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Päť rokov Rádia 
Lumen

Rozhovor s managérom Rádio 
evanjelizácie 2000 Richardom Ma- 
žárim na tému poslanie a úlohy 
Rádia Lumen v súčasnej spoloč
nosti sa zhovárame na strane 7, 
Lumen nie je v Cirkvi nič nové - je 
to pokračovanie ohlasovania Ra
dostnej zvesti Ježiša Krista s vyu
žitím nových technológií. Rádio v 
súčasnosti pokrýva jednu tretinu 
územia Slovenskej republiky.

Krajčír pápeža 
a kardinálov

Niekoľko dní pred konzistóriom
21. februára vládla v rímskej firme 
u Gamarelliho, ktorá má dlhú tra
díciu, horúčkovitá prevádzka. Väč- 
šina z 20 novovymenovaných 
kardinálov si dala š iť rúcha u kraj
číra pápeža a kardinálov.

Koľko odtieňov farby rúch, ale
bo tiež ako to bolo s troma rúcha
mi pre pápeža Jána XXIII. čítajte na 
strane 9.

Do Svätej zeme - 
dnes posledná šanca

Dnes uzatvárame veľkú súťaž o 
zájazd do Svätej zeme a desať ďal
ších cien. Pripomíname, že časo
pis Slovo v rámci tejto súťaže 
môžete sebe, alebo niekomu z va
šich blízkych, predplatiť najneskôr 
do 20. marca - dopoludnia. Šanca 
výhry je veľká. Rozšírte počet na
šich čitateľov. Bližšiu informáciu 
o súťaži prinášame na poslednej 
strane tohto čísla.

Nenávisť ničí, 
láska požehnáva
Istý obchodník prišiel za pustov

níkom a prosil ho o radu. „Vlastním 
obchodík, ktorý živí mňa i celú moju 
rodinu. Má dlhú tradíciu a bol obži
vou mojich predkov. Nedávno na uli
ci oproti otvorili veľký obchodný dom. 
Cítim, že ma to zničí. Z čoho potom 
uživím svoje deti?“ Pustovník ho po
zorne počúval, potom sa odmlčal a 
povedal: „Nesmieš sa toho obchod
níka báť. Ked sa ho budeš báť, bu
deš ho nenávidieť a tvoja vlastná 
nenávisť ťa zničí. Každé ráno vyjdi 
pred svoj obchodík a povedz Bohu: 
Pane, požehnaj moju prácu, aby sa 
mi darilo. Potom sa otoč smerom k 
obchodnému domu naproti a povedz: 
Pane, požehnaj aj tento obchod.“ „Ale 
veď to ma zničí“ - namietal obchod
ník. „Nie“ - odpovedal pustovník. „Keď 
požehnáš svojho obchodného kon
kurenta, toto požehnanie sa od neho 
odrazí na teba.“ Obchodník s rozpak
mi odišiel. Asi po polroku sa opäť 
stretli. Pustovník sa ho spýtal: „Tak 
ako? Obchodník začal:“Stalo sa 
presne to, čo som predpokladal, 
musel som zavrieť svoj obchod, ale 
dostal som ponuku pracovať v novom 
obchodnom dome. Stal som sa jeho 
vedúcim a nikdy predtým som sa ne
mal lepšie ako teraz.“

Tak nejako to vyzerá aj v skutoč
nom živote. Nenávisť ešte nikdy ne
priniesla požehnanie. A ten, čo 
nenávidí, alebo závidí, škodí často 
svojmu blížnemu, ale predovšetkým 
sebe.

Predstavme si inú situáciu: Môj 
sused zarobil v zahraničí „kopec“ pe
ňazí. Kúpil si auto a ešte mu aj na 
opravu domu zvýšilo. Aká je zvyčaj
ná reakcia nás ľudí. Ten sa má. Ako 
len k tým peniazom prišiel? Dokon
ca možno povieme aj takto: Bože,či 
je on lepší odo mňa? Hľa, aká nená
visť - ktorú si možno ani neuvedo
mujeme. Mali by sme ale povedať: 
Pane, aké chvályhodné, že si požeh
nal môjho suseda, prosím ťa, požeh
naj aj mne.

Je veľký pôst. Skúsme o tom po
rozmýšľať. Prehodnoťme svoj vzťah 
k blížnym, zvlášť k tým, ktorí sú „vyš
šie“ v spoločenskom rebríčku. Objav
me silu lásky.

Svetozár GRÉCKY

Snímka: Martin Hoegger
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Predstavy 
o Bohu

V rôznych oblastiach sme 
zmúdreli. Ale naše myšlienky a 
predstavy o Bohu nezaznamená
vajú žiaden postup. Prestali sme 
vo svojom vnútri rozvíjať ideu 
Boha, nedovolili sme jej vzrast, a 
preto sa javí veľmi biedna.

Teraz, viac ako kedykoľvek 
predtým, potrebujeme hlboké po
chopenie skutočnosti Božej. Také 
hlboké, hodnotné pochopenie, 
ktoré by sme mohli odovzdať 
mladému pokoleniu, a ktoré by 
zmenilo aj nás.

Existuje celá skupina nespráv
nych, naivných a primitívnych 
predstáv o Bohu. Napr. predstava 
Boha ako bytosti, ktorá môže a 
musí spĺňať všetky naše egois
tické túžby. Ďalšia predstava sa 
nezodpovedne spolieha, že Boh 
automaticky, opakovane odpratá
va naše hriechy, že nám venuje 
rýchlo, lacno a príjemne svoje mi
losrdenstvo, stačia len chvíľkové 
výčitky svedomia, prípadne spo
vede bez silnej túžby po nápra
ve. Iná predstava vidí Boha len 
ako pozadie rôznych nábožen
ských a ľudských osláv, ceremó
nií, bez skutočnej viery, hlbokého 
osobného vzťahu a srdečnej, 
úprimnej religijnej motivácie. 
Vytvára sa len ilúzia tradície, no 
duchovnosti je často málo.

Ak Boh existuje a my žijeme akoby 
neexistoval, žijeme v klamstve. Je potrebné
o Bohu nielen rozmýšľať, aleje potrebné 
ním žiť. Boha potrebujeme prežívať, ato je 
vlastne múdre myslenie o najdôležitejšom 
vzťahu. Hlboká predstava o Bohu je idea, 
s ktorou možno rásť a posvätiť celý život, 
určuje jeho zmysel a cieľ a jeho zaradenie 
v celosti stvorenia.

Boh je začiatok a plnosť, ktorá 
sa nachádza za všetkým, je živý 
a osobný, nedá sa opísať 
pomocou ľudských pojmov, len 
pomocou analógií. No musíme 
zaujať k nemu vzťah ako k Oso
be, od ktorej absolútne závisíme, 
a ktorá nás nekonečne miluje.

Z miesta, v ktorom sa nachá
dzame v tomto čase, začnime 
novú cestu, ktorej zmysel, cieľ a 
šťastie preniká živý Boh.

M. STANISLAV

S v ä tý  Jo ze f, ž e n ích  P a n n y  M árie  a p e s tú n  Jež iša , 
o p o ra  ro d ín , p r ih o v á ra j sa za nás u B oha !

Násilie v našom živote
Na trad ičných  raňajkách s prezidentom  C lintonom , zástan

com  potratov, teda vraždy nenarodených detí, Matka Tere
za z Kalkaty povedala:

„K e ď  akceptu jem e, že jedna matka sm ie za b iť svo je  v la s t
né d ieťa , ako po tom  môžem e zakázať ľuď om , aby jeden  
druhého nevražd ili?  Každá krajina, ktorá akceptu je  potrat, 
učí svo j ľud  nie m ilovať, ale podľa  po treby po u ž iť násilie  a 
tak d o s ia h n u ť to, čo chce “ .

PERLY VÝCHODNÝCH OTCOV
Sv. Bažil Veľký O ZVESTOVANÍ PÁNOVEJ SMRTI
Ako zvestovať Pánovu smrť (1 Kor 11, 26)?

Tak ako nás Pán naučil slovam i: „Kto chce ís ť za mnou, 
nech zaprie sám seba, vezm e svoj kríž a nasleduje m a” (Mt
16, 24). A  Apoštol to dokázal vyznaním : „A le ja  sa nechcem  
chváliť n ičím  iným, iba krížom  nášho Pána Ježiša Krista, cez 
ktorý je  svet ukrižovaný pre mňa a ja  pre svet” (Gal 6, 14). To 
sm e prisľúbili už predtým  pri sam om  krste: „Alebo neviete, 
že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho 
sm rť sm e boli pokrsten í” (Rim 6, 3)? K tým to slovám  dodáva 
Apoštol vysvetlenie, čo to znam ená, že sme boli pokrstení 
v sm rť Pána: „Veď viete, že náš starý človek bol s ním  ukri
žovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sm e už neotročili 
h r ie c h u ” (R im  6, 6). N e o tro č iť h riechu , o č is tiť  seba od 
všetkých životných nezriadeností a s tať sa hodným  tohto 
apošto lského  svedectva: „Veď ste zom reli a váš živo t je  
s Kristom  ukrytý v Bohu” (Kol 3, 3), aby sm e mohli sm elo a 
slobodne hovoriť: „Už s vam i nebudem  veľa hovoriť, lebo pri
chádza knieža sveta. Nado mnou nem á nijakú m oc” (Jn 14, 
30).

P rip ra v ili b a z iliá n i

cvičenia
Exercičný dom sv. Ignáca 

v Prešove pre II. štvrťrok  
1998 ponúka nasledujúce 
te rm íny pre vykonanie du
chovných cvičení

7.4.-18.4. - duchovná
obnova

13.4.-18.4.- kňazi
28.4.- 3.5. - muži a ženy
30.4.- 3.5. - 1. muži a ženy

do 35 rokov  
2. muži a ženy 
nad 35 rokov

4.5.-10.5. - rehoľné sestry
4.5.-12.5. - muži a ženy
7.5.-10.5. - manželské

dvojice

Nástup na duchovné cvi
čenia je  v prvý deň najne
skô r o 18.00 hod. (o 17.00 
hod. je  sv. litu rg ia , o 18.00 
hod je  večera). Ukončenie 
je  vždy v posledný deň uve
deného te rm ínu, poobede 
asi o 15.00 hod. V prípade 
nutnosti je možné predĺžiť 
p o b y t do  nas ledu júceho  
rána za p rís lušný poplatok.

Cena za pobyt a stravu na 
jeden deň 170 Sk, pre štu
dentov 135 Sk.

Je d n o d ň o v á  duchovná  
obnova začína o 7.00 hod. 
a konč í o 18.00 hod. Popla
to k  za jednodňovú  duchov
nú obnovu je  100 Sk.

P r ih lá s iť  sa m ôžete na 
adrese: Exercičný dom sv. 
Ignáca, Pod Kalváriou 81, 
080 01 Prešov, resp na tel. 
091/711 056.

Na podporu Slova 
prispeli

Chm eľová 152 Sk, Spolok 
sv. ruženca v Dúbravke 500 
Sk.

Ďakujeme im a všetkým, 
k to rí aj malým darom vo for
me vyšš ieho  predplatného 
podporili časopis Slovo.

Kvetnú nedeľu 5. apríla

Uc ta  k S vä té  
m u J o z e fo v i 

je  po  ce lo m  sve te  
v e ľm i ro z š ír e n á .
S v e d č í o  to m  n e 
s p o č e tn é  m n o ž 
s tv o  ľ u d í ,  k to r í  
m a jú  p re d  s v o jim  
p rie z v is k o m  p ráve  
to to  m e n o . J e  to  
d ô k a z o m  je h o  v e ľ 
k o s t i .  N o s ite l ia  
m ena J o z e f by  m ali 
b y ť  ž iv ý m  p a m ä t
n íko m  to h o  Jozefa , 
k to r ý  c h rá n il B o 
ž ie h o  S yna na s v o 
jic h  ru k á c h  v tedy , k e ď  p r iš ie l a ko  d ie ťa  na tú to  zem , 
a b y  z a p o ča l d ie lo  naše j spásy.

Vo S vä to m  p ísm e  nen a ch á d za m e  zo  ž iv o ta  s v ä té 
ho  Jo ze fa  ve ľa . A v š a k  aj to  m á lo  je  d o s ť  na to , aby  
sm e  p o c h o p ili c e lý  je h o  ž iv o t a v e le b ili ho.
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„Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna...“ (Mk 9,17)
Spôsoby a cesty , ak ý m i sa m ôže 

človek opäť dostať do Božej blízkosti, 
do Božej priazne a do jeh o  lásky, je  
viacero. Môže to byť cesta vlastného 
hľadania, vlastnej túžby, po vlastných 
trpkých skúsenostiach, keď  vidí, že je  
v koncoch so svojimi silami, so svojimi 
možnosťami a B o h  m u  v ta k e jto  
dramatickej chvíli ponúkne riešenie. A k 
sa takto hľadajúci o tvorí v ierou  pre 
Božiu iniciatívu, nachádza záchranu. 
Ale ne raz  to  b ý v a  aj c e s ta  
sprostredkovaná, keď  toho, kto už sám 
nevládze, alebo nem ôže, alebo nevie, 
privedú iní tak, ako priviedol aj otec 
svojho posadnutého syna k Ježišovi, aby 
ho oslobodil spod vplyvu  nem ého  a 
hluchého ducha.

Pokúsme sa teraz spoločne pouvažovať o 
niektorých skutočnostiach z udalosti tejto evan
jeliovej správy,ako námjupodáva evanjelista 
Marek 19,17-29/.

