, ktoré priniesla encyklika 
Humanite vitae, voči ktorej mal 
ako spisovateľ určité výhrady.

Myslím, že nielen Michala No- 
váka, ale aj mnoho veriacich, lai
kov a laických hnutí povzbudilo to, 
čo prinieslo učenie II. vatikánske
ho koncilu, ako aj mnoho ďalších 
cirkevných dokumentov o manžel
stve a rodine.

My - ja  a moja manželka Mária
- sme prijali sviatosť manželstva v 
roku 1982. Hneď v prvých rokoch 
manželstva sa nám dostal do rúk 
samizdat - kniha, ktorá mala iba 
necelých 100 strán (v dnešnom 
vydaní je  to ešte menej) a zaujalo 
nás, že Cirkev má učenie, alebo ak 
chcete „teóriu“ pre dobrý manžel
ský život. Hoci sme dovtedy pre
čítali mnoho kníh, ktoré v 70-tych 
rokoch v Československu vychá
dzali, ani jedna sa nám nestala ta
kou blízkou ako dokument Svätého 
Otca Jána Pavla II. Familiaris con
sorcio. Tento dokument nám na za
čiatku nášho manželstva pomohol 
zorientovať sa pri vytváraní pred
stáv o našom manželstve. Je v ňom 
mnoho vzácnych podnetov pre 
dobré manželstvo. Ale možno naj
podstatnejším poznaním je  prija
tie myšlienky, že manželstvo je 
povolaním k láske a službe živo
tu. Alebo ináč povedané, manžel
stvo je Boží projekt, a my obyčajní 
ľudia ho môžeme realizovať. Man
želstvo je základným povolaním 
človeka. Vedieť nájsť svoje povo
lanie, prijať ho a neustále sa usilo
vať ho naplniť a rozvíjať podľa 
Božích zámerov, je niečo úplne iné 
ako dať sa dokopy a uvidíme, čo z 
toho bude. Projekt manželstva je 
v nás a my by sme sa mali snažiť 
ho citlivejšie vnímať a rozvíjať.

Ale projekt manželstva je popí
saný aj v dokumentoch Cirkvi. Po
maly by som mohol povedať, že 
takmer neexistuje dokument, v kto
rom by nebola zmienka o manžel
stve a rodine, a tak nebudem môcť 
vymenovať všetky, preto spome

niem aspoň tie základné dokumen
ty

Pre mňa bolo veľkým objavom, 
keď som zistil, že Cirkev nám ho
vorí o manželstve a rodine, o dôs
tojnosti muža a ženy, o ľudskej 
láske, o plodnosti, o dôstojnosti 
plodenia, o ľudskom živote, o na
rodení dieťaťa, o dieťati, o výcho
ve, o širšej rodine, o úlohách 
rodiny, o vzťahu rodiny k iným ro
dinám, o rodine v spoločnosti, o 
rodine a médiách a najmä o pod-

pore rodinných vzťahov zo strany 
farnosti a Cirkvi, ale aj o modlitbe 
v rodine, o rodinnom apoštoláte, o 
sviatkoch v rodine, sviatostiach, aj
o účasti rodín na živote Cirkvi.

Tieto hodnoty manželstva a ro
diny sú zvýrazňované v mnohých 
dokumentoch: Gaudium et spes, 
Humanae vitae, Inštrukcia o ľud
skom živote a dôstojnosti plodenia,
O dôstojnosti a povolaní žien, List 
rodinám, Listy mládeži, Evange
lium vitae, Ľudská sexualita - prav
da a význam, ale aj v dekréte o 
laickom apoštoláte Christifideles 
laici.

Cirkev svoju pomoc ponúka 
tým, ktorí poznajú hodnotu a dob
ro manželstva a ktorí chcú byť ver
ní týmto hodnotám. Obracia sa na 
tých, ktorí v neistote a úzkostiach 
hľadajú pravdu o manželskom a 
rodinnom živote a tiež na tých, kto
rí žijú v nespravodlivých podmien
kach a nemôžu si brániť svoje 
základné práva.

Obracia sa predovšetkým na 
mladých, ktorí sa chystajú uzavrieť 
manželstvo a založiť rodinu, aby 
im odkryla nové obzory a pomoh
la im objaviť krásu a veľkosť po
volania k láske a k službe životu.

Aj tu je v úvode kapitola Svetlé 
a tmavé stránky dnešnej rodiny a 
zvýrazňuje sa tu, že je  potrebné 
poznať situáciu. Často sa dnešné
mu mužovi a žene, ktorí úprimne 
a usilovne hľadajú odpoveď na 
otázky manželského života, pred
kladajú veľmi lákavé vzory a hes
lá, ktoré však urážajú pravdu a 
dôstojnosť muža alebo ženy. Tieto 
vzory často predkladajú masovo
komunikačné prostriedky, ktoré 
majú ďalekosiahly dosah, a tým 
ohrozujú slobodu aj schopnosť ob
jektívne posudzovať.

Situácia rodiny v súčasnom sve
te má svoje kladné i záporné strán
ky. Prvé sú znakom Kristovej

spásy, ktorý účinkuje vo svete, 
druhé sú znakom odmietnutia zo 
strany človeka, ktorý sa vzpiera 
Božej láske.

Na jednej strane je tu väčšie po
vedomie slobody, ktorá patrí oso
be, väčšia pozornosť sa venuje 
medziľudským vzťahom v manžel
stve, pozdvihnutiu dôstojnosti 
ženy, zodpovednému rodičovstvu, 
výchove detí a potrebe podporovať 
vzťahy medzi rodinami, aby si na
vzájom duchovne i hmotne pomá

hali. Znova sa odkrýva poslanie 
rodiny v Cirkvi a jej poslanie vy
tvoriť spravodlivejšiu spoločnosť.

Na druhej strane však nechýbajú 
deformácie niektorých základných 
hodnôt, čo prináša znepokojenie. 
Ide o bludný teoretický i praktický 
názor, že obaja manželia sú úplne 
nezávislí, o často spochybnené 
vzťahy autority medzi rodičmi a 
deťmi, o ťažkostiach, s ktorými sa 
rodina stretáva pri podávaní du
chovných dobier, o vzrastajúci po
čet rozvodov, zlo potratov, o stále 
častejšiu sterilizáciu a vžité zmýš
ľanie protiviace sa počatiu.

Prameňom týchto ziel je často 
nesprávne chápanie slobody. Je dô
ležité si uvedomiť, že v niektorých 
krajinách chýbajú rodinám základ
né životné podmienky, ako je bý
vanie, práca, potraviny, základné 
formy slobody. V bohatých kraji
nách veľký blahobyt a konzumné 
zmýšľanie zasa napodiv vyvoláva 
úzkosť a neistotu z budúcnosti a 
pozbavuje manželov veľkodušnos
ti a dôvery pre nové počatie.

Veriaci, žijúci v takomto svete, 
vystavení tlaku masovokomuni
kačných prostriedkov, neostali a 
neostávajú imúnni voči znehodno
covaniu základných dobier a tiež 
nie vždy sú schopní kriticky zvá
žiť nepravú rodinnú kultúru a vy
tvárať opravdivú rodinnú kultúru. 
Za znepokojujúce náznaky v kul
túre rodinného života sa dá pova
žovať vzrast rozvodovosti a ná
sledne vznik nových zväzkov aj 
medzi veriacimi, uzatváranie len 
civilných manželstiev, ktoré sú v 
protiklade s povolaním pokrste
ných, uzatváranie sviatostného 
manželstva bez živej viery ( z 
iných pohnútok), odmietnutie 
mravných noriem, ktoré ľudsky a 
kresťansky upravujú sexuálny ži
vot v manželstve a jeho hodnoty.

Ing. Pavol HRIC

Príprava na manželstvo v • «I
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Máme sa naozaj radi?
PÍŠTE NÁM - P ÍŠTE NÁM  - P ÍŠTE NÁM

OSEMSMEROVKA
Nestali ste sa niekedy svedkom 

veľmi zanieteného dialógu na 
tému, či je  hriech, keď sa dvaja 
mladí ľudia držia za ruky, hoci ne
jde o manželov ani o rodinných 
príslušníkov, ale chodia spolu? 
Táto téma je celkom určite zaují
mavá a met dosah na praktický ži
vot, preto je  správne poznať názor 
katolíckej morálnej teológie na túto 
vec. Katolícka morálna teológia re
flektuje smernice učiteľského úra
du Cirkvi a má túto problematiku 
veľmi solídne rozpracovanú:

viac. Potom sa celkom rozídu, ale
bo zostanú iba kamarátmi, alebo 
dospejú k presvedčeniu, že sa majú 
stať manželmi. V takomto prípade 
došlo v minulosti k zasnúbeniu. Ne
bolo to manželstvo, takže mohli sa 
ešte rozísť, ale už verejne prejavili 
svoje rozhodnutie vstúpiť do man
želstva a začali sa naň intenzívne 
pripravovať. Tento stav sa bral veľ
mi vážne a snúbenci sa mali vystrí
hať pred každou ľahkomyseľnosťou 
a prelietavosťou. Žiaľ, snúbenec- 
ký stav takmer úplne zanikol - jeho

Mladý človek si má vyberať svoj
ho životného partnera naozaj zod
povedne, lebo do značnej miery’ 
práve od toho závisí jeho budúce 
šťastie (a možno nielen časné, ale 
aj večné). Má sa chrániť pred nad
väzovaním neadekvátnych a 
škodlivých známostí, lebo pred
manželská čistota je  okrem iného 
mimoriadne závažným faktorom  
stálosti budúceho manželského 
spolunažívania. Má pamätať na to, 
že si daného človeka vyberá za otca 
či matku svojich detí. Životné 
šťastie nie je  závislé iba na teles
ných či hmotných kvalitách budú
ceho manželského partnera, ale 
ešte :iac a podstatne na spoločen
stve ideálov, predovšetkým ideálov 
náboženských.

Keď si dvaja mladí ľudia „pad
nú do oka'', nasleduje obdobie vzá
jomného spoznávania, ktoré trvá 
niekoľko mesiacov, ale môže to byť

A K R I H L A V A Po zaradení 28 výrazov v 
ôsmich smeroch, zostane vám

M V A T O T S I Č ta jn ička z 11 neprečiarknu-

X P X P M E T R O tých písmen.

T Ž L X. I S E P V 9: VELEBENIE 
8: FAŠIANGY, KLOKOČOV

A A O Á O T O D E
7: ČISTOTA, SMOLIAR,

F T M H I K Á J L KAPITÁN 
6: BRADÁČ, FATIMA,

A E S L O V O N E HOSTIA, LEVOČA,
Š C N R I R V S B POKORA, PRASCE, 

VALKOV
I S A D K O O R E 5: DÁVID, HIRKA, HLAVA,

A A X O K J A V N HOROV, KOMPY, KROJE, 
LITER, METRO, OLIVA,

N R M L E D S V I ROHOŽ, SADKO, SILÁK.

G P A E Á T L O E SOKOL, ŽATEC 
4: KRST

Y V O Č O K O L K (I.B.)

A k o  n a š l i

obnovenie, aspoň v kresťanských 
kruhoch, by bolo veľmi vhodné.

Touto časťou príspevku auto
ra Mgr. Marcela Gajdoša k prob
lem atike vzťahov chlapca a 
dievčaťa pred m anželstvom  
chceme otvoriť okno na tému 
Máme sa naozaj radi?

Milí naši priatelia, čakáme vaše 
otázky na danú tému, otázky kto
ré vás trápia, prípadne vám  
doteraz neboli dostatočne zod
povedané. Príležitostne, podľa 
vašich podnetov, budeme vaše 
otázky predkladať odborníkom - 
teológom, lekárom a psycholó
gom, ktorí na nich odpovedia. 
Vaše otázky môžu byť aj ano- 
nýmne. Veríme, že témou:Máme 
sa naozaj radi? mnoho vyjasní
me a prinesieme do vašej mysle 
viac radosti a pokoja. Píšte nám.

Vaša redakcia Slovo

Róbert sedel v pohovke a popíjal 
čaj. Neustále pozeral von oknom a 
myslel na Renátu. Každú chvíľu by 
už mala prísť. Zazvonil zvonček a v 
dverách sa objavila jeho srdcu naj
milšia. „Kadiaľ si prišla, veď som ťa 
stále vyzeral“ - povedal. „Mala som 
na rukeArabelin prsteň“ - s úsmevom 
odpovedala Renáta.

Takýmto obrazom by som začala 
túto napoly úvahu a trochu i svoju skú
senosť.

Keď mladí ľudia začnú dospievať, 
ked chlapci pomaly končia vojenčinu 
a dievčatá už vedia vypekať koláče, 
začnú myslieť vážne na sobáš a mož
no i skôr. Poznala som jedného 
chlapca - fešáka, ktorý chodieval do 
nášho mládežníckeho zboru. Bol in
teligentný, vzdelaný a dievčatám im
ponoval aj svojim Simsonom. Boli 
sme dobrá partia. Chodili sme spie
vať na rôzne cirkevné podujatia po 
okolí. Škoda, že je to už za nami. Raz 
v týždni sme sa spoločne modlili. 
Rozpŕchli sme sa do sveta. Jedni sa 
povydávali, poženili a niektorí dote
raz „parobčia“. Dušan, o ktorom je 
reč, sa neoženil, ani do seminára 
nešiel, ani rehoľný život ho neoslo
vil. Rozprávala som sa s ním niekoľ
kokrát. Cítila som, že nosí v sebe 
túžbu založiť si rodinu, mať deti a 
odovzdať im vieru v Boha. Po nie
koľkých rokoch som ho nedávno 
stretla. Ani sa veľmi nezmenil, stále

však čaká na svoju najmilšiu, ktorá 
má možno „Arabelin prsteň na ruke“ 
a nevidí ju, ako nezbadal Róbert pri
chádzať domov svoju Renátu.

Kedy je tá správna chvíľa, kedy 
máme urobiť ten rozhodujúci krok a 
povedať tomu, alebo tej, že mi je blíz
ky, blízka, nemožno predpísať. Kaž
dý musí cítiť túto neopakovateľnú 
túžbu vo svojom srdci sám. Tá pravá 
chvíľa prichádza len raz v živote. 
Možno by stálo každému z nás za
myslieť sa aj nad tým, ako sme sa 
našli. V tom zmysle, či sme spoznali 
svoje životné postoje, či sme precitli 
aspoň raz nad svojimi názormi, a či 
sme aspoň raz dali si povedať a po- 
čúvli hlas, ktorý nám ticho našepkal: 
toto je tá pravá chvíľa, toto je tento 
čas. Možno tá, ktorú hľadáš a čakáš, 
stojí pri tebe. Podaj jej svoju ruku a 
vykroč rozhodným áno v ústrety nád
hernej budúcnosti.

A čo ja? Práve túto skúsenosť 
mám. Ani na chvíľu neváham, že som 
sa rozhodla správne. Zasvätila som 
svoj život Bohu, dala som svoje áno 
snúbencovi, ktorého meno poznáš - 
Ježišovi. Meno tvojho snúbenca 
bude možno Jozef, Daniel, meno tvo
jej snúbenice možno bude Mária, 
Veronika alebo Zuzana. Nezostaň 
stáť uprostred alebo na polceste. Vy
kroč a dôveruj. Cesta je ďaleká, spie
va sa v jednej piesni. Smelo vykroč 
na ňu. Luciana
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Po štyridsiatichôsmich rokoch vo vlastnom
Práve toľko rokov prešľapovali chodníky v čase i nečase, v lete i v 

zime, gréckokatolíci z  obce Michajlov v okrese Snina do okolitých obci 
za Kristom.

Bol to krásny prejav lásky ku Kristovi, ktorý’ im pomohol, že aj po 
toľkých rokoch zostali verní Kristovej Cirkvi a Svätému Otcovi. Aj preto 
sa dočkali radostnej a dlho očakávanej chvíle. Tá prišla 1. februára 
1998, keď im okresný dekan otec Miroslav Bartoš s ďalšími kňazmi od
slúžil svätú liturgiu už vo svojom vlastnom chráme. Tento deň bude pre 
gréckokatolíkov tejto obce pamätným. Nejedna slza radosti skropila po
dlahu vráteného chrámu. Slnko svojimi lúčmi osvietilo interiér chrámu 
a nedalo pocítiť, že v chráme nie je  jediná žiarovka, jediný vypínač, ba 
ani skriňa pre elektromer. Napriek tomu nezanevreli na svojich bratov. A 
ako to v uvítacom príhovore bolo povedané, budú sa za nich modliť - 
taký je  kresťanský postoj. Aj otec dekan vo svojej kázni ich vyzval, aby 
zabudli na príkorie a aby v ich obci zavládla Kristova láska.

Štefan LAHOVIČ

Redakčná rada 
zasadala

Zasadnutie, ktoré bolo po 
dlhšom čase dňa 9. februára v 
sídle redakcie na Hlavnej ulici 
8 v  Prešove, ukázalo istú ná
zorovú rozdielnosť redakcie a 
jednotlivých členov redakčnej 
rady, čo je  v konečnom dôsled
ku nič výnimočné pri hľadaní 
optimálneho riešenia niekto
rých problémov v súvislosti s 
redigovaním periodickej tlače.

Na zasadnutí sa prerokova
la otázka kompetencií a stre- 
tové s ituác ie  redakcie  s 
cirkevným cenzorom a predlo
žili sa jasnejšie pravidlá, pod
ľa kto rých  by sa p ráca v 
redakc ii mala koordinovať.
Stretnutie otvoril šéfredaktor 
Ing. Blažej Krasnovský a vie
dol ho predseda redakčnej 
rady o. Mgr. František Dancák.