Otec trápený bolesťou, že jeh o  syn 
je v nebezpečenstve v p lyvom  zlého  
ducha, ktorý ho už v detstve hádže raz 
do ohňa, raz  do v o d y , le n  ab y  ho 
zahubil, hľadá pre syna záchranu. Skú
šal to už u Ježišových učeníkov, ale pre 
ich slabú vieru to bolo bezvýsledné. N e
stráca však nádej a ďalej vytrvalo hľadá 
pomoc. Ide priam o za  Ježišom , ktorý 
po krátkom dôvernom  rozhovore s ot
com akoby v liev a l do n eho  v äčšiu  
dôveru a využi 1 skúsenosť otca s uče
níkmi na to, aby vyprovokoval otca k 
výkriku: Verím. Pom ôž mojej nevere / 
por. Mk 9,24/. A po tejto dem onštrácii 
viery Ježiš za sah u je  sv o jo u  B ožou  
mocou. Hrozí a vyzýva zlého ducha: 
„Nemý a hluchý duch, ja  ti rozkazu

jem : Vyjdi z neho a už nikdy doň ne
vchádzaj!“ /M k 9,25/. Ž iadaný efekt sa 
dostavil. Zasiahol Boh, ale bola k tom u 
potrebná viera človeka.

Prenesme sa teraz do dnešných čias, do život
ných situácií našich otcov a synov posadnutých 
hluchým a nemým duchom Azda dnes nemáme 
takéto druhy posadnutosti? Azda dnes zlý duch 
nehádže mnoho našich synov a dcér raz do ohňa

vášní alkoholu, drog, nemravnosti až do ťažkých 
stavov rôznych závislostí a inokedy zase do 
mrazivej a kalnej vody beznádeje, apatie aničotý?

Či v týchto dvoch extrémnych nebezpečných 
živloch už dnes nehynú mnohí? Ak máme otvo
rené oči a uši, tak to musíme vidieť. Treba mať 
však aj otvorené srdce pre hodnotu viery, pre 
jej rast do hĺbky, o čo si treba s dôverou prosiť 
tak, ako to urobil otec posadnutého chlapca. 
Aj dnešní otcovia, a samozrejme i matky, nemajú 
inú alternatívu pre skutočnú záchranu svojich 
detí, iba ísť s vierou za Kristom, priviesť svoj e 
deti k  nemu a on určite urobí to, čo je  v jeho 
Božej kompetencii. Zachráni, uzdraví a urobí

šťastným každého, kto vstúpi do tejto scény so 
svojou vierou.

Mnohí možno vyslovia námietku, prečo sa 
niečo podobné tak transparentne nedejeaj dnes 
ako za Kristových čias v Izraeli? Za odpove
ďou nemusíme chodiť za teológmi, dá nám ju 
každý zdravý rozum. Boh jeten istý, nemenný - 
včera, dnes i zajtra a kapacita jeho moci a 
možností je absolútna, apreto nie v ňomje chy
ba, že by azda dnes už nemal ani taký záujem o 
nás a naše problémy, že by už nemohol urobiť 
také zázraky ako v Ježišových a apoštolských 
časoch. Aj z príkladu, ktorý nám  slúži k 
uvažovaniu, vidno, že chýbala silná viera 
dokonca aj samotným Ježišovým učeníkom, a 
preto nemohli chlapcovi pomôcť.

V človekovi je  teda chyba, pre ktorú dnes 
nevidíme také zazraky ako v minulosti. Znížila 
sa kapacita viery u človeka, ktorý si však jej 
posilnenie môže stále vyprosovať ako otec po
sadnutého chlapca -,,Verím. Pomôž moj ej ne
vere.1 ‘ Istý katolícky kňaz povedal, že nie dnešný 
svet ohrozuje našu slabú vieru, ale práve na
opak, naša slabá viera ohrozuje svet. Dáme mu 
iste za pravdu, keď vidíme, do akých katastrof 
duchovnej hluchoty a nemoty strháva duch 
tohoto sveta mnohých, najmä mladých ľudí, 
ktorí ostávajú v tomto ohrození práve pre slabú 
vieru tých, ktorí by im mohli a mali pomôcť.

Tento pôstny čas v roku Svätého Ducha, ktorý 
práve prežívame, môže byť j edinečnou príleži
tosťou na to, aby sme si všetci uvedomili, že 
absolútnym víťazom nad duchom tohoto sveta 
je  Duch Kristov, Svätý Duch, ktorému keď sa 
modlitbou a pôstom s vierou otvoríme a nechá
me jeho v nás trvalo pôsobiť, dosiahneme to, 
že nemý a hluchý duch už ani do nás nikdy ne
vojde.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR

Viera DONOVALOVÁ - KLENKOVÁ

Pôstna...
Zem znova ešte spí...Zabudla na Vianoce. 

Má ešte času stavať kríž!

Možno sa bojí metelice, 
aleDO hľadá teplú skrýš?

No dieťa sa už na svoj ortieľ chystá...

Chce splniť svoje poslanie.

Vie dobre, čo mu treba vystáť 

pre LÁSKU. Vie a nesklame.

Rozdáva vôkol jednotu a pokoj 

tej zemi, čo ho čakala, 

tej zemi, ktorá nechcela ho prijať. 

Nehodná, lebo primalá?

Oj, božie Dieťa, dnes jak vtedy,

Zem zabúda Ťa, zabúda.

Až zastihnú ju Tvoje biedy, 

spozná Ťa... a bied pribúda.

Ty si chcel trpieť, čo bude trpieť ona - 

smädný a hladný kvôli nám, 

aby už nikto v utrpení 

nezostal nikdy iba sám.
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Apoštolský list Jána Pavla II.

Orientale Lumen
Kresťanský Východ sa od po

čiatkov javí vo svojom vnútri ako 
viacforemný, schopný prijať cha
rakteristické črty každej jednot
livej kultúry a úplne rešpektovať 
každú partikulárnu komunitu. 
Neostáva nám iné, ako s hlbo
kým dojatím poďakovať Bohu za 
obdivuhodnú rôznosť, s ktorou 
dovolil z rozličných kamienkov 
poskladať takú bohatú a pestrú 
mozaiku.

6. Rozličné cirkvi Východu 
majú vo svojej duchovnej a teo
logickej tradícii niektoré črty, kto
ré sú pre javom  ich od lišne j 
citlivosti v porovnaní s formami, 
ktoré prijalo ohlasovanie Evan
jelia v krajinách Západu. Existu
jú n iektoré črty duchovnej a 
teologickej tradície spoločné roz
ličným cirkvám Východu, ktoré 
odlišujú ich citlivosť v porovnaní 
s formami, ktoré boli prijaté ohla
sovaním Evanjelia v krajinách 
Západu. Druhý vatikánsky kon
cil ich zhŕňa nasledovne: „Je 
všeobecne známe, s akou lás
kou slávia východní kresťania li
tu rg iu , najm ä eucharis tickú  
službu, zdroj života pre Cirkev a 
záruku budúcej slávy: jej prost
redníctvom veriaci, zjednotení s 
biskupom, majú prístup k Otcovi 
skrze Syna, vtelené Slovo, ktorý 
trpel a bol oslávený, a zostú
pením Ducha Svätého dosahu
jú spoločenstvo s Najsvätejšou 
Trojicou, a tak sa stávajú .účast
nými na božskej prirodzenosti' (2 
Pt 1,4).“

V týchto črtách sa vykresľuje 
východný pohľad kresťana, kto
rý ma cieľ participovať na Božej 
prirodzenosti skrze zjednotenie 
sa s tajomstvom Svätej Trojice. 
Tu sa načrtáva „m onarch ia“ 
Otca a ten pojem spásy podľa 
ekonómie spasenia, ktorú pred
stavuje východná teológia od 
dôb sv. Ireneja z Lyonu a ktorý 
sa rozšíril u kappadócskych Ot
cov.

Účasť na trojičnom živote sa 
uskutočňuje prostredníctvom li
turgie a osobitným spôsobom v 
Eucharistii, ktorá je tajomstvom 
zjednotenia s osláveným Kristo
vým telom a semenom nesmr
te ľnosti. Východná teo lóg ia  
prisudzuje celkom osobitné po
stavenie Duchu Svätému pri 
zbožšťovaní, a predovšetkým pri 
sviatostiach: mocou Ducha Svä
tého, ktorý prebýva v človeku, 
sa už tu na zemi začína proces

Pokračovanie na str.5

V
 p ln o s ti časov B o h  
pos la l svo jho  anjela 
G abriela do galilejské- 
h o  mesta Nazaret k  panne, k to 

rej m eno  bo lo  M ária , aby jej 
oznám il, že si ju  B oh  vyvolil za 
m atku sľúbeného a d lho očaká
vaného Mesiáša. M ária  je  zara
z e n á , a le  p o te š e n á  tý m to  
vyvolen ím . M á však iba jednu 
ťažkosť: „A ko  sa to  stane...? (Lk
1,34). A ko  sa môže stať m at

kou, ked sľúbila B ohu žiť v  pa
nenstve? A n je l jej však vysvet
ľu je , že sa to  s tan e  m o c o u  
Svätého Ducha: „Neboj sa, M á
ria... Duch Svätý zostúpi na teba 
a m oc Najvyššieho ťa za tien i...“ 
(Lk 1, 30 ; 35). A ž vtedy pove
dala M ária  to  svoje po korn é : 
„Nech sa m i stane podľa tvojho 
slova“ / L k  1, 3 8 / .

V  tej chvíli sa nekonečný a 
večný Boží Syn stal človekom . 
Nadišla chvíľa, po  ktorej túžilo 
ľudstvo celé tisícročia. Začalo sa 
vrcholné obdobie Božieho plá
nu spásy ľudstva. A  tiež, že na 
to m to  sa zakladá veľkosť Panny 
M árie a všetky ostatné dary a 
výsady.

A však aj ked si B o h  vyvolil 
Pannu M áriu  za Božiu M atku, 
B oh  ju  neušetril od utrpen ia  a 
skúšok. B o lo  jej treba  naozaj 
veľkej viery v B oha už p ri zves
tovaní, p o tom  p ri narodení jej 
Syna v betlehemskej maštali a 
nie menej p ri tvrdých slovách Si- 
m eonovej predpovede: „Tvoju 
vlastnú dušu prenikne m eč“ (Lk
2,35). K oľko bolo treba viery, 
aby pokorne prija la slová dva
n á s ť ro č n é h o  Je ž iša  v  je r u 
za lem skom  ch rá m e, h o c i im  
nerozumela. Verila však slovám, 
ktoré  jej povedal anjel p ri zves
tovaní: Neboj sa, M ária ... Duch 
Svätý zostúpi na teba... Preto 
jej viera vrcho lí pod krížom  na 
G olgote a úplne sa odovzdala 
do  Božej vôle.

Svätí evanjelisti nám  nehovo
ria veľa o  Panne M árii. D ruhý 
vatikánsky snem vo svojej vie
roučnej konštitúcii O  C irkvi /L u -  
m en g e n tiu m / nám  však hovorí
o nej, že spolupracovala s Ježi
šom K ris tom  na spáse ľudstva 
(porov. 8. kap.). S Ježišom krá

čala počas jeho pozem ského ži
vota a zostala s apoštolm i aj po 
jeho odchode do neba ako cen
trum  upokojenia, istoty a záru
ky, že i to  nepochopiteľné, to  
veľké, čo im  Ježiš Kristus sľúbil, 
sa na n ich splní.

Skutky apoštolov nám  podá
vajú správu, že po  odchode Je
žiša K r is ta  do  neba  „vše tc i 
je d n o m y s e ľn e  z o trv á v a li na  
m odlitbách, spolu so ženami, s

Ježišovou m atkou M áriou “ /S k  
1 ,1 4 /.  Očakávali p ríchod Svä
tého Ducha. T oho , k to rým  žil 
Ježiš a k to rý  ako ovocie jeho 
zm ŕtvychvstania m al viesť a oži
vovať jeho C irkev. O n i po trebo
vali silu, svetlo, odvahu, múdrosť
- potrebovali Svätého Ducha.

Panna M ária už m ala Sväté
ho  Ducha. M ala ho  od prve j 
chvíle svojej existencie, pretože 
bola „m ilosti p ln á “ / L k  1 ,2 8 /.  
T iež poznala, čo sú dary Sväté
ho  D ucha , že m o h la  zvolať: 
„Veľké veci m i urobil ten, k to rý  
je m ocn ý...“ / L k  1, 4 9 / .

Panna M ária  zostala verná 
svojmu poslaniu. Zostala s C irk 
vou vo večeradle, v  deň T uríc  a 
v  to m  zmysle - ako to  ho vorí 
Svätý O tec Ján Pavol II. v  en- 
cyklike O Duchu Svätom  v ži
vo te  C irkv i a svete, ho  n ikdy 
nepustila / č l .6 6 / .  C irkev je stá
le vo  večeradle ako apošto li, 
spolu s M áriou, K ristovou M at
kou , a s tý m i, k to r í tv o r ili v 
Jeruzaleme prvý  zárodok kres
ťanského spoločenstva a m od
lia c  sa, o č a k á v a li p r íc h o d  
svätého Ducha.

„Neboj sa,
Mária... Duch 
Svätý zostúpi 

na teba...“
(Lk 1, 30; 35)

Blížim e sa ku koncu druhého 
tisícročia od chvíle, ked si Boh 
tak zamiloval svet, že dal svoj
ho  jednorodeného Syna /p o 
ro v . Jn  3 , 1 6 / .  Rozvíja jm e 
spoločenstvo s Pannou Máriou,

Ježišovou M atkou, ako nás k 
tom u vyzýva Svätý Otec Ján Pa
vol II. vo svojom apoštolskom 
liste T e rtio  M illennio advenien
te /  Blížiace sa tretie  tis ícroč ie /: 
„O  M árii, ktorá pôsobením Svä
tého Ducha počala vtelené Slo
vo a k torá po tom  po celý život 
sa dala viesť jeho vnútorným  pô
sobením, budeme v tom to  roku 
rozjím ať a budeme ju napodob
ňovať predovšetkým  ako ženu, 
ktorá poslušne počúva hlas Svä
tého Ducha, teda ako ženu ti
cha a počúvania, ženu nádeje, 
ktorá  vedela ako Abrahám  pri
jať Božiu vôľu „p ro ti nádeji, v ná
de ji“ (Rim 4,18). Plne vyjadrila 
túžby Jahveho chudobných a 
žiari ako vzor pre tých, čo ce
lým  srdcom  sa spoliehajú na 
Božie prisľúbenia“ (T M A ,48).

O tvorm e sa Svätému Duchu 
podľa p rík la d u  Panny Márie, 
aby na konci toh to  druhého ti
sícročia nastalo v  nás velké pre
budenie a dali sme sa viesť jeho 
vnútorným  pôsobením . Ved on 
je „aj pre náš čas hlavným  čini
te ľo m  n o v e j e v a n je liz á c ie “ 
(T M A ,45). „C irkev túži pripra
viť sa na to to  jubileum  v Duchu 
Svätom tak, ako Duch Svätý pri
p ra v il n a z a re tsk ú  Pannu, v 
ktorej sa Slovo stalo telom (Do- 
m inum  et viv., 66). Sú to  úlohy 
neľahké, ba m ožno aj priťažké. 
Azda aj nám  sa chce povedať s 
Pannou M áriou: A ko  sa to sta
ne? Prosme teda o silu Svätého 
Ducha, zostaňme s Pannou Má
riou ako apoštoli vo večeradle, 
očakávajúc príchod toho, „kto
rý je všade a všetko napĺňa“ . 
Lebo to  všetko „iba jeho dielom 
môže sa vynoriť z pamäti Cirkvi“ 
(T M A ,44).

o. Mgr. František DANCÁK

S  M á r i o u  d o  t r e t i e h o  t i s í c r o č i a
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Naô novým prekladom Liturgie
1. Božská
Prvá vec, ktorá nám isto 

udrie do očí i do uší, je názov: 
Svätá Božská liturgia nášho 
otca svätého Jána Zlatoúste
ho. Prečo „božská“ a nie „bo
ž ia “ ako sme boli zvyknutí 
doteraz. Bol predchádzajúci 
výraz zlý, či nesprávny? Nedá 
sa povedať, že by bol celkom 
zlý alebo celkom nesprávny. 
Na prvý pohľad si človek ani 
nevšimne jemný rozdiel v obi
dvoch výrazoch. Rozhodne 
však doterajší neobsahoval to 
dôležité teologické zafarbenie 
ako nový výraz, a preto sme 
sa napokon rozhodli pre tento 
variant.

Nebudeme sa zoširoka roz
pisovať o histórii svätej litur
g ie. Tá to  je  v ia c -m e n e j 
všetkým známa. Má ona svo
je liturgické korene v židovstve 
a najmä v s lávení Paschy. 
Odtiaľ sme my, kresťania, pre
vzali a používame množstvo 
postojov a úkonov a ani si to 
neuvedomujeme. Ježiš nena
učil apoštolov žiaden nový rí
tus, konal paschálnu večeru 
tak, ako celé generácie židov 
pred ním i po ňom. Čo však je 
v tom to kontexte absolútne 
nové, že Ježiš, okrem toho, že 
premenil chlieb a víno na svo
je telo a krv, zmenil aj zmysel 
toh to  s lávenia , keď dodal: 
„Toto robte na moju pamiatku.“ 
To znam ená, od te ra z  tá to  
slávnosť už nebude pamiat
kou prechodu z egyptského 
otroctva do slobody zasľúbe

nej zeme, ale pamiatkou jeho 
paschy (prechodu) zo smrti do 
života. Chceme tým povedať, 
že svätá liturgia hoci má bož- 
sko - ľudský rozmer, nie je rov
nocenná  v p ris p e n í oboch 
zúčastnených strán. Totiž člo
vek do nej neprináša rovnakú 
hodnotu ako Boh.

Ježiš vykonal jedinú dokona
lú a definitívnu obetu, ktorá z 
jeho strany už nemusí byť opa
kovaná, ani zdokonaľovaná a 
ktorú človek svojím úsilím nija
ko nemôže vylepšiť. (Porov. 
Hebr 8,6-8; 9, 25-26). Naša po
zemská liturgia, napriek svojej 
pravosti, ostáva stále predobra- 
zením tej liturgie, ktorá sa pod
ľa A p o k a ly p s y  s láv i oko lo  
obetovaného Baránka (Porov. 
Zjav. 5.6.7.) a ktorá nás čaká v 
nebi. A  teda to, čím prispieva
me do tohto svätého dialógu s 
Bohom nie je naša obeta, ako 
sa to niekedy mylne vysvetľuje
i chápe, ale služba. Preto sa aj 
na viacerých miestach liturgic
kých textov vyskytuje fráza: pri- 
nósim ťi šiju slovesnuju službu
- prinášame ti túto duchovnú 
službu. My Ježišovu obetu iba 
sprítomnime.

A teraz už chápeme, že táto 
litu rg ia , tá to  naša služba (v 
zmysle konania), teda nemôže 
byť „božia“ , ale „božská“ ! Ak by 
bola „božia“ , podľa doteraz za
užívaného, znamenalo by to, že 
v tejto akcii vystupuje iba Boh, 
ale to nie je pravda. Veď je da
rovaná ľudom a pre ľudí, aby 
oni jedli z jej ovocia a aby ju oni

konali. A preto je  b ožská, v 
zmysle typu služby.

Postrehneme to na tomto: 
Keď sa povie Štefanova zába
va - je to typ zábavy, ktorej sa 
venuje Štefan, ktorá je typic
ká pre neho, patrí výhradne 
jemu a podobne. Ale: Štefan- 
ská zábava - to je typ zábavy, 
na ktorej majú účasť aj iní 
okrem Štefanov. Nedávno sa 
jednej absolventke našej teo
logickej fakulty, ktorá študuje 
v zahraničí, stala milá vec. Po 
odovzdaní písomnej seminár
nej práce ju profesor pochvá
lil pred celým plénom a povedal, 
že by sa nehanbil túto prácu 
podpísať svojím menom, lebo 
je  na doktorskej úrovni. Jej 
práca bola teda úrovňou dok
torská, hoci ona ešte nemá 
doktorát. Pomyslíme len na ten 
m alý a d ô le ž itý  rozd ie l: 
doktorská práca - doktorova 
práca. Podobne môžeme po
rovnať: kňazova úloha a kňaz
ská úloha.

V neposlednom rade nás 
inšpirovali aj texty v iných ja 
zykoch. Všimnime si to na prí
klade slovných spojení, ktoré 
tiež používajú dva rozdielne 
výrazy, aby vyjadrili tento jem 
ný rozdiel: Božia Matka - Bož
ská litu rg ia , Božaja Mati - 
Božestvennaja liturgia, Gotte
sm utter - Göttliche Liturgie, 
Istenszülö - Isteni Liturgiája, 
Madre di Dio - Divina Liturgia, 
Méter Theu - Theia leitourgia, 
Mother of God - Divine Liturgi.

o. Peter RUSNÁK

Viera
KUJANÍKOVÁ-HOHOLÍKOVÁ

VŽDY VEČER
Každý deň večer, 

prach z očí 
umyť treba 

aby si dobre videl 
na hviezdy.

To každý anjel 
má ich na papučkách, 
preto ich toľko svieti 

na nebi.

Každý deň večer 
prach z očí 
umyť treba 

aby si dobre videl 
sám seba - 

v zrkadle denných 
skutkov.

Každý deň večer, 
prach z očí 
umyť treba, 

aby jak  dieťa 
spal si pokojne 

v košieľke čistých snov.

Pokračovanie zo str. 4

zbožšt'ovania, stvorenie sa pre
mieňa a nastoľuje sa Božie krá
ľovstvo.

Náuka kappadóckych Otcov o 
zbožšťovaní prešla do tradície 
všetkých východných cirkví a 
tvorí časť ich spoločného dedič
stva. Toto sa dá zhrnúť v myš
lienke, ktorú už na konci 2. 
storočia vyjadril sv. Irenej: Boh 
sa stal synom človeka, aby sa 
človek mohol stať Božím synom. 
Táto teológia zbožštenia ostáva 
jedným z objavov osobitne vzác
nych východnému kresťanské
mu mysleniu.

Na tejto ceste zbožšt’ovania 
nás predišli tí, ktorých milosť a 
ich odhodlanie na ceste dobra 
učinili „najpodobnejšími - prepo- 
dobnými“ Kristovi, teda mučeníci 
a svätí. A medzi nimi patrí cel
kom osobitné m iesto Panne 
Márii, z ktorej vypučala ratolesť 
z koreňa rodu Jesseho (porov. 
Iz 11,1). Ona nie je iba posta
vou Matky, ktorá nás očakáva, 
ale je aj Najčistejšia, ktorá, ako 
uskutočnenie mnohých starozá
konných predobrazov, je ikonou
- obrazom Cirkvi, symbolom a 
závdavkom ľudstva premenené
ho milosťou, je modelom a istou 
nádejou pre všetkých, ktorí krá

čajú k nebeskému Jeruzalemu.
Napriek silnému zdôrazňova

niu trojičnej skutočnosti a jej 
vzťahu ku sviatostnému životu, 
Východ spája vieru v jednotu 
Božskej prirodzenosti s nepo- 
znateľnosťou Božej podstaty. 
Východní Otcovia vždy tvrdili, že 
je nemožné vedieť, čo Boh je; 
môžeme iba vedieť, že On je, 
pretože sa v dejinách spásy zja
vil ako otec, Syn a Duch Svätý.

Tento zmysel pre nevysloviteľ
nú Božiu skutočnosť sa odráža 
aj v liturgiskom  slávení, kde 
všetci veriaci kresťanského Vý
chodu tak silne preciťujú zmysel 
pre tajomstvo.

„Na Východe sa nachádzajú aj 
poklady duchovných tradícií, kto
ré zvýrazn ilo  predovšetkým  
mníšstvo. Tam totiž už od sláv
nych čias svätých Otcov prekvi
tala mníšska duchovnosť, ktorá 
potom prenikla aj na Západ, tak
že latinské rehoľníctvo z nej po
vstalo ako zo svojho prameňa a
i naskoršie z nej zavše čerpalo 
nové sily. Preto sa vrele odpo
rúča, aby katolíci častejšie na
čierali do týchto duchovných 
pokladov východných Otcov, čo 
povznášajú celého človeka ku 
kontemplácii Božích vecí.“

Pokračovanie v budúcom čísle
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Pod n  ETy

Čarovná skrinka 
liekom?

Nebolo to dávno, keď televízna 
spoločnosť Markíza oslavovala svo
je prvé narodeniny - rok svojho vy
sielania.

Nová televízna stanica vzbudila 
záujem. Ľudia okamžite zistili, že je 
tu niečo, čo ich pobaví lepšie ako 
doteraz. Hromadný výkup antén a 
opätovne sme zasadli k tej čarov
nej skrinke, ktorá aspoň na chvíľu 
pomôže zabudnúť na každodenné 
starosti, choroby, problémy. A tých 
je neúrekom dosť. Moderný bôžik, 
tak by sme mohli nazvať televíziu, 
vo všeobecnosti, mnohým nám „po
slúži“ namiesto večernej modlitby a 
možno nahradí aj spytovanie sve
domia. Keď sa tak podvečer pre
jdete po hociktorom sídlisku našich 
miest, svetlomodré svetlá blikajú 
takmer v každom okne. Pozeranie 
televízora sa stalo neodmysliteľnou 
súčasťou dnešnej čias, stalo sa 
však až chorobným. Pozeráme na 
všetko, všade a takmer pri každej 
príležitosti.

Keď sa nám televízor pokazí, 
okamžite voláme opravára. Ale k 
sviatosti zmierenia tak rýchlo nebe
žíme. Sme ohrození vo vlastných 
domoch. Sme ohrození vo vnútri 
svojho srdca. Ohrození zlom, nási
lím, ktoré prinášajú mnohé televíz
ne programy.

Veľkým nebezpečím je televízia 
pre deti. Nie každý prijímač má to
tiž rodičovský zámok. Dokonca ani 
ten nepomôže. Rodičia radšej vy
hovejú deťom a zapnú im televízor, 
len aby mali čas pre seba. Aj zdan
livo nevinný program môže však v 
duši nevinných detí narobiť nena
praviteľné škody. Moderné rozpráv
ky ukazujú agresivitu niekedy väčšiu 
ako ktorýkoľvek večerný film pre do
spelých. Výdobytky doby sú skutoč
nou hrozbou pre naše rodiny. A 
chrámy sú stále viac a viac prázd
nejšie. Možno aj bohoslužbu by sme 
radšej sledovali pohodlne zo svoj
ho koženého kresla niekde doma. 
Pohodlie - sa ale nerovná šťastie. A 
to predsa chceme, či nie? Čarovná 
skrinka ho ale nevylúdi. Môže oča
riť, môže urobiť náladu, môže ale aj 
všetko pokaziť. Stratiť od nej ovlá
dač môže byť aj šťastie.

A. MESÁROŠ

V slovenských vysokoškolských 
kruhoch sa v súčasnosti často 

skloňuje mesto Trnava v súvislosti s 
univerzitami, ktoré v nej pracujú, ale
bo ktoré sa v nej majú otvoriť. Odhliad
nuc od rôznych diskusií, či polemík, 
ktoré sa niekedy na túto tému vedú, 
jednoznačne môžeme povedať, že Tr
nava je mestom univerzitným, ba čo 
viac, je mestom s dlhou univerzitnou 
tradíciou.