Po je j skončení sa malo ko
nať stretnutie redakcií časopi
sov S lova, M isionára a 
Blahovistnika, ku ktorému pre 
povinnosti kompetentných ne
došlo. Stretnutie, ktoré inicio
vala redakcia Slovo, sa odložilo 
na neskôr. -rs-

Ples laických poslucháčov teológie

,,Šťastný, kto svojmu blížnemu 
toľko milosrdenstva preukazuje, 
koľko by sám v podobných okol
nostiach žiadal. “

Sv. František z Assisi

Charita 
v Medzilaborciach
Charitno-sociálne centrum GK 

DCH v Medzilaborciach vyvíja 
veľké množstvo aktivít. Organizu
je letné tábory, pobyt čemobyľ- 
ských detí, organizuje rôzne stret
nutia a výlety. Jeden takýto 
jednodňový výlet zorganizovali 
pre 30 klientiek USS z Kalinova 
so svojimi vychovávateľkami H. 
Hriseňkovou, N. Hindošovou, J. 
Lašinskou a H. Suvakovou. O du
chovný program na litmanovskej 
hore Zvír sa spolu s bohoslovca
mi postaral o. Mgr.František Kraj- 
ňák, správca farnosti Medzilabor
ce. K dobrej nálade prispelo aj 
neveľké množstvo snehu, nechý
bala „guľovačka“. V ústavnej ku
chyni potom, nečudo, všetkým 
chutilo ako nikdy. Radosť z výle
tu mali pracovníčky CHSC i ob
darované ženy.

CHSC Medzilaborce

Postrehy

Informácie
Udalosti

Mariánske zjavenia 
v USA nie sú 

cirkevne uznané
Katolícka cirkev v USA dote

raz neuznala ž iadne  z poče t
ných  ú d a jn ých  m a riá n s k y c h  
zjavení v krajine. Vyhlásil to ar
c ib is k u p  C in c in n a ti,  D a n ie l 
Edward Pylarczyk koncom  no
vem bra vo Vatikáne. A rcib iskup 
zdôraznil, že z početných v po
slednom  čase sa vyskytujúcich 
údajných m ariánskych zjavení 
sa m nohé po cirkevnom  prešet
ren í u k á z a li ako  n e z m y s e l. 
Uviedol, že v niektorých prípa
doch ešte nie je  c irkevné skú
m anie uzavreté, ale zdôraznil, 
že v USA v súčasnosti neexis
tuje ani jed iné  cirkevne uznané 
m ariánske zjavenie.

KIPA/ TK  KBS

Opus Dei 
v Kazachstane

Dielo Opus Dei začalo pôso
biť aj v  Kazachstane. A pošto l
ský adm in is trá tor pre strednú 
Áziu, biskup Pavel Lenga, po
žiadal preláta Opus Dei, bisku
pa R.J. Echevarriu, už v roku 
1994 o pôsobenie pre la túry v 
krajine. Päť členov diela sa pre
sídlilo do Alma-Aty, ktorá je  stá
le ešte de facto hlavné mesto 
Kazachstanu, a hľadali si za 
m estnanie.

N áboženská s ituácia  v K a 
zachstane sa rozvíja. Zo 17 m i
lió n o v  o b y v a te ľo v  m á 50%  
kresťanskú a 50% islamskú kul
túrnu rodinnú tradíciu. Po do
s ia h n u tí n e z á v is lo s ti v roku 
1991 opustili síce mnohí Rusi, 
Ukrajinci a ruskí Nemci krajinu, 
ale tento pohyb sa už zastavil.
V  Kazachstane je  300.000 ka
tolíkov.

KIPA/TK KBS

Jubilant
o. Andrej ZÉHER - na odpo

činku - Sedliská, časť Podčičva, 
dožíva sa 18. marca 70 rokov.

Pripravujú oslavy
Prvého septem bra t.r. uplynie 

30 rokov od prvého vystúpenia 
prešovského staroslovienskeho 
zboru, ktorého za loženie nad
v ä z o v a lo  na d á v n u  tra d íc iu  
spevoko lov pôsobiacich v Ka
tedrá lnom  chrám e sv. Jána Krs
titeľa v Prešove už od m inulého 
storočia. V  tom to období sa čle
novia zboru pod vedením  diri
ge n to v  G ab rie la  M irossaya  - 
zakladateľa spevokolu, a Fran
tiška Šestáka pripravujú dôsto j
ne osláviť blížiace sa jubileum . 
K p ro g ra m u  p r íp ra v y  o s lá v  
vzácneho ju b ilea  patrí okrem  
nácviku nových skladieb aj prí
prava sam ostatného celovečer
ného  v y s tú p e n ia  a z v ý š e n á  
publicita výročia, ktorého pripo
m ienka vyvrcho lí s lávnostnou 
sv. liturgiou a spoločenským  po
sedením  za účasti otca b isku
pa M o n s . J á n a  H irk u  a 
p o z v a n ý c h  b ý v a lý c h  č le n o v  
spevokolu. Pripravované výro
čie prešovského katedrálneho 
zboru bude príležitosťou vys lo
v iť  p o ď a k o v a n ie  a u z n a n ie  
všetkým  tým, zásluhou ktorých 
zbor aj po 30 rokoch existuje, 
pôsobí a uchováva krásu vý 
chodne j litu rg ie . Z ároveň  po 
vzbudiť č lenov spevokolu, aby 
obetavo a s láskou tak ako do
teraz pokračovali v te jto Bohu 
milej činnosti.

Dr. Peter KRAJŇÁK

Simeonka 
v Malcove

Dňa 2. februára t.r. veriaci vo 
farnosti Malcov, bardejovského 
dekanátu oslávili svoj chrámový 
sviatok Stretnutia Pána so Simeo- 
nom. Sv. liturgiu spolu so správ
com tejto farnosti o. Štefanom 
Pacákom slúžil o. Štefan Vansáč z 
Petrovej.

Sviece, ktoré sa na tento sviatok 
zapaľujú, nazývané aj ako hrom
ničky, symbolizujú prítomnosť Bo
žieho Syna, ktorý je pravé svetlo. 
Práve toto svetlo v tomto duchu 
zapaľujú ľudia vo svojich domoch 
v časoch búrky, nebezpečentva a 
vyprosujú pomoc od Boha. Mládež 
tejto farnosti si za svoj vzor a ochra
nu zvolila tiež sv. Simeona, ktorej 
zbor nesie názov Simeonka.

Adriana KAĽATOVÁ

150 m ladých sa prišlo zaba
v iť dňa 30. januára  do Domu 
kultúry v Prešove na Ples la ic
kých  p o s lu c h á č o v  te o ló g ie . 
O tv o r ili ho  d ie c é z n y  b is k u p  
M ons. Ján H irka  a p r im á to r 
m esta P rešov Ing. Juraj Kop- 
čák, pod záštitou ktorých sa ten
to fa š ia n g o v ý  p les konal. Za 
detský dom ov na Požiarnickej

ulici sa ho zúčastnila jeho riadi
teľka MUDr. Mária Krušpírová, 
ktorej V iktor Gulič za organizá
to rov  odovzda l 8000 ,-Sk - fi
nančný výťažok z podujatia.

O bohatý kultúrny program sa 
p o s ta ra la  ta n e č n á  skupina 
Grimmy, Contry tanečná skupi
na a prešovské mažoretky.

-vg-
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PRÍKLADNE NIESLI ŤARCHU ZODPOVEDNOSTI ZA CIRKEV

V Nedeľu márnotratného syna, kto
rá v tomto roku pripadla na 8. február, 
košický exarcha vladyka Milan Chau- 
tur, CSsR, spoluslúžil s proto- 
synkelom o. Vladimírom Tomkom, 
kancelárom o. Cyrilom Jančišlnom a 
22 kňazmi-dôchodcami, ktorí jeseň 
svojho života prežívajú v sídle exar- 
chátu.

Vladyka Milan prítomným kňazom-

dôchodcom i ďalším, ktorí sa nemohli 
zúčastniť na tomto stretnutí, poďako
val za príkladný kňazský život a sve
dectvo viery. Boli to oni, ktorí spoiu s 
veriacimi v genocídnych 50. a 60. ro
koch i v ďalších neľahkých dvoch de
saťročiach niesli hlavnú ťarchu 
zodpovednosti za Gréckokatolícku cir
kev. S ich nadšením a obetavosťou sa 
stretávame aj dnes. Niektorí z nich tr

pezlivo vysedávajú v spovedniciach 
katedrálneho chrámu.

Na sv. liturgii spieval Katedrálny 
zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením 
Lucie Sabolčákovej. Ľudový spev vie
dol Anton Minčík.

Mohutné mnohaja lita po sv. liturgii 
bolo vrúcnym žičením kňazom-dô- 
chodcom preplneného katedrálneho 
chrámu. -pk-

Štúdium na Strednej zdravotníckej škole sv. Bažila Veľkého v Prešove
j Na jpresnenie správy, ktorú sme 
publikovali v predchádzajúcom čísle, 

j  prinášame informáciu pod správnym 
[názvom Stredná zdravotnícka škola 
sv. Bažila Veľkého.

Škola má 4 triedy denného štúdia, 
a 3 triedy denného nadstavbového 

(štúdia. Štvorročné štúdium je pre ab- 
j  solventov základnej školy a nadstav
bové štúdium pre absolventov 
| nematuritných učňovských odborov. 
Absolventi tohto štúdia končia matu

ritnou skúškou odbor všeobecná ses
tra.