V Trnave bola už v rokoch 1635- 
1777 činná jezuitská univerzita, ktorá 
mala mimoriadny význam pre obnovu 
katolíckej cirkvi celého vtedajšieho 
Uhorského kráľovstva a je nerozlučne 
spojená aj s históriou slovenských

spevku by sme chceli pripomenúť as
poň niektoré závažnejšie súvislosti, 
ktoré sú dokladom prínosu Trnavskej 
univerzity pre rozvoj Gréckokatolíckej 
cirkvi v 17. a 18. storočí.

Po smrti unijného biskupa Petra 
Parténia Petroviča v roku 1665 nasle
dovalo v Gréckokatolíckej cirkvi dlhé 
obdobie neusporiadaných pomerov, 
ktoré začal úspešne riešiť až koncom
17. storočia gréckokatolícky biskup Ján 
Jozef De Camellis a uhorský prímas 
kardinál Kolonič. Bol to Kolonič, ktorý 
navrhol De Camellisovi zostavenie 
katechizmu, teda základnej teologickej 
príručky pre kňazov v duchu potrident- 
ských obnovných snáh. Aj kvôli tomu 
na konci 17. storočia získala trnavská 
tlačiareň zásluhou kardinála Koloniča 
typy písma v cyrilike. Vďaka biskupovi 
De Camellisovi a s pomocou trnavskej 
univerzitnej tlačiarne tak vyšla roku 
1698, teda práve pred 300 rokmi, prvá 
tlačená náboženská kniha v cyrilike na 
našom území, vydaná pre potreby 
gréckokatolíckych veriacich. Kniha 
nesie názov Katechisis /dľa nauki 
Uhroruskim ľudem /zložénnij/. Ot pre- 
velebnijš(aho) H(ospo)dina lo: losifa:/ 
Dekamilisa Chio epispopa Seba- 
st(ijskoho) Mu-/kaču i proč(aja). Do cir
kevnej slovančiny, silne poznačenej 
miestnym rusínskym dialektom, ju pre
ložil Ján Kornickij, ktorý už od roku 
1691 pracoval pre biskupa De Camel- 
lisa. Táto kniha sa stala veľmi dôleži
tou pastoračnou pomôckou pre kňazov 
a pre biskupa pri vizitáciách.

O rok nato vydáva trnavská tlačia
reň v cyrilike aj ďalšiu knihu z pera bis
kupa De Camellisa, tentokrát určenú pre 
základnú výuku detí, tzv. Bukvar /jazy

ka Slovénska / Pisanii čtenija / učitisja 
choťaščim v po-/ leznoje rukovoženije...

De Camellis od začiatku svojho 
účinkovania túžil zabezpečiť aj prime
ranú formáciu pre svoj klérus, o potre
be seminára hovoril aj jágerský biskup 
Feneši, avšak prvá zmienka o semi
nári v Trnave pre kandidátov byzant
ského obradu sa objavuje až v roku 
1701. V roku 1703 kardinál Kolonič už 
píše do Ríma o tom, že založil fundá- 
ciu pre trnavský seminár pre štúdium 
bohoslovcov byzantského obradu. 
Koloničovi sa podarilo od cisára vypo
môcť na tento účel erárom zabavenú 
pohľadávku nebohého päťkostolského 
biskupa Františka Gianiho (Jányho),

ho jezuitského kolégia, aby sa z nej vy
tvorila základina na prípravu kňazov 
byzantského obradu z rozličných ob
lastí uhorského kráľovstva, predo
všetkým z tzv. Ilýrie, ale aj z mukačev
ského biskupstva. Základina, ktorá je 
v histórii známa ako „Fundatio Jania- 
no-Leopoldiana“ - vytvorila nové pred
poklady pre formáciu duchovne i kol- 
túrne na úrovni sformovaných kňazov 
pre mukačevské biskupstvo.

Na Trnavskej univerzite pravidelne štu
dovalo viacero gréckokatolíckych bohoslov
cov a medzi jej absolventov patria všetci 
mukačevskí biskupi ako aj najdôležitejší 
predstavitelia duchovného života Grécko
katolíckej cirkvi 18. storočia, ako boli bratia 
Olšavskí, Andrej Bačinský, Ján Bradáč, 
Andrej Kutka a ďalší.

Okrem priamej formácie duchov
ných mala osobitný význam tlač niekto
rých ďalších kníh písaných cyrilikou, 
ktoré vyšli zásluhou trnavskej univer
zitnej tlačiarne. V roku 1727 tu vyšla 
kniha Kratkoje I Pripadkov morálnych, 
ili mravných/ Sobranije. etc. ...za bla- 
hoslovenijem Prevelebn. Hospodina 
Georgija Gennadia Bizantija, episko- 
pa Sebast. Mukačovskoho etc. Toto 
413 stránkové dielo určené pre ducho
venstvo a kandidátov vysviacky obsa
huje základy morálnej a sakramentál- 
nej teológie. V tomto smere sa podobá 
obľúbeným dobovým praktickým mo
ralistickým príručkám, tzv. kazuistikám, 
ktoré formou otázok a odpovedí, ale
bo prostredníctvom modelových „spo
vedných prípadov“ vlastne slúžili na 
praktickú prípravu duchovenstva. Au
torstvo knihy, ako tomu nasvedčuje aj 
samotný titul, sa všeobecne prisudzu
je mukačevskému biskupovi, Jurajovi

Genádiovi Bizancimu, odchovancovi 
Trnavskej univerzity, avšak niektoré lin
gvistické zvláštnosti skôr svedčia o 
haličskom pôvode autora. Ide teda o 
tretiu knihu vytlačenú v trnavskej uni
verzitnej tlačiarni cyrilikou pre potreby 
mukačevského gréckokatolíckeho bis
kupstva.

Biskup Michal Manuel Olšavský v * 
roku 1761 podnikol kánonickú vizitá- 
ciu sátmarskej župy, kde sa vtedy sil
ne šírila proti katolícka propaganda. 
Olšavského kázne počas tejto búrlivej, 
ale mimoriadne úspešnej pastoračnej 
vizitácie, obsahujúce odôvodnenie a 
vysvetlenie správnosti cirkevného 
zjednotenia boli následne usporiada-

historicko-dogmatického rázu. Táto 
jeho reč je známa pod názvom Sermo 
de sacra, occidentalem inter et orien
talem Ecclesiam Unione,... a bola pub
likovaná v trnavskej univerzitnej tlačiarni 
roku 1764 a jej promptné vydanie tr
navskou univerzitnou tlačiarňou bolo 
veľmi záslužným dielom.

Trnavská univerzita, hoci bola fyzic- * 
ky vzdialená od mukačevského biskup
stva, zohrala svojím kultúrnym a 
duchovným vplyvom dôležitú úlohu pri 
formovaní a pri upevňovaní cirkevnej 
jednoty medzi príslušníkmi latinského 
a byzantského obradu na území Uhor
ska. Jej prínos sme mohli vidieť v ob
lasti materiálno technickej, keď 
zaobstaraním slovanských typov pís
men pre svoju univerzitu vytvorila pod
mienky pre tlačenie prvých kníh pre 
gréckokatolíkov v Uhorsku. Hlavný prí
nos Trnavskej univerzity však spočíva 
v serióznej odbornej i duchovnej for
mácii duchovenstva pre mukačevské 
biskupstvo. Spomedzi jej absolventov 
vychádzali kľúčové postavy v živote 
Gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku. Boli 
medzi nimi ľudia, ktorí svojou odbor
nou pripravenosťou a apoštolskou hor
livosťou výrazne prispeli k rozvoju a 
rastu Gréckokatolíckej cirkvi a k zrov
noprávneniu jej postavenia v rámci Ka
tolíckej cirkvi v Uhorsku.

Od vydania prvej cirkevnoslovan
skej knihy v trnavskej tlačiarni uplynu
lo už 300 rokov, aleTrnavská univerzita 
zostáva aj dnes zapísaná v dejinách 
slovenskej Gréckokatolíckej cirkvi ako 
vzor plodnej akademickej a kultúrnej 
pomoci a spolupráce medzi katolíkmi 
oboch obradov.

o. ICDr. Cyril VASIL, SJ

gréckokatolíkov. V tomto našom pri- ktorá bola zverená rektorovi trnavské né do obsažného spisu apologeticko-
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Päť rokov Rádia
Už takmer päť rokov sa na rozhlasových vlnách ozýva hlas 

Rádia Lumen. Vysielať začalo 7. apríla 1993 štyri hodiny denne 
v Banskej Bystrici ešte ako č isto  náboženské Rádio Mária. V 
decembri 1994 došlo k zmene názvu a k rozšíreniu vysie lac ie
ho času. Dnes na piatich frekvenciách 24 hodín denne pokrýva  
toto médium jednu tre tinu Slovenska. Lumen nie je  v C irkvi nič 
nové - je to pokračovanie ohlasovania Radostnej zvesti Ježi
šom Kristom s využitím  novodobých techno lóg ií. B ližš ie  o 
prostredí, poslaní a úlohách Rádia Lumen sme sa porozpráva
li s managérom Rádioevanjelizácie 2000 Richardom  Mažárim.

□ Aké poslanie a ciele si vytýči
lo Rádio Lumen?

- Hlavným poslaním rádia je ponúk
nuť poslucháčom inú alternatívu živo
ta a šťastia, založenú na kresťanskom 
rebríčku hodnôt, než bežne ponúkanú 
inými médiami. Medzi hlavné ciele patrí 
snaha vytvoriť prostredie pre plné pri
jatie evanjelia u ľahostajných kresťa
nov, hľadajúcich, ale i neveriacich; 
vylepšovať obraz Cirkvi, ktorý je často 
zámerne deformovaný. Usilujeme sú
časne vykresliť poslucháčom pravé 
hodnoty, ktoré sú založené na skutoč
nej nepredstieranej láske. Poukazuje
me tiež na to, že merítkom šťastia nie 
je bohatstvo, sila, zdravie, úspešnosť, 
ale že tu sú ešte vyššie hodnoty.

□ Ako sa vám darí realizovať ten
to projekt v praktickej rovine, zvlášť 
dnes, keď skutočné hodnoty nahrá
dza propagácia tzv. „pseudohod- 
nôt“ založených na konzumizme, 
egoizme, násilí,...

- Odpoveď na túto otázku súvisi s 
Ježišovým výrokom: „Synovia sveta sú 
predvídavejší ako synovia svetla“. A 
práve na taktike niektorých propagá
torov „pseudohodnôť zakladá aj Rá
dio Lumen. To znamená - vedieť 
ponúknuť poslucháčom ciele rádia 
nenásilným spôsobom - rečou, ktorej 
človek dneška rozumie. Mám na mysli 
hudbu, zábavu, súťaže, novinky, kva
litné spravodajstvo, reprezentačné 
podujatia a toto všetko vhodným spô
sobom popretkávané zamysleniami, 
dobrým slovom a propagáciou Krista.

□ Hovoríte o hudbe, zábave,...pre 
akú vekovú kategóriu poslucháčov 
pripravuje Rádio Lumen programo
vý repertoár?

- Štruktúra programu je stavaná pre 
poslucháčov v produktívnom veku 30- 
50 rokov so stredoškolským vzdelaním 
a priemerným príjmom - ľudí žijúcich 
prevažne rodinným životom s plecami 
obťaženými zodpovednosťou za ma
teriálne zabezpečenie rodiny svojich 
blízkych. Ponúkame im informácie po

trebné pre ich život a súčasne priestor 
pre relax v každodennom kolotoči pra
covných a rodinných starostí. Nezabú
dame ani na najmenších poslucháčov 
a mládež. Myslím, že Rádioaktívna hit
paráda TOP 40, Dance a Glospel pa
ráda, pesničky na želanie, či detská 
relácia Svetielko sú toho dôkazom. 
Všetci môžu nielen počúvať, ale sa ja 
aktívne zapojiť do vysielania a súťažiť
o rôzne ceny.

□  Čo vyvolalo záujem posluchá
čov o Rádio Lumen?

- Zaiste je to aj Rádioevanjelizácia 
2000. Tento projekt nenásilným spô
sobom zasieva semienka evanjelizá- 
cie v mysliach poslucháčov, pričom 
prostredníctvom nášho rádia sa chce
me aktívne podieľať na prípravách 
Veľkého jubilea 2000. V rámci tohoto 
projektu sme pripravili akciu pre pod
poru Rádia Lumen - „Dve, koruny den
ne počas 1000 dní“ ktorou sa 
obraciame na všetkých ľudí dobrej vôle 
s prosbou o finančný dar v prospech 
Rádia Lumen na realizáciu jeho pro
jektov.

□  Dve koruny denne nie je tak 
veľa. Ako by sa mohli naši čitatelia 
zapojiť do tejto dobročinnej akcie?

- K spomínanej akcii bol pripravený 
leták so základnými informáciami o 
projekte a miestom pre uvedenie 
mena, adresy, veku dobrodincu, dátu
mu začiatku posielania príspevkov, for
my prispievania (mesačne, polročne,

Lumen
resp. poslanie celej sumy spolu 2000,- 
Sk a pod.), spôsobom posielania - poš
tovou poukážkou alebo prevodom na 
účet. Tieto údaje nám doterajší darco
via posielajú do redakcie, my ich zara
dujeme do klubu našich dobrodincov. 
Finančný dar na podporu rádia môžu 
posielať na adresu:

Rádio Lumen, Rádioevanjelizácia 
2000, Kapitulská 2 974 01 Banská 
Bystrica, alebo prevodom na náš účet 
108754831/0200 VÚB Banská Bystri
ca.

□  Kde všade je možné zachytiť 
signál Rádia Lumen?

- Naše rádio môžu poslucháči po
čúvať prevažne na území stredného 
Slovenska zo západu ohraničený pri
bližne tokom rieky Nitra a oblasťami 
Turčianskej kotliny, z východu hrani
cou okresu Rimavská Sobota smerom 
na Horehronie a zo severu nás počuť

v celej Podtatranskej oblasti, na Spiši 
po Branisko a Liptove. Prehľadnejšie 
aj s frekvenciami to vidieť názorne na 
mape.