Súčasne škola zriadila aj 1 triedu 
ako nematuritný odbor - sanitár. Je to 
štúdium popri zamestnaní. Forma štú
dia je večerná s tým, že uchádzač už 
je zamestnaný v nemocnici ako sani
tár. Prihlášky na toto štúdium môžu zá
ujemcovia posielať najneskôr do 
konca mája. Na denné štúdium pri
hlášky podávať len prostredníctvom 
danej základnej školy a prihlášku o

nadstavbové štúdium adresujte na 
Riaditeľstvo Strednej zdravotníckej 
školy sv. Bažila Veľkého, Kmeťovo 
stromoradie 1 v Prešove.

Pre šk.rok 1998/99 prijmú 24 záu
jemcov a 4 na základe odvolania, kto
ré je treba adresovať riaditeľstvu školy. 
O ich prijatí rozhodne Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky. 
Prihlášky na nadstavbové štúdium 
môžu záujemcovia posielať najneskôr 
do konca mája t.r. -rs-

Logo Betlehem
2000

V prítomnosti zástupcov všetkých 
kresťanských cirkví v rodisku Ježi
ša Krista oficiálne predstavili logo 
[Betlehem 2000. Navrhol ho mladý
I francúzsky grafik Luc Poujol. Zo- 
¡brazuje Svätú rodinu v jaskyni s 
hviezdou nad ňou. Žltá farba 
hviezdy symbolizuje svetlo a radosť, 
a modrá farba nebies znamená otvo
renie a stabilitu - vyhlásil umelec. 
Hnedá farba podlahy predstavuje 
Zem a „prastaré dlažobné kamene“, 
na ktorých sa odohráva každoden
ný život. Pri prezentácii prečítali aj 
pozdrav Arafata, v ktorom vyhlasu
je svoju solidaritu a bratstvo s bet-
I lehemom roku 2000.

KP/TK KBS

Noví kardináli
Na siedmom riadnom konzisfóriu 

na menovanie kardinálov dňa 21. 
februára Svätý Otec Ján Pavol II. vy
menoval 20 nových kardinálov z 13 
krajín Ameriky, Európy, Ázie a Afri
ky. Kardinálsky zbor tak má 166 čle
nov, z ktorých právo účasti prípad
nej budúcej voľbe pápeža má v sú
časnosti 123 kardinálov.

Naďalej najviac kardinálskych 
klobúkov pripadá na Európu - 56,24 
na Latinskú Ameriku, 13 na Sever
nú Ameriku, 12 naAfriku, 14 na Áziu, 
4 na Austráliu a 4 na Oceániu. Naj
silnejšou národnosťou, aj keď dnes 
už s najvyšším vekovým prieme
rom, zostávajú Taliani, ktorých je v 
kardinálskom zbore 22. KP/TK KBS

Zelené svetlo 
blahorečeniu 

Pátra P la
Taliansky kapucín Páter Pio, 

(1887-1968) známy ako „zá
zračný liečiteľ“, bude onedlho 
blahorečený. Kongregácia pre 
blahorečenia priznala pred Via
nocami v prítomnosti Svätého 
Otca rehoľníkovi poznačené
mu Kristovými ranami stupeň 
hrdinskej cnosti. Pred oficiál
nym blahorečením je  však ešte 
potrebný dôkaz zázraku, spra
vidla dôkaz o vedecky nevy
svetliteľnom vyliečení chorého.

KP/TK KBS

Postrehy
Informácie

Udalosti

Kardinál Ratzinger 
varuje biskupov

Prefekt Kongregácie pre náuku vie
ry kardinál Jozeph Ratzinger varoval 
listami nemeckých a rakúskych bis
kupov pred referendom Božieho ľudu. 
Hovorca Konferencie biskupov Ne
mecka 12. januára v Bonne potvrdil, 
že kardinál poslal nemeckým bisku
pom takýto list už na jeseň. Označu
je v ňom požiadavky referenda 
Božieho ľudu ako sú zrušenie celibá
tu alebo vysviacka žien ako čiastoč
ne nezlučiteľné s katolíckou náukou 
viery a v otvorenom rozpore s cirkev
nou disciplínou.

Nemecká iniciatíva My sme cirkev 
v Hannoveri oznámila, že podobný list 
poslal kardinál Ratzinger v lete aj ra
kúskym biskupom. Napomenul v ňom 
organizátorov Ekumenického stretnu
tia v júni v Grazi, aby hnutie My sme 
cirkev na túto akciu nepripustili. 
Okrem toho urobili opatrenia, aby sa 
veriaci, a najmä kňazi, na referende 
Božieho ľudu nepodieľali. KP/TK KBS

Traja biskupi 
začali hladovku

Za koniec hospodárskeho embar
ga voči Iraku sa vyslovilo 54 katolíc
kych biskupov USA. Sankcie sú 
porušovaním ľudských práv iracké
ho ľudu, pretože upierajú nevinným 
ľuďom potraviny a lieky, píše sa v lis
te biskupov prezidentovi B. Clintono- 
vi. Podľa správ americkej tlače začali 
21. januára traja z biskupov hladov
ku, medzi nimi aj detroitský pomoc
ný biskup Thomas Gumbleton.

Tento biskup novinárom vyhlásil, 
že pre neho tieto sankcie porušujú 
Ženevskú konvenciu, pretože zasa
hujú civilné obyvateľstvo a životne 
dôležité infraštruktúry. Mnohí ľudia 
by žiadali okamžitý koniec embarga, 
keby videli situáciu v Iraku, vyhlásil 
biskup Gumbleton. Biskupi - asi pä
tina kolégia biskupov USA - sa od
volávajú na štatistiky, podľa ktorých 
od r. 1991 zomrelo na následky em
barga vyše milióna Iračanov, z toho 
skoro 600 000 detí.

KP/TK KBS
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PRVÉ PIATKY V TREBIŠO-
VE. Od ustanovenia Košického 
apoštolského exarchátu exarcha 
vladyka Milan v rámci svojej pas
toračnej služby navštevuje prvé 
piatky v mesiaci farnosť Trebišov.
V Chráme Uspenia Presvätej Bo
horodičky slúži sv. liturgiu a po
máha pri vysluhovaní sviatosti 
zmierenia. -pk-

AKTIVITA SPEVÁCKEHO 
ZBORU. Zbor biskupa P. P. Goj- 
diča vo Vranove nad Topľou-Če- 
memom mal v minulom roku pod 
vedením Mgr. Jany Višňovskej a 
Mgr. Márii Šándorovej 22 vystú
pení. Za sedem rokov jeho existen
cie ich bolo doma i v zahraničí vyše 
160. Po magnetofónovej kazete 
Chválite Hospoda tento 54-členný 
zbor nahral ďalšiu kazetu - Aka- 
tist k Bohorodičke. -pk-

PRAMEŇ V ŠIESTOM ROČ
NÍKU. Časopis gréckokatolíckych 
bohoslovcov Prameň vstúpil pr
vým tohtoročným číslom do svoj
ho VI. ročníka. Do čísla prispel 
prefekt seminára o. Pavol Repko, 
Spirituál o. Peter Sabol, bývalý šéf
redaktor o. Juraj Gradoš a ďalší. 
O živote v seminári informujú Se- 
minárske sekundy. Redakcia v čís
le predstavuje 16 kandidátov na 
kňazské svätenie, ktorí študujú za 
prešovskú eparchiu. -pk-

STRETNUTIA V DRIENO-
VE. Mimoliturgické stretnutia ve
riacich v Drienove v príprave na 
Jubilejný rok 2000 prebiehajú 
v rámci biblickej školy. Účastníci 
takto poznávajú Božie slovo pod 
vedením svojho duchovného otca 
Jozefa Marettu. -ran-

MÚZEUM V OLOMOUCI.
Moravský metropolita Mons. Jan 
Graubner oznámil, že sa pripravu
je zriadenie múzea unikátnych cir
kevných pamiatok a historických 
predmetov s náboženskými motív
mi v Olomouci. Projekt tohto arci
diecézneho múzea schválilo aj 
české ministerstvo kultúry. Prí
pravné práce sú v plnom prúde.

-pk-

V predchádzajúcom  
dvojčísle sme vás v struč
nosti infomovali o pasto
račnej návšteve Svätého 
Otca Jána Pavla II. na 
Kube. Išlo o ďalšiu pápe
žovu zahraničnú cestu. 
Dnes vám prinášame časť 
príhovorov Jána Pavla II., 
ktoré povedal v športovom 
stredisku Manoel Fajardo, 
kde aj celebroval svätú 
omšu, a príhovor z mesta 
Camaguey, kde na Plaza 
Ignacio Agromonte slúžil 
svätú omšu pre mládež a 
aj adresoval svoj príhovor.

V prvej časti príhovoru v športovom 
stredisku Manoel Fajardo poukázal na 
záporné javy rodiny, kým v druhej na
značil trvalé východisko na riešenie 
problémov.