□  Zaiste vaším úsilím je, aby Rá
dio Lumen počuli všetci obyvatelia 
Slovenska. Zvlášť gréckokatolíc
kych veriacich bude zaujímať, kedy 
počujeme vysielanie v Prešovskom 
a Košickom kraji celoplošne?

- Samozrejme, že máme veľký záu
jem, aby sme mohli naše posolstvo 
Rádia Lumen šíriť do všetkých sloven
ských príbytkov. Čo sa týka východnej 
časti Slovenska Prešovského a Košic
kého kraja otázka stojí, kedy nám Rada 
pre rozhlasové vysielanie schváli aj 
túto požiadavku. Peniaze na túto rea
lizáciu už sú, takže to v súčasnosti 
nezávisí od nás. iná situácia je západ
ná časť Slovenska. Niekde chýbajú pe
niaze a čiastočne tiež povolenie. 
Veríme však, že už čoskoro bude Rá
dio Lumen počuť na celom Slovensku. 
Za rozhovor poďakoval A. MESÁROŠ

Tento rozhovor sa odohral v 
kancelárii. Mladá, pomerne 
moderná inžinierka sa vy
smievala svojmu ženatému 
kolegovi, otcovi štyroch detí. 
„Ako to, že máš štyri deti? Ja 
budem mať jedno, nanajvýš 
dve. Čo si ty za človeka!“

Celkom obyčajný 
rozhovor

On bol chvíľu ticho, doje
dol jablko a potom jej s kľu- 
dom povedal: „Pokiaľ viem, 
tvoja mamka mala štyri deti 
a ty si tretia v poradí. Keby 
tak tvoja mamka bola vymýš
ľala ako ty,“'

V miestnosti ostalo hlboké 
ticho, pravda zarezonovala, 
viacej sa na túto tému nikto 
nebavil.

M nohí dnešní manželia 
zmýšľajú podobne. Koľkí 
však pochádzajú z viacpočet- 
nej rodiny. Ich rodičia sa ne
báli mať viac detí, vychovať 
ichj, obetovať za nich svoje po
hodlie, ba aj zdravie.

V tomto ohľade sa cítime 
byť dlžní. Aj my sme raz boli 
malými deťmi, ktoré sa ne
museli narodiť. Aj o nás 
mohli rozhodnúť rodičia, či 
voľný potratový zákon, inter
rupcia, antikoncepcia. A 
predsa sme sa narodili, lebo 
naši rodičia chceli, aby sme sa 
narodili, lebo naši rodičia 
chceli, aby sme žili. Dnes už 
stojíme na vlastných nohách, 
nikto nám nemôže siahnuť na 
život, alebo ho ohroziť. Teraz 
máme my moc rozhodovať o 
živote iných, o budúcnosti ešte 
nenarodených a bezbran
ných.

Nezabúdajme, že život je 
dar, ktorý sme dostali a sme 
preto povinní dávať ho ďalej.

Vďaka ti, Pane, že si mojim 
rodičom dal „vtedy“ silu myš
lienky, aby som dnes ja ako 
dospelá žila.

Lina HALIKOVÁ
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Rodinné spoločenstvo 
je  to najkrajšie, čím nás 
obdaroval Boh

Modlitba za 
otecka

Marika sa zobudila neskoro v noci. 
Spomenula si, že keď si večer líhala 
do postele, zabudla sa pomodliť. Ma
rika mala päť rokov a žila spolu s 
mamkou. Otecko ich opustil. Napriek 
tomu Marika dúfala, že jedného dňa 
sa k nim vráti. A tak si Marika kľakla k 
svojej posteli a začala odriekať svoju 
modlitbu. „Ó, Ježiško, môj drahý. Pre
páč mi, že som sa večer zabudla po
modliť. Ani nevieš, ako ma to mrzí. 
Prosím Ťa, Ježiško, vráť nám ocka. 
Vždy sa budem za neho modliť, aj 
vtedy, keď sa vráti a ostane. Otče náš, 
ktorý si na nebesiach...“ Zaspala s 
myšlienkami na svojho otecka.

Ráno ju už mamka budila do škôl
ky. „Marika, dievčatko moje krásne, 
vstávaj, musím ísť do práce.“ „Áno 
mamička,” odpovedala Marika svo
jím rozospatým hláskom a zároveň 
sa jej opýtala: „Mamička, pôjdeme 
dnes do chrámu?“ Mamička ju po
hladila po hlavičke. „Pravdaže pôjde
me. Kúpim dnes krásne sviečky a 
zapálime ich pod obrazom Panny 
Márie.“ Odmlčala sa. „A potom sa 
pomodlíme za otecka.“

Marika bola hravé dieťatko. Teši
la sa z každej maličkosti, ba aj vtedy, 
keď aj iní mali radosť. Bolo krásne 
popoludnie. Na ulici sa objavil „než
ný párik“. Čírou náhodou sa zastavili 
pri chráme. „Drahý, poďme sa po
zrieť do chrámu, veľmi by som si 
chcela poprezerať maľby“ - ozvala sa 
žena. Muž ani chvíľu nezaváhal. Bolo 
po službe a chrám bol prázdny, iba 
Marika so svojou mamičkou 
odriekali svoju modlitbu. Marika sa 
modlila nahlas. „Panna Mária, si 
naša ochrankyňa. Nikoho nenecháš 
bez povšimnutia. Dnes pálime 
sviečky za nášho otecka, aby sa k 
nám vrátil. Vlej mu do srdca moje 
slová, vlej mu do srdca mamičkine 
slzy. Veď takú mamičku ako je moja, 
nikdy nenájde. Okrem teba Panna 
Mária, lebo aj Ty máš syna, Ježiša 
Krista, ktorý za nás trpel.“ Pár, ktorý 
vošiel do chrámu si modlitbu vypo
čul. Nič netušiaca žena sa rozosmia
la. „Tá je ale naivná.“ Muž neodpo
vedal. Padol na kolená ako podťatý.

„Marika!“ - meno dievčatka sa rozliehalo po 
celom chráme. Žena, ktorá sa doteraz smiala, 
konečne pochopila, čo sa vlastne deje. „Mari
ka!“ - znova sa ozval hlas, ktorý sa pomaly 
približoval k dievčatku. Muž sa zastavil. Slzy 
mu začali stekať po tvári. AnnaHRINKOVÁ

A k o  sme sa  našli
Vonku sa topil posledný zvy

šok snehu, ktorý napadol na kon
ci zimy. Na trhovisku i na rohoch 
ulíc už predávali ženičky’ snežien
ky. Jednu kytičku som kúpil pre 
Valiku. Spoznali sme sa v jednej 
lavici na strednej. Naše priateľ
stvo malo od začiatku jediný há
čik. Ja som bol veriaci, ona nie. 
Časté rozhovory 
na tému viera,
Boh, život ni
kam neviedli.
Pomaly táto 
téma v našom 
vzťahu stala sa 
tabu. Opäť vy
vstali otázniky, 
až keď sme váž
ne pomýšľali na 
to, že sa zobe
rieme. Otázka, 
ako budeme vy
chovávať deti, 
ako to bude 
prakticky vyze
rať, zostala ne
zodpovedaná. Valikine riešenie 
bolo, že deťom brániť do chrá
mu nebude, ale ju  aby som tam 
neťahal. Moji rodičia mali k náš
mu vzťahu isté výhrady, ale ich 
konečným poučením bolo - je  to 
tvoj život, nie náš. Bojoval som, 
ako sa rozhodnúť. Otáznik bol, 
či Valika so mnou predstúpi pred 
oltár a tiež, či bude súhlasiť so 
snúbeneckou prípravou na fare. 
Jej súhlas mi dal nádej, že to 
predsa v živote nebude až také 
zložité.

Ilustrači

Po vybavení všetkých potreb
ných náležitosti sme mali sobáš 
na úrade i v chráme tak, ako sa 
to robilo v totalite. „Dvojnásob
ná ženba “, zdalo sa, uspokojila 
obidve strany.

Po krátkom čase sa nám na
rodil Viki, neskôr Mirka a Jan
ka. Deti rástli a ja  som ich z času 

na čas brával 
do chrámu. 
Manželka s 
nami nechodila. 
Nastali chvíle 
neko n ečn ých  
detských otá
zok. „Prečo s 
nami mamina 
nejde nikdy do 
chrámu a ani sa 
nemodlí? “ - pý
tali sa. Odpove
dať im nebolo 
jednoduché. Aj 
keď sme boli v 
podstate šťast
ná rodina, stále 

som cítil, že to nie je  úplne ono. 
Trápilo ma to, bál som sa čo 
bude ďalej, keď deti budú doras
tať. A tento čas prišiel. Stali sa 
už pomaly dospelými a život bez 
Boha je  pre dve z nich jedno- 
duchší.Často vo svojich modlit
bách myslím na moje deti aj na 
moju manželku a prosím pre seba 
aj pre nich milosť, aby sa zrútil 
ten múr nevedomosti a ľahostaj
nosti. Verím, že príde deň, keď 
budeme spolu chváliť Pána za 
jeho lásku a dobrotu. Viktor R.

O sem sm erovka
Po zaradení 28 výrazov v ôsmych

smeroch zostane vám tajnička z 15 
neprečiarknutých písmen.
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Utrpenie má zmysel
Sprevádza nás od prvého kriku ro-1 

diaceho sa dieťaťa a prenasleduje až 
do chvíle, keď sa umierajúci odpúta
va od brehu života. Ak poprieme 
hodnotu utrpenia, chorým tým nepo
môžeme, naopak, odoberieme im j  

ešte čosi navyše. Chorí sú pre svoje 
okolie zdrojom lásky, v tom sa podo
bajú Bohu. Majú schopnosť urobiť 
nás lepšími, hoci čo aj na chvíľu. Vari 
im za toto dobrodenie nebudeme 
vďační?

Kristus hovorí: „Bol som chorý a j  

navštívili ste ma“ (Mt 25,36). Neho
vorí: „Vy ste boli chorí a tí, ktorí vás 
prišil navštíviť, sú v mojej priazni.“ On 
je ten chorý, mrzák, väzeň a to zna
mená, že každý nedostatok úbohej 
bytosti, akou sme my všetci, je iba | 
spôsobom prítomnosti Boha.

Utrpenie, ten nežiaduci hosť, ne
ušetrí nikoho. Prichádza, keď to ne
čakáme, votrie sa i do šťastia a dá 
nám pocítiť, aké je to šťastie krehké 
a nestále. Naše storočie dokázalo zá
zraky, ale rovnako sa vyznamenalo 
hromadnými vraždami, mučením a 
lžou. Ako sa toto storočie, pošpine
né krvou svojich zločinov, opovažu
je obracať sa na veriacich s otázkou: 
„Kde máte svojho Boha?“ Bol zabitý 
v každom násilne usmrtenom člove
ku.

Nesieme však v živote aj utrpenie, 
ktoré nepochádza z rozličných dru
hov našej skazenosti, ale z nášho 
ľudského osudu v každučkej chvíli 
ohrozeného odlúčením a smrťou. 
Smrť blízkeho človeka, smrť dieťa
ťa...

Ježiš trpel a povedal, že musí 
prejsť utrpením, aby bol oslávený Bo
žou slávou. Keď sa naša bolesť stl
mí a dovolí nám trochu si vydýchnuť, 
pocítime, že nič by nebolo horšie ako 
zabudnúť, že utrpenie, ktoré nás ke
dysi zdrvilo, je dôkazom našej lásky 
a tento dôkaz ospravedlňuje naše 
jestvovanie, je naším najcennejším 
pokladom, jediným, ktorý si vezme
me so sebou, keď sa všetko ostatné 
obráti na prach. Živo pocítime, že bo
lesť a láska sú v pozemskej prirodze
nosti hlboko a tesne poprepletané. 
Pochopíme, že nás utrpenie otvorilo 
súcitu chápania, súženia a osame
losti druhých ľudí. V tom sa utrpenie 
už na tomto svete premieňa na lás
ku.

Vtedy si možno pripomenieme utr
penie Krista, ktorý stojí v strede na
šej viery. Uvedomíme si, že 
spravodlivosť a milosrdenstvo sa pri 
diele spásy ľudstva mohli ľahko vy
hnúť krížovej ceste, ale pre vtelenú 
lásku inej cesty nebolo.

Kvetá VOJTEKOVÁ
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Pane, koľkokrát mám odpustiť... p 1821)Ikonografia
Ďakujeme vám za vaše p o 

zdravy a kladné ohlasy na iko
nografickú súťaž. Kedže sm e v 
predchádzajúcom vydaníč .5 /98  
priniesli už jednu súťaž, dnešné  
ikony sú nesúťažné. M ôžete si 
ale zasúťažiť vo farnosti, resp. 
doma v rodine.

Priraďte správne číslicu k  p ís
menu: 1. Vchod do Jeruzalem a,
2. Snímanie z kríža, 3. Vzkriese
nie Lazára

Správna odpoveď: 1B,2A, 3C

Túto otázku položil apoštol Pe
ter Ježišovi, keď sa ho pýtal, koľ
kokrát má odpustiť svojmu bratovi, 
ktorý sa voči nemu previnil. Ježiš 
mu na to odpovedal: „Nie sedem
krát, ale sedemdesiatsedemkrát.“ 
Tým chcel Petrovi zdôrazniť, že lás
ka nepozná hraníc. A svoju odpo
veď nakoniec sám dokazuje na 
kríži, ktorý na seba vzal a nechal 
sa na ňom ukrižovať.

Koľko ľudí ma dnes podobný 
problém s odpustením, ako mal 
Peter? Pre maličkosti sa dokáže
me hnevať dlhé roky na svojich 
známych alebo príbuzných. Kvôli 
jednej alebo dvom sliepkam, ale
bo kvôli kúsku zeme dokážeme na
páchať množstvo zla. Tu je však 
dobré si položiť otázku: Čo kladie
me vo svojom  živote na prvé 
miesto? Je to ten kúsok poľa alebo 
sliepky, pre ktoré susedia medzi se
bou nerozprávajú? Alebo je to 
Boh? Ale ak by to bol Boh, tak prvá 
vec, ktorú by sme urobili, by bola, 
že by sme sa zmierili so svojím blíž
nym. Je na mne, aby som urobil 
prvý krok a nečakal na toho druhé
ho. Lebo keď „...prinášaš dar na ol

tár a tam si spomenieš, že tvoj brat 
má niečo proti tebe, nechaj svoj dar 
tam, pred oltárom, a choď sa najprv 
zmieriť so svojím bratom; potom 
príď a obetuj svoj dar“ (Mt 5, 23n). 
Sú však situácie, kedy je to pre nás 
veľmi ťažké. Ale čo robiť, keď sa ma 
niekto dotkne, keď mi niekto ublíži? 
Vtedy je dôležité, aby som tohoto 
človeka neodsúdil, ale urobil to, čo 
v takýchto chvíľach robili mnohí svä
tí. ísť pod Kristov kríž. A tam pozo
rovať, ako Ježiš nesie ťarchu 
mojich hriechov, vín a slabostí, kto
rých sa dennodenne dopúšťam. 
Pod Ježišovým krížom si môžem 
uvedom iť svoju hriešnosť a 
úbohosť. Ale napriek nej mi Ježiš 
už dávno odpustil. A pri pohľade na 
ukrižovaného Ježiša si môžem 
uvedomiť aj to, že on zomrel aj za 
hriechy toho človeka, ktorý mi ublí
žil. Lebo Ježiš ho miluje tou istou 
láskou ako mňa a dáva mu tie isté 
milosti, ako mne.

Vtedy sa ho spolu s Ježišom po
kúsim prijať, odpustiť mu s Ježišo
vou láskou a modliť sa za neho, aby 
mu Pán odpustil všetko, čoho sa

ďom, aby ho požehnal a priviedol 
ho do svojej lásky. A vtedy aj mňa 
Pán naplní svojou láskou a poko
jom.

Keď som ešte navštevoval stred
nú školu, stalo sa mi, že som sa s 
jedným svojím spolužiakom nezho
dol v názoroch a skoro sme sa po
bili. Odvtedy som voči nemu cítil 
odpor a nevedel som mu odpustiť 
to, čo sa vtedy stalo. O niekoľko dní 
som sa v chráme modlil. Pri mod
litbe som si spomenul na tohoto 
spolužiaka a tak som chválil Pána 
za neho. Chválil som Boha, že mi 
ho poslal do cesty. A vtedy som 
pocítil, ako ma Pán naplnil poko
jom a ja som mu dokázal odpustiť. 
Aj keď sme sa na nejaký čas ešte 
„obchádzali“ , všetko už bolo iné. 
Vtedy som ho už nebral ako nieko
ho, kto mi ubližuje, ale ako nieko
ho, koho Boh rovnako zahma 
svojou láskou ako mňa.

Keď raz niekomu odpustím, už 
nezáleží na mojich citoch, či voči 
nemu niečo cítim, alebo nie. Roz
hodujúci je môj konečný vnútorný 
postoj. A ten je odpustenie.

Marek SARAKAdopustil voči mne aj voči iným lu-

KRAJČÍR PÁPEŽA A KAlRDiiÁLOY

Niekoľko dní pred konzistóriom 21. ťebruára vládla v 
rímskej firme u Gamarelliho, ktorá má dlhú tradíciu, ho
rúčkovitá prevádzka. Väčšina z 20 novovymenovaných 
kardinálov si dala šiť rúcha u Gamarelliho. Sartoria per 
Eclesiastici (krajčírstvo pre cirkevných hodnostárov) na 
Via Santa Chiara 34 v Ríme je v blízkosti Panteónu a 
oproti Chrámu Santa Maria sopra Minerva. Na námestí 
pred chrámom stojí pomník so slávnym malým slonom,

' i .é

ktorý nesie na chrbte obelisk a ktorý turisti toľko fotogra
fujú. Obdivujúci turisti vyťahujú svoje fotoaparáty ale aj 
pred výkladmi firmy Gamarelli. Tu mohli v posledných 
dňoch totiž obdivovať aj kompletnú výbavu kardinála, pre 
ktorú si majiteľ zrejme ešte neprišiel. Biela čiapočka - 
pileolus - uprostred červenej nádhery vo výklade diskrétne 
poukazuje na to, že v rodinnej firme Gamarelli je aj pápe
žov krajčír.

Ku kardinálskej výbave patrí predovšetkým purpu
rové kardinálske rúcho, ktoré vlastne nie je purpuro
vé ale skôr červené a jeho farba symbolizuje prísahu 
vernosti pápežovi až po preliatie krvi. Gamarelli po
núka až 30 rôznych odtieňov červenej látky pre každé 
podnebie. K „doplnkom“ patrí tiež kardinálsky biret, 
ktorý Ján Pavol II. odovzdal novým kardinálom pri

slávnostnej ceremónii vo Vatikáne ako aj klobúk so 
širokou strieškou.

Kto chce vedieť, ktorí kardináli si dávajú šiť u Ga
marelliho, musí sa na to opýtať ich samých. Pretože 
diskrétnosť je u pápežského krajčíra - samozrejme spo
lu s kvalitou - najvyššou devízou.

l ' U

V dielni u Gamarelliho visia vlastnoručne podpísané 
fotografie šiestich pápežov. Ale tieto sú len poslednými 
v dlhom rade 15 hláv Cirkvi, pre ktorých firma od roku 
1793 šila. Na fotografii „pápeža 33 dní“ Jána Pavla I. 
podpis chýba - už sa k tomu nedostal. Pred každou 
konklávou (voľbou pápeža) dodáva Gamarelli už vopred 
tri pápežské rúcha v rôznych veľkostiach. Len raz to

krajčír neuhádol: pre pápeža Jána XXIII. nebolo nič 
vhodné a tak bolo treba najväčšie z rúch upraviť, aby sa 
pápež Roncalli mohol po voľbe po prvý raz ukázať na 
balkóne. Okrem toho, keď ide o odev pápeža, prichá
dza samozrejme príslušný šéf firmy z Gamarelliho na 
skúšky do Vatikánu.

KP/TK KBS
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Nový preklad slovenskej sv. liturgie 
uviedli do praxe

V pondelok 16. februára v Katedrálnom chráme sv. Jána Krsti
teľa v Prešove slúžil za účasti prešovského biskupa Mons. Jána 
Hirku a kňazov prešovského biskupstva po prvýkrát sv. liturgiu 
Jána Zlatoústeho v novom preklade riaditeľ biskupského úradu 
v Prešove a biskupský vikár Mgr. Peter Rusnák.

Nový preklad sv. liturgie schválila Posvätná kongregácia pre 
východné cirkvi v septembri minulého roka.

Na tejto slávnosti si duchovní i veriaci pripomenuli aj ôsme výročie 
biskupskej vysviacky Mons. Jána Hirku. Mgr. Marek PRIBULA, TKPB

Obliečka baziliánky v Prešove
V sobotu 7. februára v Kapln

ke sv. Makríny v Kláštore sestier 
baziliánok v Prešove sa za účas
ti prešovského diecézneho bisku
pa Mons. Jána Hirku uskutočnila 
slávnosť obliečky - prijímania 
kandidátky do noviciátu. Rehoľ
né rúcho si oblieklajedna kandi
dátka, ktorá prijala rehoľné meno 
Dominika.

Rád sestier sv. Bažila Veľké
ho začal na Slovensku pôsobiť v 
roku 1922. Nadväzuje na tradí
ciu východného ženského mníš- 
stva, ktorého protagonistkou bola 
sv. Makrína so svojím bratom sv.
Bazilom Veľkým.

Sestry baziliánky svoju čin
nosť zameriavajú predovšetkým 
na výchovu a vzdelávanie mlá
deže, sociálnu a pastoračnú prá

cu. Okrem Prešova pôsobia ses
try aj v Bardejove, Svidníku a 
Legnave.

Mgr. Marek PRIBULA, TKPB

Postrehy

Informácie
Udalosti

Kardinálske 
kolégium

Ako sme už oznámili, v nedeľu
18. januára t.r. Svätý Otec Ján 
Pavol II. oznámil mená dvadsia
tich nových kardinálov. Oficiálne 
boli menovaní v sobotu, 21. 
februára t.r.

Dvoch kardinálov menoval 
„in pectore“ (v srdci). To zna
mená, že Svätý Otec ich mená 
nezverejnil preto, aby ani oni a 
ani cirkev v ich zemiach neboli 
ohrození.

Po smrti kardinála Pirónia má 
kardinálske kolégium 165 čle
nov. Priemerný vek kardinálov 
je 74 rokov.

Zo 165 členov kardinálskeho 
kolégia je:

- 54 kardinálov kuriálnych, to 
jest takých, ktorí sídlia v Ríme 
a väčšinou sú vedúci najvyšších 
cirkevných úradov v rímskej 
kúrii.

- 43 kardinálov dosiahlo ve
kovú hranicu 80 rokov a tým 
stratili právo voliť pápeža.

Zo 122 kardinálov-voličov je 
23 talianskej národnosti.

- 32 kardináli sú rehoľníci.
- Dvaja kardináli nemajú bis

kupské svätenie. Je to Paolo 
Dezza, taliansky kuriálny kardi
nál, ktorý je kardinálom od 28. 
júna 1991 a Alois Grillmeier, 
nemecký teológ, ktorý je kardi
nálom od 26. novembra 1994.

Atentátnik pápeža 
na slobodu?

Ali Agca, atentátnik na pá
peža, by mohol byť predčasne 
prepustený na slobodu. Štátna 
prokurátorka Francesca Zago- 
reo sa podľa talianskej tlače vy
slovila za milosť, o ktorú Agca 
požiadal pred 2 rokmi prezi
denta Scalfara. Súhlas bol vy
slovený už v novembri 1996, 
avšak až doteraz bol nezverej
nený. Rozhodnúť musí prezi
dent Scalfaro, ktorý podľa tlače 
čaká na pokyn z Vatikánu.

KP/TK KBS

Novítitulárni 
kanonici prešovskej 

eparchie
V utorok 10. februára 1998 na za

sadnutí pedagogickej rady Grécko
katolíckej bohosloveckej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove 
udelil diecézny prešovský biskup a 
veľký kancelár tejto fakulty Mons. 
Ján Hirka hodnosť titulárneho kano
nika prešovskej gréckokatolíckej 
eparchie za zásluhy o znovuzriade- 
nie a rozvoj fakulty týmto peda
gógom: Doc. ThDr. Františkovi 
Janhubovi - dekanovi fakulty, 
PaeDr. Emilovi Turiakovi - prodeka
novi pre študijno-pedagogickú 
činnosť, as. Mgr. Františkovi Dan- 
cákovi, odb. as. ThLic. Vojtechovi 
Boháčovi, RNDr. Jozefovi Voskárovi 
a Mgr. Mikulášovi Pružinskému. Ďa
lej túto hodnosť udelil aj Mons. Jo
zefovi Tóthovi a Mons. Jánovi 
Krajňákovi.

Gréckokatolícka bohoslovecká 
fakulta bola zriadená v roku 1880, 
avšak v roku 1950 bola komunistic
kým režimom zrušená. Jej činnosť 
obnovili v roku 1990. Dnes na nej 
študuje do 450 poslucháčov. Je je
dinou katolíckou teologickou fakul
tou na Slovensku, ktorá umožňuje 
teologické vzdelanie formou denné
ho štúdia aj laikom - mužom i že
nám. Mgr. Marek PRIBULA, TKPB

Fašiangový karneval 
na Sekčove

Vyše 120 detí a mladých grécko
katolíkov so svojimi rodičmi sa zú
častnilo fašiangového karnevalu, 
ktorý sa 13. februára konal v telocvič
ni strediska Opál na Sídlisku Sekčov 
v Prešove. Toto zábavné stretnutie 
zorganizoval tunajší gréckokatolícky 
farský úrad. Začalo sa sv. liturgiou, 
ktorú slúžil správca farnosti o. Vasiľ 
Kormaník. Okrem zábavy cieľom kar
nevalu bolo zblížiť deti jednotlivých 
škôl. Na stretnutí nechýbali ani kate
chéti, ktorí vyučujú deti z farnosti Pre
šov - Sekčov. -rs-

Nový hrob
o. Michal ČIŽMÁR, titulárny de

kan, odovzdal svoju dušu Stvorite
ľovi dňa 18. februára 1998 vo veku 
84 rokov a v 48. roku kňazstva. Na
rodil sa 22. júla 1913 vo Vyšnej Ryb- 
nici. Po roku 1968, keď našej cirkvi 
bola povolená činnosť, pôsobil vo

Mládež aktívne
Dobročinný katolícky fašiangový 

ples zorganizovala „Katolícka mládež 
Sniny“dňa 7. februára toho roku. 
Dvadsaťdva mladých dievčat a 
chlapcov dokázalo za pomoci 32 
sponzorov pripraviť akciu výnimoč
nej kultúrnej úrovne. Čistý výťažok
11 880,- Sk odovzdali mladí organi
zátori plesu na č. účtu VÚB Snina 

1161437558/0200. Je to účet zbier
ky na operačný hysteroskop pre snin
skú nemocnicu s hodnotou 450 000,- 
Sk. Mládež v zbierke pokračuje. Boh 

im Žehnaj! RNDr.OľgaPEŠTOVÁ,CSc,

farnosti Cigeľka a od roku 1986 až 
do odchodu do dôchodku v roku 
1992 vo farnosti Andrejová. Pohreb
né obrady vo Vyšnej Rybnici pred 
uložením na odpočinok do slávne
ho dňa vzkriesenia vykonal dňa 20. 
februára košický exarcha vladyka 
Milan Chautur, CSsR.