Rodina, základná bunka spoloč
nosti a záruka jej stability, povedal Ján 
Pavol II., zakusuje dnes krízy, ktoré 
môžu zasiahnuť i samotnú spoloč
nosť. To sa stáva vtedy, keď rodiny 
žijú v hospodárskych alebo kultúr
nych podmienkach pod rúškom 
zdanlivej slobody alebo pokroku, pro
pagujú, ba dokonca zastávajú proti- 
populačnú mentalitu, a tak navádzajú 
manželov k používaniu antikoncepč
ných prostriedkov...alebo až k prak
tizovaniu umelého potratu, čo vždy 
zostáva hanebným zločinom, nezmy
selným ochudobňovaním osoby a 
samotnej spoločnosti.

Cirkev však učí, že Boh zveril ľuďom 
poslanie odovzdávať život spôsobom 
dôstojným človeka, spôsobom, ktorý je 
ovocím zodpovednosti a vzájomnej lá
sky manželov. Žiaľ, materstvo sa dnes 
neraz predstavuje ako obmedzovanie 
slobody ženy, a zamieňa tak jej sku
točnú prirodzenosť a dôstojnosť. Deti 
sa chápu nie ako veľký Boží dar, ale 
ako niečo, čomu sa treba brániť. Soci
álna situácia v tejto krajine zapríčinila 
tiež nemalé ťažkosti stabilite rodiny.

V tejto súvislosti Ján Pavol II. spo
menul násilné rozdelenie rodín vo 
vnútri krajiny a vysťahovalectvo. 
Predmanželské styky v mladistvom 
veku a veľmi ľahké praktizovanie 
umelého potratu, to všetko zanechá
va hlboké a negatívne stopy v mlá
deži, ktorá je povolaná stelesniť 
mravné autentické hodnoty pre po
silnenie lepšej spoločnosti.

Cestou na odstránenie týchto

zlých skutočnosti, povedal Svätý 
Otec, je sám Ježiš Kristus, jeho uče
nie a príklad bezhraničnej lásky, kto
rá nás spasí..Žiadna ideológia 
nemôže nahradiť jeho nekonečnú 
múdrosť a jeho moc.

Rodina, škola a Cirkev musia tvoriť 
výchovné spoločenstvo, v ktorom sy
novia kubánskeho národa budú môcť 
rásť v ľudskosti. Nebojte sa, otvorte 
rodiny a školy evanjeliu Ježiša Kris
ta, ktoré nie je nebezpečenstvom pre 
žiaden spoločenský program... Cir
kev, oživovaná Duchom Svätým, sa 
snaží brániť a predkladať svojim sy
nom a všetkým ľuďom dobrej vôle 
pravdy o základných hodnotách kres
ťanského manželstva a rodiny. Zá
roveň však vyhlasuje, na základe 
svojej povinnosti, posvätnosť tejto 
sviatosti a jej morálne požiadavky, 
aby sa zachovala dôstojnosť každej 
ľudskej osoby... Kresťania, ktorí pri
jímajú sviatosť manželstva, sa podie
ľajú na pláne samého Stvoriteľa. 
Prijímajú zároveň milosť, ktorú potre
bujú pre plnenie svojho poslania, aby 
mohli vychovávať a formovať deti a 
odpovedať na povolanie k svätosti... 
Svojím verným a vytrvalým spojením 
manželia prispievajú k dobru rodin
nej ustanovizni a ukazujú, že muž a 
žena sú schopní vzájomného daro
vania sa, aby mohli slobodne plniť 
úlohu, ktorú im zveril Boh...

V manželstve služba životu sa ne
vyčerpáva v jeho počatí, ale sa predl
žuje vo výchove nových generácií... 
Ide o nenahraditeľné a neodcudziteľ- 
né právo a povinnosť... Povolanie k 
manželskému a rodinnému životu, 
keď sa inšpiruje Božím slovom, t.j. 
podľa vzoru svätej Nazaretskej rodi
ny, je naozaj veľké!

Milovaní Kubánci, buďte verní Bo
žiemu slovu a tomuto vzoru!

Takto katolícke rodiny Kuby rozhod
ne prispejú k Božej spáse človeka v 
tejto požehnanej zemi, ktorá je vašou 
vlasťou a vaším národom.

Kuba, staraj sa o svoje rodiny, aby 
si mohla zachovať zdravé srdce.

Pred 100 000 prevažne mladými 
Kubáncami v Camaguei povedal:

Obraciam sa k vám, mladí Kubán
ci. K vám, ktorí ste nádejou Cirkvi a 
vlasti predstavujúc vás Kristovi, aby 
ste ho poznali a nasledovali s hlbo
kým presvedčením.„Povzbudzujem 
vás, aby ste vnímali Kristovu lásku, ! 
vedomí si toho, čo On urobil pre vás, j 
pre celé ľudstvo, pre mužov a ženy 
všetkých čias.

Cítiac sa milovaní Ním, budete 
schopní milovať aj vy...

Žiaľ, dnes mnohí veľmi ľahko upa
dajú do mravného relativizmu, bez 
vlastnej Identity. Stavajú sa obeťami 
nezmyselných kultúrnych programov 
a ideológií, ktoré neponúkajú jasné 
smernice a veľké hodnoty. Tento mrav
ný relativizmus prináša sebectvo, roz
delenie, diskrimináciu, strach a 
nedôveru voči druhým. Okrem toho 
jestvujú aj iné nebezpečentvá, ako sú 
alkohol, prostitúcia, ktorej príčiny nie 
sú vždy len osobné, neuznávanie au
tority, vyhýbanie sa povinnostiam a 
zodpovednostiam a ďalšie...

Zoči-voči tejto situácii mladý kres
ťan, ktorý chce žiť čistým životom, pev
ný vo viere vie, že je povolaný a 
vyvolený Kristom, aby žil v skutočnej 
slobode božích detí, čo však vyžadu
je aj nemálo obetí.

Kresťania, ktorí rešpektujú základ
né hodnoty, charakterizujúce čistý ži
vot, musia neraz hrdinsky znášať 
zaznávanie alebo i prenasledovanie, 
nakoľko táto ich mravná voľba sa pro
tiví morálke dnešného sveta. Toto 
svedectvo Kristovho kríža v každo
dennom živote je však aj plodným 
smerom nových kresťanov...

Cirkev má povinnosť predložiť 
mravnú, občiansku a náboženskú for
máciu, ktorá by pomohla mladým 
Kubáncom rásť v ľudských a kres
ťanských hodnotách...

Preto, drahí chlapci a dievčatá, ve
riaci i neveriaci, prijmite výzvu byť j 

čnostní...! Šťastie sa dosiahne obe
ťami. Nehľadajte mimo vás to, čo mô
žete nájsť vo vás...

Neodkladajte na zajtra budovanie 
novej spoločnosti, v ktorej by ste sa 
mohli stať protagonistami vašich dejín... f

Otvorte svoje srdcia Kristovi! Zač
nete tak nový život, v súlade s Bo- ; 
žou vôľou, ktorý by zodpovedal vašim 
túžbam po pravde, dobre a kráse. 
Nech Kuba vychováva svoju mládež 
v čnosti a v slobode, aby mala budúc
nosť skutočného ľudského rozvoja v ; 
ovzduší trvalého pokoja.

ŽIVOT CIRKVI
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SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

NÁSI JUBILANTI
V marci t.r. sa významného ži

votného jubilea dožívajú títo naši 
členovia:

Mária Hricutová z Vinného.
Terézia Danková z Košíc, Mi

chal Dorčák z Helcmanoviec, za
kladajúca členka Mária Kačmarová 
zo Zemplínskej Teplice a Verona 
Vančáková zo Sečoviec.

Michal Baran zo Sačurova, Mar
gita Karafová z Červenej Vody, 
Anna Nalevanková z Helcmano
viec a Helena Nemčíková z Cabo- 
va.

Mária Jenčíková zo Sečoviec, 
Helena Petrová z Vavrinca a Má
ria Sekeráková z Priekopy.

Helena Rovňáková z Michalo
viec.

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

NA VÝROČIE SKONU 
SV. CYRILA FILOZOFA

KOŠICE - V deň spomienky na 
skon sv, Cyrila Filozofa sa členovia 
Spolku sv. Cyrila a Metoda štyroch 
košických farností zišli na sv. liturgiu 
v známej pyramíde. Sv. liturgiu slúžil 
protopresbyter o. Marko Rozkoš, ká
zal o. Michal Hospodár. Spoluslúžil o. 
Gabriel Németh a o. Michal Maslej.

MICHALOVCE - 0. Emil Zorvan 
v deň výročia skonu sv. Cyrila Filozo
fa odslúžil v Chráme Narodenia Bo
horodičky v Michalovciach sv. liturgiu 
za členov spolku. -pk-

i— .....  -

Liturgický  
slovník

Pečiatka je predmet, vyrobený v 
podobe štvorca, uprostred ktorého je 
kríž. Medzi ramenami kríža je nadpis 
IC XC NI KA - Ježiš Kristus víťaz. 
Tento znak sa dáva na prosfory.