Blažený pokoj, vičnaja pamjať

Koncert v Okrúhlom
Fašiangové obdobie je poznače

né rôznymi kultúrnymi podujatia
mi, zábavami. Tak ako telo aj duša 
potrebuje prežívať radostné chví
le. Takou chvíľou bolo 15. februá
ra t.r. v kultúrnom dome v obci 
Okrúhle večeradlo s Pannou Má
riou. Prítomných bolo asi 400 ve
riacich.

Protagonistami koncetru, kto
rý nasledoval, boli speváčky Han
ka Servická, Monika Kandráčová 
s rodinou a Tomáš Michal Bab- 
ják. Pekný spev, obohatený Bo
žím slovom a prednesom básní od 
Milana Rúfusa, očaril i obohatil 
prítomných. Nevšedný zážitok 
mali aj prítomní okr. dekan o. 
Andrej Dujčák zo Šarišského 
Štiavnika a o. Peter Tkáč správca 
farnosti Štefurov. Na záver zá
stupcovia farskej rady poďakovali 
starostovi obce Michalovi Kole- 
sárovi za finančnú podporu a 
účinkujúcim za príjemné povzbu
denie. Anna JECHOVÁ
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V Rakovci 
nad Ondavou 

bola Matka
„Nebo sa otvára, Mária prichá

dza...“ Touto piesňou privítali ikonu 
Klokočovskej Bohorodičky 28. janu
ára 1998 v Chráme Ochrany Panny 
Márie v Rakovci nad Ondavou. V 
modlitbách s v. ruženca, molebenu 
k Bohorodičke, ale predovšetkým pri 
sv. liturgiách vyprosovali pomoc pre 
svoje rodiny i pre výstavbu nového 
chrámu, ktorý chcú spoločnými si
lami začať stavať už tohto roku. Po
čas trojdňovej duchovnej obnovy sv. 
liturgie slúžili správca tejto farnosti
o. Milan Mojžiš, o. Michal Vasiľ, o. 
Valér Čonka, o. Anton Verbov- 
ský.CSsR.

Celá duchovná obnova vyvrcho
lila v sobotu 31. januára 1998 
príchodom vladyku Milana Chautu- 
ra.CSsR, ktorý tu slúžil archijerej- 
skú sv. liturgiu za účasti o. dekana 
Michala Moskaľa a kňazov z okoli
tých farností.

Ako ináč mohol pokračovať ten
to slávnostný deň, ak nie stretnu
tím otca biskupa s tunajšou 
mládežou. Dobre zamrznutý rybník 
poslúžil na šport a zábavu.

Večierňou sa s milostivým obra
zom Klokočovskej Panny Márie roz
lúčili. Aj keď obraz odišiel, srdce 
Matky u nich zostalo. Veriaci z Ra- 
kovca nad Ondavou sú Bohu vďač
ní. Martina T.

Zo stretnutia kresťanských žurnalistov
„Prinášame ti, Pane, počítačo

vú klávesnicu. Je symbolom na
šej práce v médiách, symbolom 
moderného sveta, do ktorého nás 
posielaš, je symbolom vzájomnej 
komunikácie a komunikácie prav
dy a lásky. Prinášame ti, Pane, 
naše časopisy a v nich naše 
práce, starosti, radosti i túžby. Odo
vzdávame ti v nich i skrytý pocit 
pýchy, že sme to my, kto Ich vy
tvára. Premeň ich na cestu tvojho 
Ducha do ľudských sŕdc.“ Tieto 
slová modlitby predniesli Bohu 
mladí katolícki žurnalisti pri obeto
vaní počas sv. omše, na ktorej sa 
zúčastnili v Saleziánskom dome v 
Žiline 21. februára t.r.

Zmyslom stretnutia 40 mladých 
kresťanských žurnalistov, zastupu
júcich asi 20 katolíckych redakcií 
na Slovensku, bolo vytvorenie 
jeho Spoločenstva a schválenie 
stanov. Na stretnutí bola prítomná 
aj Anna Kolková z vydavateľstva 
Lúč, ktorá je súčasne členkou

európskej rady katolíckej žurnalis
tickej medzinárodnej organizácie 
UCIP. Medzi prítomnými nechýbal 
ani zástupca našej redakcie.

Účastníci stretnutia schválili stanový 
a radu spoločenstva. Za jeho predse
du bol zvolený Rastislav Hamráček, za 
podpredsedníčku Michaela Michalco- 
vá a za členov Anton Ziolkovský a Peter 
Farkaš. Účastníci súčasne schválili 
názov združenia: Spoločenstvo 
mladých kresťanov aktívnych v 
médiách. Cieľom činnosti tohto Spolo
čenstva mladých kresťanov v aktívnych 
médiách je združovať mladých kresťa
nov, ktorí sú aktívni v mediálnej oblasti s 
cieľom prehlbovať ich osobnostné, du
chovné, teoretické i praktické žurna
listické kvality. Riadnym členom 
združenia sa môže stať občan Sloven
skej republiky, mladý kresťan vo veku 
do 35 rokov, ktorý žije podľa kresťan
ských zásad, je publicisticky aktívny, 
profesionálne alebo mimoprofesionál- 
ne, v médiách alebo v oblasti reklamy

-rs-

ML prvému výročiu cvai*cliáín
Pri príležitosti 1. výročia zriadenia Košického apoštolského ex- 

archátu vydalo vydavateľstvo Byzant Košice vkusnú skladačku. 
Jeho prvú stranu zdobí biskupský erb vladyku Mons. Milana Chau- 
tura, CSsR. V krátkom príhovore na 2. strane sa vladyka zamýšľa 
nad tým, čo všetko sa za ten jeden rok vykonalo. O. ICDr. Cyril 
Vasiľ, SJ, pod titulkom Má košický exarchát „dejiny“? v štyroch 
bodoch dáva na túto otázku dostatočnú odpoveď. Okrem toho v 
skratke skladačka pripomína najdôležitejšie udalosti prvého roka 
apoštolského exarchátu. -rs-

Biblia - kniha kníh - v Trebišove
Sobotné ráno 14. februára tohto roku sa možno mnohým zdalo úplne 

obyčajné, ba dokonca dážď a vietor mnohých odradili vôbec vyjsť z domu. 
To však neplatilo o organizátoroch i súťažiacich celodekanátneho kola sú
ťaže: Biblia - kniha kníh - v Trebišove.

Už pred ôsmou sa súťažiaci začali zhromažďovať v budove gréckokato
líckeho cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa. Po úvodnej modlitbe 
všetkých privítal na pôde školy jej riaditeľ PhDr. Ján Bodnár a po ňom sa 
prihovoril okresný dekan o. Dušan Seman, ktorý zdôraznil, že je potrebné 
sprístupniť mladým príklady Biblie. A práve takáto súťaž je výbornou formou 
naplnenia týchto slov.

Ale to už bol najvyšší čas prejsť k samotnej súťaži, lebo súťažiaci boli zdra
vo nervózni a napätí. Zdravá súťaživosť sa prejavila už v prvom kole, keď 
namiesto ponúknutých tridsať minút na vypracovanie testu prijali iba pätnásť a 
všetky družstvá (bolo ich osem) odovzdali vypracované úlohy. Šesť z nich 
dosiahlo plný počet bodov. Ďalšie kolá gradovali súťaž a najviac zaujala pan
tomíma. Všetci ukázali obrovskú vynaliezavosť a duchaprítomnosť.

Pomerne vyrovnaná súťaž až v poslednom kole určila víťazov. Ale v sku
točnosti všetci boli víťazmi. Porota pod vedením sr. Emelie Turčánikovej 
určila najlepších: Sečovce 2, Sečovce 1 a Trebišov 1. Víťazi postupujú na 
exarchátne kolo súťaže. PhDr. Valéria LEŠČIŠINOVÁ

mm am smii— im—  m u m

Pracovný sem inár  
o násilí v masmédiách
V pondelok 16. ťebruára sa na 

bratislavskom hrade konala kon- 
ťerencia a pracovný seminár pod 
názvom Ochrana pred násilím a 
porušovaním ľudských práv v 
masmédiách.

Na seminári sa zúčastnili aj zá
stupcovia cirkví. Za rímskokato
lícku cirkev to bol ThLic. Ján 
Košiar zo Slovenskej televízie 
Bratislava, ktorý predniesol 
prednášku na tému Informácie v 
masmédiách a ich etický rozmer. 
Za prešovské gréckokatolícke 
biskupstvo sa ho zúčastnil Mgr. 
Marek Pribula, diecézny zástup
ca pre masmédiá.

TKPB

Postrehy
Informácie

Udalosti

Patriarchát 
návštevu pápeža 

v Moskve vylučuje
Skorá návšteva pápeža Jána 

Pavla II. je podľa názoru referenta 
pre vzťahy s Katolíckou cirkvou 
Moskovského patriarchátu archi
mandrita llariona Alfejeva vylú
čená. Povedal to na tlačovej 
konferencii v Danielovom kláš
tore, sídle ruského pravoslávne
ho patriarchu Aleksija II. Alfejev 
stlmil všetky nádeje, že by pápež 
mohol ešte tento rok prísť do 
Moskvy. Poukázal na to, že me- 
dzicirkevné problémy pochádza
júce z čias „perestrojky“ - 
prozelytizmus a ukrajinskí gréc
kokatolíci - sú stále nevyriešené.

„Návšteva hlavy Katolíckej 
cirkvi by u pravoslávnych kres
ťanov vyvolala explóziu pobúre
nia“ - vyhlásil Alfejev.

KP/TK KBS

Štatistika
Planéta zem, odhadujú odborní

ci, na sebe nesie asi 5,8 miliardy 
ľudí. Na konci druhého tisícročia 
ešte dve tretiny ľudstva nepoznajú 
Krista. Cirkev vynakladá maximál
ne úsilie, aby svetu priniesla Ježi
ša Krista - záchrancu ľudstva. 
Nikomu nenanucuje vieru. Pro
stredníctvom misií sprostredkúva 
tajomstvo spásy. Aj keď štatistika 
nie je lichotivá, vo svete je predsa 
len najrozšírenejšie kresťanstvo. Je 
nás spolu niečo okolo 2 miliárd, 
pričom najviac je 957 miliónov 
katolíkov.

Kresťania 1 939 000 000 
Mohamedáni 957 000 000 
Hinduisti 749 000 000
Konfuciáni 351 000 000 
Budhisti 341 000 000
Šintoisti 66 000 000
Taoisti 37 000 000
Židia 20 000 000
Sikhuovia 18 000 000
Jainisti 3 650 000
Bahaisti 2 000 000
Animisti (iné náboženstvá)

818 000 000 
Atesti (ľahostajní)

277 000 000 
KP/TK KBS
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ROK KRESŤANSKEJ KUL
TÚRY. Komisia pre vedu, vzde
lanie, kultúru a univerzity 
Konferencie biskupov Slovenska 
pripravuje projekt Rok kresťanskej 
kultúry 1999. Projekt má doku
mentovať spätosť slovenskej kul
túry a umenia s kresťanstvom od 
čias Veľkej Moravy až po súčas
nosť.

ĽUDOVÉ MISIE. Otcovia re- 
demptoristi stali sa známymi naj
mä ľudovými misiami. V našom 
prostredí ich začali v roku 1922 vo 
farnosti Stročín. Túto duchovnú 
činnosť pretrhla násilná likvidácia 
kláštorov v roku 1950. K obnove 
tejto tradície došlo vlani misiami 
vo farnosti Ľubovec a v ďalších 
farnostiach. Počas tohtoročného 
veľkého pôstu očakávajú misioná
rov aj vo farnosti Havaj.

SVIATOK SVIATKOV. Hlav
ná redakcia duchovného života a 
rodiny Slovenskej televízie v Bra
tislave pripravuje televízny doku
mentárny film Sviatok sviatkov 
z veľkonočných obradov Grécko
katolíckej cirkvi na Slovensku. 
Scenár napísal Jozef Červínka, ré
žiu má Jozef Tóth. Film sa bude 
nakrúcať v Košiciach, Kojšove a 
v Sečovciach.

MODLITEBNÉ HODINY V 
KOŠICIACH. Do Katedrálneho 
chrámu Narodenia Presvätej Boho
rodičky v Košiciach sa vždy 
v nedeľu od 19. do 20. hodiny 
schádzajú veriaci s kňazom na 
modlitebnú hodinu na rozličné po
treby.

GRÉCKOKATOLÍCI V ČE
CHÁCH. V 1. čísle 3. ročníka 
(1998) Katolíckeho medzinárodné
ho časopisu Report uverejnil Petr 
Kolár rozhovor so správcom gréc
kokatolíckej farnosti v Chomuto- 
ve o. Štefanom Suchým pod 
názvom Gréckokatolíci u nás. Sú 
v ňom informácie o gréckokatolí
koch v Čechách, ktorí od 15. mar
ca 1996 majú svoj apoštolský 
exarchát so sídlom v Prahe. O. 
Štefan Suchý odpovedal aj na ak
tuálne otázky o problémoch eku- 
menizmu.

Pripravil Pavol KUŠNÍR

P ri príležitosti prvého výročia 
ustanovenia Košického apoš

tolského exarchátu zišli sa v sobotu 
dňa 21. februára t.r. do Katedrálneho 
chrámu Narodenia Presvätej Bohoro
dičky v Košiciach kňazi tohto nového 
cirkevnoprávneho celku, aby spolu s 
exarchom vladykom Milanom Chau- 
turom, CSsR, a prítomnými veriacimi 
podákovali Všemohúcemu za všetky 
dobrodenia a prosili o pomoc Sväté
ho Ducha do ďalších dní spoločnej 
práce na Božej nive.