Peutekostarion je kniha svätej 
Päťdesiatnice. Je to tá liturgická 
kniha, v ktorej sa nachádzajú litur
gické spevy od Paschy do Nedele 
všetkých svätých. Na územiach 
niektorých biskupstiev sa volá 
Kvetná Trioda začína Lazarovou

ŠTEDRÉ
Na podporu Spolku sv. Cyrila a 

Metoda prispeli:
Z BRATISLAVY - M ichal 

Džatko 200 Sk, Ing. Jozef Fejda 
40 Sk, Ing. Mária Gerová 950 Sk, 
Ing. Juraj Mantič250 Sk,Ing. Jo
zef Mužila 20 Sk, Pavol Rimko 
100 Sk, Ján Škoviera 50 Sk, Ing. 
Ján Uhrin 50 Sk, Michal Vaško 
150 Sk, Magda Vinclerová 50 Sk.

Z DRIEŇOVÁ - Mária Cviko
vá 20 Sk, Marta Jureková 20 Sk, 
Mária Krakovská 20 Sk, Helena 
Sabolová 50 Sk, Regina Sokolo- 
vá 50 Sk.

Z KOLBASOVA - Vasil Kič 50 
Sk, Božena Múdra 50 Sk, Zuza
na Urstová 50 Sk.

Z KOŠÍC - Mária Bodnárová 
150 Sk, MUDr. Anna Bordášová 
100 Sk, Mikuláš Čisárik 50 Sk, 
Mikuláš Fajdel 100 Sk, Helena 
Fašková 100 Sk, Michal Hičár50 
Sk, Jolana Očkašová 50 Sk, 
RNDr. Anna Šipulová 50 Sk, Dr. 
Vlasta Štefanová 450 Sk. Helena 
Zakuciová 300 Sk, Ing. Jozef 
Zubrický 150 Sk, Anna Žihalová 
150 Sk.

Z MARTINA - Milan Dziaček 
250 Sk, Elena Kukučková 50 Sk, 
Michal Mikita 50 Sk.

Z MILHOSTOVA - Viera Brin- 
dová 50 Sk, Michal Ciberej 50 Sk, 
Helena Dušecinová 50 Sk, Jola
na Kobulkaničová 50 Sk, Anna 
Savková 50 Sk, Anna Záhorská

sobotou a po Nedeli všetkých svä
tých obsahuje aj texty na sviatok 
Najsv. Eucharistie, Božského Srd
ca a Spolutrpiacej Bohorodičky.

Polyjelej je 134. a 135. žalm na 
utiemi. Názov polyjelej je  preto, 
lebo sa mnohokrát opakuje v ňom 
milosrdenstvo (mnoho milostivý).
V súčasnej praxi je dosť skrátený.

Polyjelejný sviatok je ten svia
tok, v deň ktorého sa spieva poly
jelej. Patrí k väčším sviatkom aj 
keby nebol záväzným.

Profetikon je čítanie z predpove
dí prorokov na bohoslužbách. V šty
ridsiatnici sa vyskytuje na spolu

SRDCIA
50 Sk, Mária Záhorská 50 Sk, 
Anna Zoldošová 50 Sk.

ZO STREDY NAD BODRO
GOM - Rozália Dzvončeková 50 
Sk, Mária Hudáková 50 Sk, Lu- 
káč Fekete 50 Sk, Anna Papcu- 
nová 50 Sk.

□  □  □
O. Yoan Bajcura, Krásny Brod 

100 Sk, Juraj Beľan, Baškovce50 
Sk, Bohuznám y, M ichalovce 
5000 Sk, Bohuznámy, Šamudov- 
ce 200 Sk, Pavlína Geryková, 
Hromoš 50 Sk, Gréckokatolícky 
farský úrad, Trhovište 50 Sk, 
Mária Chlebašková, Zemplínska 
Teplica 50 Sk, Anna Ihnaciková, 
Pozdišovce 50 Sk, Dr. Ján Kapu- 
ta, Hrabské 50 Sk, Helena Kirch- 
nerová, Žilina 150 Sk, Mária 
Kopcová, Zemplínska Teplica 50 
Sk, Ján Kosť, Baškovce 50 Sk, 
Anna Kupcová, Hlivištia 100 Sk, 
Juraj Macik, Hlivištia 100 Sk, 
Helena Pohárová, Zemplínska 
Široká 50 Sk, Mária Štachyrová, 
Poruba pod Vihorlatom 50 Sk.

Dary na Spolok sv. Cyrila a Me
toda posielajte poštovou poukáž
kou vzor “A ” na účet SLSP 
Michalovce, číslo účtu 124240-559 
/ 0900. Na poštovej poukážke 
v správe pre prijímateľa - na dru
hej strane - uveďte, že ide o dar. 
Mená darcov postupne uverejňuje
me v Slove.

Za dary Pán Boh zaplať.

slávených hodinkách tretej a šiestej, 
ako aj na Veľkú sobotu na utiemi.

Prokimen na bohoslužbách je 
úvodný verš k čítaniam. Na večier- 
ni sa vyskytuje aj vtedy, keď nena
stane param eja. N iekedy sa 
vyskytuje aj viac prokimenov. Spie
va sa s veršami.

Prosfora je  obetný chlieb, 
z ktorého kňaz vyreže kopijou časti 
potrebné k sv. liturgii. Prosfora sa 
pečie výlučne len k tomu účelu. Na 
vrchu je pečiatka s nápisom IC XC 
NI KA. Prosfora sa pripravuje 
z kvaseného cesta.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK
Vo vydavateľstve BYZANT Spolku sv. Cyrila a Metoda vyšiel pre potreby Gréc

kokatolíckej cirkvi u nás Poriadok bohoslužieb večierne, utierne a sv. liturgie, 
ktorý schválila Posvätná kongregácia pre Východnú cirkev. Poriadok má po
môcť snahe slúžiť naše bohoslužby jednotne v prešovskej eparchii i v Košickom 
apoštolskom exarcháte. -pk-

L IT U R G IC K Ý  
K A LE N D Á R

2. marec, pondelok, Teodot, bis
kup a mučeník. Rim 15,1-7; Mt 18, 
10- 20 .

3. marec, utorok, Eutróp a spo
ločníci, mučeníci. Gal 6,2-10; Mt 
4,23-25; 5,1-13.

4. marec, streda, Gerazim, úcty
hodný. Liturgia vopred posvätených 
darov.

5. marec, štvrtok, Kónon, muče
ník. 1 Kor 10,5-12; Mt 5,27-32.

6. marec, piatok, Štyridsiatidva- 
ja mučeníci vAmorii. Liturgia vopred 
posvätených darov.

7. marec, 2. zádušná sobota, Li
turgia sv. Jána Zlatoústeho. Menli
vé časti ako 14. februára. Hebr 
3,12-16; Mk 1,35-44; 1 Sol 4,13-17; 
Jn 5,24-30.

8. marec, 2. pôstna nedeľa, Teo- 
fylak, úctyhodný. Radový hlas je 
prvý, ev. na utierni je deviate. Liturgia 
sv. Bažila Veľkého. Antifóny: nedeľ
né. Tropar: Hoc aj Židia. Sláva: Kon- 
dák: Teraz nastal. I teraz: podľa 
predpisu. Prokimen: Tvoje milosrden
stvo. Hebr 1,10-14; 2,1-3; Mk 2,1-12. 
Namiesto Dôstojné je: Milostiplná 
Matka. Spev na prij.: Chváľte Pána.

9. marec, pondelok, Štyridsiati 
mučeníci v Šebaste. Ef 4,25-32; Mt 
5,42-48.

10. marec, utorok, Kodrát a spo
ločníci, mučeníci. Flp 2,12-16; Mt
10.32-39; 19,27-30.

11. marec, streda, Sofrón, sväti- 
teľ. Liturgia vopred posvätených da
rov.

12. marec, štvrtok, Teofán, úc
tyhodný. Kol 3,4-11; Mt 7,24-29; 8,1- 
4.

13. marec, piatok, Nicefor, svä- 
titeľ. Liturgia vopred posvätených da
rov.

14. marec, 3. zádušná sobota.
Menlivé časti ako 14. februára. Hebr
10.32-38; Mk 2,14-17; 1 Sol 4,13-17; 
Jn 5,24-30.

15. marec, 3. pôstna nedeľa, Krí- 
župoklonná, Agap a spoločníci, 
mučeníci. Radový hlas je druhý, ev. 
na utierni je desiate. Liturgia sv. Baži
la Veľkého. Antifóny: nedeľné. Tro- 
pary: Keď si zostúpil. Spas ľud svoj. 
Sláva i teraz: Kondák: Plamenný meč. 
Prokimen: Spas ľud svoj. Hebr 4,14- 
16; 5,1-6 - zač. 311; Mk 8,34-38; 9,1 - 
zač. 37. Namiesto Dôstojné je: Milos
tiplná Matka. Spev na prij.: Pane, daj 
nám. o. ThLic. Vojtech BOHÁČ
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Ohlasy
Inšpirácie

Názory

Povzbudenie
Vážený pán redaktor, som 

odberateľkou a čitateľkou 
vášho časopisu. Nikdy som 
Vám ešte nepísala, ale páči 
sa mi, keď sa tam môžem 
dozvedieť o našej Grécko
katolíckej cirkvi. Boh Vám 
zaplať, že zviditeľňujete  
našu celú Cirkev. Za to Vám 
vďaka! Prajem Vám a vašej 
redakcii veľa úspechov, 
veľa Božích milostí.

N.N.

O službe laikov
Každá služba, ktorá je vy

konávaná s láskou a obe
tou, či už posluhovanie pri 
chrámoch, vyberanie milo
darov, výzdoba, upratova
nie atď. je zásluhou pre 
Božie kráľovstvo. Túto čin
nosť vykonávajú dobrovoľ
níci, kurátori, či členovia 
farských rád, za čo im patrí 
srdečná vďaka.

V čísle 2/98 sme publiko
vali článok pod názvom  
Stredoveký zlozvyk?, ktorý 
vyvolal rôzne kladné i zá
porné ohlasy. Preto k tomu
to článku pokladáme za 
povinnosť dodať:

Vyberanie peňazí počas 
bohoslužieb má svoje  
opodstatnenie v tradícii, 
ktorá vychádza z prvot- 
nokresťanskej cirkvi, kde 
agapé, bolo súčasťou bo
hoslužieb. Táto tradícia, 
ktorá sa týkala jedla, sa ne
skôr zrejme transformova
la do podoby vyberania pe
ňazí počas bohoslužieb. V 
článku Stredoveký zlozvyk? 
sme chceli upriamiť pozor
nosť na to, že jestvujú aj iné 
formy milodarov, čím sme 
nepotreli súčasnú formu. V 
každom ohľade súčasná 
doba nám pred zrak pred
kladá mnoho otáznikov i 
mnoho nových odpovedí.

Pripomíname, že v rubri
ke Podnety, kde odznel spo
mínaný článok, hľadáme 
optimálne východisko pre 
veci, s ktorými nie sú vždy 
všetci spokojní.

Redakcia

Odmeňujeme 
lúštiteľov

Rekordných 71 z vás sa zapoji
lo do našej novoročnej tajničky, 
ktorú sme zverejnili v Slove č . l /  
98. Z  časových dôvodov prináša
me mena výhercov až v tomto čís
le. P ia tim  z vás posie lam e  
sľúbenú odmenu - kazetu Kto verí. 
Všetky odpovede boli správne. 
Šťastie sa usmialo na Alenu No- 
vákovú z  Vranova nad Topľou, 
Máriu Hromjakovú z Tichého 
Potoka, M artinu Onisikovú z  
Lúčnej, Danielu Dandárovú zo 
Zemplínskeho Hradišťa a Máriu 
Rusiňákovú z Bardejova. Výher
com úprimne blahoželáme a vám 
ostatným prajeme veľa chuti do 
lúštenia našich tajničiek, ktoré 
prinesieme v tomto kalendárnom 
roku 1998.

Ospravedlnenie
O spravedlňujem e sa za neú

plný text ta jn ičky v predchádza
jú c o m  č ís le  z v e re jn e n e j na 
tom to  m ieste. K vylúšteném u 
citátu od Jána Pavla II. chýbal 
úvodný text m yšlienky: Len toho 
pohýna Boží duch... dokonče
nie textu v ta jn ičke mal správ
ne zn ieť: kto m ilu je  C irkev a 
pracuje na je j jednote.

Redakcia

O Cirkvi u nás 
a v zahraničí

1 2 3 4 5 ó 7 8 9 10 1 1 12

A
B
C
D
E
F
G
H

Vodorovne: A. 1. časť tajnič
ky - B. kyslá čerešňa - trieda - C. 
robilo - tropický strom - D. do
mácke ženské meno - hasila smäd
- maďarský básnik - E. miešanec

Indiánov a belochov - príslovka 
miesta - náš básnik - F. skratka 
súhvezdia Corona Australis - po
ľovnícke sedadlo - ozaj - G. che
m ická predpona - skratka

súhvezdia Výveva - úradný zaty
kač - 450 v Ríme - H. vyťahujú 
meč z pošvy - holuhumnica - Slo
venská energetická inšpekcia - 1. 
značka gramofónových platní - 
neuhradzujú poplatky - J. 4. časť 
tajničky

Zvisle: 1. 2. časť tajničky - 2. 
motocykel - svetový čas, skratka
- 3. spôsobila poranenie - talian- 
ské mesto - 4. kyprilo pôdu - sta
rogrécky  chválospev  - 5. 
Ľuľkovec zlomocný - značka nik
lu - 6. Zvyšok po ohni - strážne 
stanovište - hrúbka vlákna, tex. - 
7. asýrsky boh mesta Eridu - trep- 
me - Alpy vo Francúzsku - 8. ro
bila tkaninu - bili - 9. vonná živica
- ozdobná rastlina - abvolt, skrat
ka - 10. zábavný podnik - radová 
číslovka -11. záhradník - lepidlo 
po nemecky - 12. 3. časť tajničky

Pomôcky: E. Cholo - 3. Asti -
4. Paian -11. Leim

Vlado KOM ANICKÝ

Dom áce i svetové tlačové 
a g e n tú ry  p o n ú k a jú  stále 
ča s te jš ie  in fo rm ácie , ktoré 
súvisia, alebo sa ináč dotý
kajú katolíckej Cirkvi. Z toho- 
to  dôvodu chcem e vás, milí 
čitatelia, aspoň v skratke in
fo rm o vať o najdôležitejších 
p u b lik o v an ýc h  správach a 
článkoch uverejnených v slo
venskej tlači.

SME zo 4.2. pod titulkom Tisíc
ky talianskych veriacich vzdali 
hold plačúcej soške Madony v 
stručnosti informuje o zvláštnych 
udalostiach v prístavnom meste 
Civitavecchia, kde sa údajne dejú 
nadprirodzené javy. Podľa auto
ra článku sa k tejto udalosti - sad
rovej Madony slziacej krv - mieni 
vyjadriť aj vatikánska Kongregá
cia pre doktrínu viery.

V inom článku zo 6.2. prináša 
SME informáciu, že turecký pre
zident Suleyman Demirel pozval 
v roku 2000 pápeža Jána Pavla II. 
na návštevu svojej krajiny.

Národná obroda z 5.2. pod ti
tulkom V Texaxe popravili K.F. 
Tuckerovú prináša správu o po
prave ženy, ktorá bola odsúdená 
za vraždu dvoch ľudí, pričom po
čas 15 ročnej väzbe sa stala zbož
nou kresťankou. O je j omilostenie 
žiadal okrem iných aj pápež Ján 
Pavol II.

Parlament má rokovať o zriade
ní neštátnej katolíckej univerzity. 
Informáciu prináša informáciu 
Národná obroda zo 6. februára.

Denník Slovenská REPUBLI
KA zo 4.2. pod názvom Uctieva
nie zlých  princ ípov nemožno 
tolerovať sa zamýšľa nad návr
hom Ministra kultúry Ivana Hu- 
deca, ktorý predložil na rokovanie 
vlády - správu o vytvorení data
bázy neregistrovaných cirkví a ná
boženských spoločenstiev - siekt v 
SR a formách ich pôsobenia.

Podľa Ž ivot Cirkvi č.51998
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SLOVSPOL
Košice a.s.

ponuka

KOMPLETNÉ
tlačiarenské služby 

v svojej prevádzke

Košice-Barca 
tel. 095/760 984-6

Objednávka
časopisu
Slovo

M e n o  a p r ie zv isko

Adresa

PSČ..................................................
Tel.....................................................

Ak ste si časopis predplatili 
do 31. januára 1998, stojí vás 

iba 144,-Sk.
Od 1. februára predplatné na 
rok 1998 činí 160,-Sk.
Zvlášť výhodné je objednať si 
náš časopis do 20. marca t.r., 
kedy je uzávierka veľkej 
súťaže.

SLO VSPO L
v  •Košice a.s.

ponúka

v

Čítanie akéhokoľvek druhu prináša člo
vekovi informácie. In-formovať zname

ná vnútri pôsobiť a zvnútra formovať, preto 
informácie si vyžadujú náležitú pozornosť. 
Vplyv prečítaného veľmi dobre poznali antic
kí Gréci, ktorí v rámci svojho výchovného úsi
lia (paideia) povzbudzovali k čítaniu Koméra. 
Kresťan Origenes odporúča svojim žiakom 
čítať fiela všetkých filozofov okrem ateistov, 
ale najdôležitejším čítaním je  Biblia. Sv. Gre
gor Nyssenský vidí podobnosť medzi gréckym 
chápaním literatúry a kresťanským čítaním Sv. 
písma. Otcovia raného kresťanstva považova
li biblické texty za také dôležité pre život, že 
spamäti ovládali nielen žalmy a evanjeliá, ale 
aj iné knihy. Božie Slovo takto hlboko prenik
la a formovalo ich život. S v. Justín, filozof a 
mučeník, Tertulián, ale aj ďalší dosvedčujú, 
že prví kresťania sa schádzali na určených 
miestach, aby spolu čítali Sv. písmo.

Trullanský snem v 19. kánone prikazuje kňa
zom uvádzať veriacich v čo najväčšiu spätosť 
s Bibliou. Sv. Ján Zlatoústy v homílii k evan
jeliu podľa Matúša odsudzuje presvedčenie, 
podľa ktorého čítanie Svätého písma sa týka 
len mníchov. Zdôrazňuje, že práve ľudia, ži
júci vo svete, ešte viac potrebujú čítanie Pís
ma. Ďalej odporúča, aby si každý doma prečítal 
to, čo bude čítané pri liturgii v chráme.

Literárnej kritike patrí uznanie za jej báda
nia nad biblickým textom, ale ak chceme mať 
úžitok z čítania Biblie, nemôžeme zostať na 
úrovni literárnej kritiky podobne, ako pri za

myslení sa nad bytím človeka nemôžeme zo
stať na úrovni fyziológie. Ide tu predovšetkým 
o to, aby sme nepristupovali k Sv. písmu ako k 
súboru diel jednotlivých autorov, ale aby sme 
chápali Bibliu ako celok, ako dielo jedného 
autora, ktorým je Svätý Duch a od ktorého po
chádza aj autorita jednotlivých ľudských (spo
luautorov. Sv. Gregor Nyssenský Bibliu cituje 
ako najvyššiu autoritu. Výroky prorokov a 
Krista neuvádza slovami: „Izaiáš hovorí...“ 
alebo „Kristus hovorí...“, ale „Izaiáš nás pou-

POVEDZ MI, 
ČO ČÍTAŠ

čuje...“ a „Kristus nás poučuje...“ Biblia teda 
nie je  a ani ju  nechápeme len ako voľajaké 
nestranné konštatovanie, aleje to skutočná a v 
pravom slova zmysle najvyššia informácia, 
ktorá formuje - vychováva.

Čítanie je výchovou a výchova kresťana je 
„imitatio Christi“, kresťan má napodobniť 
Krista. „Ktorí ste v Kristu pokrstení, v Krista 
ste sa obliekli" - zaznievajú slová apoštola 
Pavla pri kresťanskej iniciácii. Evanjelium sv. 
Lukáša (24,25) hovorí o tom, že Kristus „osve
cuje mysle“ svojich učeníkov, vysvetľujúc im 
ako treba čítať Bibliu, aby sa v nej odkrylo 
všetko, čo je o ňom napísané: „A počnúc od 
Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo

sa naňho v celom Písme vzťahovalo“ (Lk 
24,27). Takýmto spôsobom Pán odhaľoval 
význam Písma a objasňoval, že celá Biblia je 
slovnou ikonou Ježiša Krista. A v emauzských 
učeníkoch to spôsobilo zmenu - tí, ktorí boli 
zronení a vracali sa domov, teraz plní nadše
nia sa ponáhľajú do Jeruzalema. Teda Biblia 
nás nielen oboznamuje, ale skutočne informu
je, spôsobuje premenu.

Jestvuje množstvo spôsobov ako čítať Bib
liu, ale akýkoľvek spôsob je  dobrý a užitočný 
len vtedy, keď v nás spôsobuje premenu, keď 
nás otvára pre slobodu, zodpovednosť a lás
ku, teda pre svätosť (sv. Ján Zlatoústy).

Nie každá informácia adekvátne vplýva na 
zmýšľanie človeka. Je to hlavne preto, lebo jej 
obsah z rôznych dôvodov nebol správne po
chopený. K skutočnej interpretácii antropo- 
morfného jazyka Sv. písma je však schopný 
len ten človek, ktorý je preniknutý Svätým Du
chom. Inými slovami, len Sv. Duch je schop
ný porozumieť saba samého. Svätý Duch sa 
prihovára k ľuďom ako múdry učiteľ, ktorý 
vie o ohraničených možnostiach svojich žia
kov. Kedže ľudia nie sú schopní porozumieť 
pravdu bezprostredným zblížením sa s bož
ským mystériom, prihovára sa k nim jazykom 
vlastným ich prirodzenosti. Ježiš vysvetlil Pís
mo emauzským učeníkom a nám ako skúsený 
učiteľ v podobenstvách , v obrazoch a príkla
doch ozrejmuje záležitosti nášho jestvovania. 
„Dal som vám príklad...“(Jn 13,15).

o. PhLic. Pavol DANCÁK



Gréckokato lícka  b oh o 
slovecká fakulta v  Pre- 

šove oznam uje záujem com  o 
štúdium  všeobecnej katolíc
kej teológie, že term ín zas la 
nia prihlášok pre školský rok 
1998/99 je  do 31.3. 1998. Š tú 
dium je  denné, 12 sem estro- 
vé. Na štúdium  budú prijatí 
bohoslovci i laici.

Teologické 
štúdium

K prihláške je  potrebné do
ložiť: M aturitné vysvedčenie, 
rodný list, krstný list, odporú
čanie m iestneho d ucho vn é
ho, potvrdenie o zdravotnom  
stave, životopis, sobášny list 
rod ičov u kand idátov kňaz- 
stva. Prijím acie skúšky budú  
v term íne  15. - 19. 6. 1998. 
U chádzači o b oh o s lo vecké  
š tú d iu m  zaš lú  p rih lá š k u  s 
požadovaným i náležitosťam i 
p ro s tre d n íc tv o m  s v o jh o  
správcu farnosti na adresu: 
Gréckokatolícke biskupstvo, 
Hlavna 1, 080 01 Prešov.

Laici posielajte prihlášky na 
adresu fakulty: G réckokato 
lícka  b o h o s lo v eck á  fak u lta  
Prešovskej univerzity  - P re
šov, P.O. Box 212, 080 01 P re
šov.

Oprava
V predchádzajúcom vydaní v 

Slove č.3-4/98 na str.4 v článku 
Obeta nám dáva novú kvalitu mala 
veta správne znieť: Rezignácia je 
naopak základným rysom tých, kto
rí nedúfajú v pomoc a v zlepšenie 
a následkom toho ochabuje život
ný optimizmus.

Príspevky 
do kalendára

P ro s ím e  v š e tk ý c h , k to rí 
hodla jú svo je články, básne, 
fo tog ra fie  a pod. uve re jn iť v 
G réckoka to líckom  ka lendári 
1999, ab y  vše tk y  m a te riá ly  
posla li redakcii do 12. apríla 
toh to roku.

A dresa:
B y zan t K o š ice  s. r.o.
M o yzes o v a  40
040 01 K o šice

Za 16 0 ,-Sk do Svätej zeme a desať ďalších cien
Len za takú nízku cenu - 

160,-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.

PO D M IEN K Y  
PRE IN D IV IDUÁ LN YCH  

O D B ER A TEĽO V
Súťaže sa môže zúčastniť ten, 

kto si predplatí časopis Slovo ako 
nový odberateľ v termíne od 12 .1. 
do 31 . 1. 1998 to bolo 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.

PRA KTIC KY  
TO V YZE R Á  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 /.cm (do 
žrebovania bude zaradený ten, kto 
časopis predpláca).

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.

PODM IENKY  
PRE HROMADNÝCH  

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

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

Redakcia 
oznamuje

Upozorňujeme zvlášť nových pred
platiteľov, že pokiaľ uhrádzate pred
platné poštovou poukážkou, alebo pre
vodným príkazom, je potrebné, aby ste 
nám do redakcie buď písomne alebo 
telefonicky dali objednávku s udaním 
presnej adresy, kde máme časopis po
sielať. Stáva sa totiž, že zaplatíte pred
platné a Slovo neprichádza. Treba si 
uvedomiť, že nie je možné fyzicky pre
kontrolovať platby okamžite, obzvlášť 
na prelome rokov.

Ďalej vám dávame na vedomie, že 
redakcia časopisu Slovo stanovuje 
úradné hodiny pre kontakt s verejnos
ťou. Prosíme vás, aby ste sa vo vlast
nom záujme obracali na jednotlivé úse
ky (redaktorov, distribúciu a ekonóma) 
v stanovenom čase a to buď osobne 
alebo telefonicky - redakcia: Ut - St
9.00-15.00 hod., distribúcia: Ut.,
15.00-18.00 hod., ekonomické zále
žitosti: St 8.00-15.00 hod.

Adresa redakcie: Slovo, Hlavná 8, 
080 01 Prešov, tel. a modem-fax 091/ 
723 783. K dispozícii je aj telefónny 
záznamník.

M árii Gerčákovej z Tichého 
Potoka všetko najlepšie k sedem
desiatke želajú synovia, dcéry a 
vnúčatá.

I. celodiecézna púť do Svätej zeme

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

26.4. - 3.5. 1998 K U P O N  č .4

Počas púte navštívime: Cézareu prímorskú, Haifu, Nazaret, Ti- 
berias, Kafarnaum, Kánu Galilejskú, Jeruzalem, Betlehem, Aín, 
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.

Akadem ický titul licenciât na Katolíckej univerzite v Lubline do
siahol náš duchovný otec František Puci. V mene redakcie Slova a 
našich čitateľov srdečne blahoželáme.
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