V tento významný deň vladyka Mi
lan spolu s protosynkelom o. Vladi
mírom Tomkom, kancelárom o. Cyrilom

uvedomiť dôležitosť prípravy na toto 
svoje životné poslanie oveľa zodpo
vednejšie než na čosi iné, lebo je to 
najzákladnejšie poverenie človeka 
dané mu Bohom v raji.

- V našich farnostiach musíme 
vytvárať dobré podmienky pre pasto
ráciu mládeže. Ak nevytvoríme pod
mienky pre dialóg s mládežou, pre 
stretnutie s kňazom, potom ťažšie za
chytíme tých, ktorých skúsenosti 
budú poznačené iba vplyvmi ulice, 
diskotékami, alebo často nekresťan
skými skupinami až tak, že už nedo
kážu prijať kresťanský spôsob života. V 
našom exarcháte máme veľa mladých

Každý z nás sa má 
podieľať na budovaní

Jančišinom a vyše se
demdesiatimi kňazmi 
exarchátu odslúžili 
Božskú liturgiu sv.
Jána Zlatoústeho 
podľa nového prekla
du, ktorý schválila 
Posvätná kongregá
cia pre Východnú cir
kev. Na sv. liturgii 
spieval Katedrálny 
zbor sv. Cyrila a Me
toda pod vedením Lu
cie Sabolčákovej.

Košický exarcha vladyka Milan 
pri tejto príležitosti vydal pastier
sky list, z ktorého vyberáme:

- Musíme ešte viac načierať do 
studnice východnej duchovnosti, do 
plnšieho chápania východnej liturgie. 
Veď liturgia je modlitba Cirkvi a od 
toho, aké miesto jej dáme v našom 
živote, záleží vo veľkej miere aj naše 
kresťanstvo, naša viera.

- Mnohé skutočnosti nášho du
chovného života musíme spoločnými 
silami vylepšiť a zdokonaliť, aby viac 
zachytili každého človeka pre dobro 
jeho i Cirkvi.

- Rodina - ako na to poukazuje de
klarácia teologicko-pastoračného 
kongresu v Riu de Janeiro - je darom, 
záväzkom i nádejou ľudstva. Aj u nás 
je vystavená mnohým úskaliam. Pre
to predmanželskej výchove v duchu 
direktória, schváleného Konferenciou 
biskupov Slovenska, musíme veno
vať zvýšenú pozornosť a v tejto ob
lasti majú kňazi spolupracovať aj s 
lekármi, psychológmi, právnikmi i 
ďalšími odborníkmi. Tí, ktorí chcú pri
jať sviatostné manželstvo, musia si

kňazov, ktorí sú veko
vo blízki mladej ge
nerácii a zaiste 
dokážu priblížiť sa 
mladým ľuďom srd
com.

- Musíme väčšiu 
pozornosť venovať 
aj pastorácii veria
cich - starším  a 
chorľavým, lebo na 
túto časť nášho 
obyvateľstva sa naj
častejšie zabúda. 

Musíme sa viac zamýšľať nad tým, 
akým spôsobom najúčinnejšie vstú
pime do ich problémov, ako im po
môcť k vzájomnému stretávaniu pri 
modlitbe i pri rozhovoroch. Veď oni 
sú povolaní k tomu, aby po rokoch 
aktívneho a úrodného života prinášali 
do spoločenstva cirkvi ovocie svojich 
skúsenosti a útrap, veď práve v tom 
je tá veľkosť staroby, na ktorú sa 
dnešný človek pozerá nie v správnom 
chápaní.

- Ježiš Kristus, jediný Spasiteľ 
sveta, včera, dnes a naveky nás 
všetkých pozýva k tomu, aby sme 
mali podiel na budovaní Cirkvi v 
podmienkach Košického apoštol
ského exarchátu a dáva nám k 
tomu aj svoju milosť a na pomoc 
posiela tú, o ktorej z kríža pove
dal: „Hľa, tvoja matka“ (Jn 19,27). 
Nech teda pod ochranou Matky 
Božej kráčame ďalej plní nádeje 
a radosti z Božej priazne v ústrety 
tomu, ktorý nám sľubuje:“A hľa, ja 
som s vami po všetky dni až do 
skončenia sveta“ .

Pripravil Pavol KUŠNÍR

Počas litu rg ické h o  sláve
nia sv ia tku  K atedry sv. Pet
ra S vä tý  O tec Ján Pavol II. 
konce lebrova l eucharistickú  
obe tu  s novým i kardinálm i. 
S v ä tý  O tec p ri p r íle ž ito s ti 
t o h to  s v ia tk u  p o v e d a l:  
D nešný sv ia to k  nám posky
to l p r íle ž ito s ť p o ď akovať sa 
B ohu za o h n isko  je d n o ty  v 
p ra v d e  a lá s k e , k to ré  dal 
C irkv i v  P etrove j službe.

K eď sa Ježiš - ako sa píše 
v  E vanje liu  - obrá til na uče
n íko v  s rozhodu júcou  otáz
k o u : A  za k o h o  ma 
pokladáte  vy?  (Mt 16,15), bol 
to  práve Š im on Peter, ktorý 
mu odpoveda l: Ty s i Mesiáš, 
Syn ž ivého  Boha (Mt 16,16).
V  te n to  deň K r is tu s  uznal 
zv láš tnu  charizm u, ktorú  dal 
O tec ga lile jském u rybárovi; 
c h a riz m u  rý d z e j a pevnej 
v ie ry . P re to  m u da l meno 
Kéfas, čo  v  hebre jč ine zna
mená skala, a p ris ľúb il, že na 
v ie re  te jto  s k a ly  vybudu je  
C irkev (porov. Mt 16,17-18). 
Počas s tá roč í, ale aj dnes na 
prahu  tre tie h o  tís íc ro č ia , je 
Peter vo  svo jich  nástupcoch  
p o vo la n ý  h lásať, že Ježiš je 
K ris tu s  (M esiáš), Spasiteľ. S 
n ím  je  s p o je n ý  zb o r bisku
p ov a m im oriadnym  spôso
b o m  s n ím  s p o lu p ra c u je  
zb o r kard iná lov.

S prevádza jm e tých to  no
v ých  ka rd in á lo v  m odlitbou, 
k to rá  sa z N ám estia sv. Pet
ra v  R ím e š ír i do celého sve
ta. Spolu s vam i zvolávam na 
každého z n ich a na ich služ
bu m aterskú  ochranu Panny 
Márie, K rá ľovne j apoštolov.

M odlim e sa, aby kresťania  
a c irke vn é  spo ločenstvá  do
kázali n a s tú p iť  na autentic
kú cestu  obrá ten ia  v rámci 
p ríp ra v y  na Veľké jubileum  
2000.

Podľa VR
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^  oneskorením sme sa 
O d o zve d e li, že na Š ted

rý večer min. roka nás vo  
veku 83 rokov navždy op u s
til veľký priateľ G réckokato
líckej cirkvi Mons. Prof. ThDr. 
Vojtech Tkadlčík, apošto lský  
pronotár, prepošt M etropolit
nej kapituly a profesor Teo
logickej fa ku lty  U n ive rz ity  
Palackého v O lom ouci.

abecedy (1972). V odborných 
kruhoch boli vysoko hodnote
né jeho štúdie: Velehradská 
cesta k odloučeným  bratŕím  
(1970), Cyrilometodéjský kult 
na k ŕe sťa nské m  Z ápade  
(1955). V yv rch o le n ím  jeho  
publikačnej činnosti bolo repre
zentačné vydanie staroslovan
ského textu súčasnej liturgie 
latinského obradu, Rímsky mi

Veľký priateľ 
Gréckokatolíckej cirkvi

Narodil sa 8. februára 1915 v 
Karloviciach na Morave. Ako 
väčšina katolíckych duchov
ných, aj on (vysvä te n ý  za 
kňaza v roku 1938) prešiel kal
váriou prenasledovania počas 
totalitného režimu v Českoslo
vensku. V roku 1955-58 mu bol 
odňatý štátny súhlas vykoná
vať kňazské povolanie.

Počas „pražskej ja r i“ roku 
1968 sa významnou mierou 
podieľal na obnove Cyrilome- 
todskej bohosloveckej fakulty 
vOlomouci. Táto však mala iba 
krátke trvanie, lebo počas „nor
malizácie“ roku 1972 ju vláda 
zrušila. Po prepustení zo za
mestnania na fakulte bol viká
rom Katedrálneho chrámu sv. 
Václava v Olomouci a neskôr 
dedinským farárom.

Po nežnej revolúcii roku 1989 
sa znovu vrátil do Olomouca. 
Odvtedy bol jeho život spojený 
s obnovenou Cyrilometodskou 
bohosloveckou fakultou v Olo
mouci. Bol jej dekanom a až do 
smrti profesorom staroslovan
ského a gréckeho jazyka. Táto 
fakulta vychovala aj niekoľko 
gréckokatolíckych duchovných. 
Študovali na nej poslucháči z 
Ukrajiny a prof. Tkadlčík im ve
noval mimoriadnu pozornosť.

Ako birituálny kňaz V. Tkadl- 
čík 1. decembra 1991 odslúžil 
v Chráme Rádu dominikánov 
v Olomouci gréckokatolícku 
liturgiu.

Vo vedeckom svete bol Voj
tech Tkadlčík uznávaný ako 
paleograf - znalec hlaholské
ho a cyrilského pisma. Na túto 
tému uverejnil pozoruhodné 
práce, z ktorých najvýznamnej
šie sú System hlaholské abe
cedy (1971) a System cyrilské

sál (Olomouc 1992). Niekoľko 
prác venoval slovanským iko
nám.

Pre de jiny R usínov-U kra- 
jincov východného Slovenska 
má veľký význam Tkadlčíkova 
štúdia Cyrilský nápis v Micha- 
lovcích (Slávia 1983), ktorá 
bola v ukrajinskom preklade 
uverejnená vo Vedeckom zbor
níku Múzea ukrajinskej kultúry 
vo Svidníku (1986, zv. 14). V. 
Tkadlčík ako prvý rozlúštil ná
pis na kameni v základoch no
v o o b ja ve n e j ro tu n d y  pred 
budovou Vlastivedného múzea 
v Michalovciach, ktorý v slo
venskom preklade znie: „Tu 
spočíva knieža Presian, naro
dený roku 996, zomrel v roku 
1060“. Autor s vedeckou pre
cíznosťou preskúm al každé 
písmeno spomínaného nápisu 
a na základe dostupných pra
meňov priblížil životopis bul
harského kniežaťa Presiana, 
ktorý pred viac ako tisíc rokmi 
zomrel v metropole Zemplína. 
Tkadlčíkov objav potvrdil hypo
tézu o tom, že Podkarpatsko v 
10.-11. st. patrilo do sféry vply
vu Bulharskej ríše, ako aj hy
potézu o tom, že sv. Cyril a 
Metod sa cestou na Veľkú Mo
ravu r. 863 zastavili na Podkar
pa tskú , kde p o k rs tili ča sť 
miestneho obyvateľstva a za
nechali svojich žiakov. I keď v 
súčasnosti existujú aj iné ver
zie čítania michalovského tex
tu, Tkadlčíkova interpretácia je 
najpresvedčivejšia.

Medzeru v slavistike, spôso
benú odchodom prof. Vojtecha 
Tkadlčíka, budeme pociťovať 
ešte dlho.

Akad. Mikuláš MUŠINKA, DrSc.

LITURGICKÝ KALENDÁR
16. marec, pondelok, Sabín, mu

čeník. Flp 2,5-11; Mt 13,10-23.
17. marec, utorok, Alexej, úcty

hodný. 1 Kor 1,18-25; Mt 13,36-43.
18. marec, streda, Cyril, svätiteľ, 

jeruzalemský patriarcha. Liturgia vo
pred posvätených darov.

19. marec, štvrtok, Chryzant a 
Dária, mučeníci. Gal 2,16-20; Mt 9,18- 
26.

20. marec, piatok, úctyhodní ot
covia, zabití v kláštore sv. Sávy. Li
turgia vopred posvätených darov.

21. marec, 4. zádušná sobota.
Menlivé časti ako 14. februára. Hebr 
6,9-12; Mk 7,31-37; 1 Kor 15,47-57; Jn
5.24-30.

22. marec, 4. pôstna nedeľa, Ján 
Klimak, úctyhodný. Radový hlas je 
tretí, ev. na utierni je jedenáste. Litur
gia sv. Bažila Veľkého. Antifóny: nedeľ
né. Tropar: Veseľme sa, nebesá. 
Sláva: Kondák: Pane, učinil si. I teraz: 
Podľa predpisu. Prokimen: Spievajte 
Bohu nášmu. Hebr 6,13-20 - zač. 314; 
Mk 9,17-31 - zač. 40. Namiesto Dôs
tojné je: Milostiplná Matka. Spev na 
prij.: Chváľte Pána.

23. marec, pondelok, príprava na 
Zvästovanie (prelož, z 24.3.), Nikon 
a spol., mučeníci; Veľký kánon. Rim
12,1-3; Lk 6,31-36.

24. marec, utorok, veľký kajúci 
kánon (prelož, z 26.3.); Veľké pove- 
čerie. Ef 4,14-16; Lk 6,24-31.

25. marec, streda, Zvestovanie 
presv. Bohorodičke, prikázaný svia
tok, lit. farba je svetlá.

Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho 
s večierňou. Hebr 2,11-18- zač. 306; Lk
1.24-38 - zač. 3. Namiesto Dôstojné je: 
Zem s jasotom. IX. Irmos. Spev na prij.: 
Pán si vyvolil. Myrovanie.

26. marec, štvrtok, Zbor sv. 
archanjela Gabriela. Zakončenie 
Zvästovania. Hebr 2,2-10; Lk 10,16-
2 1 .

27. marec, piatok, Matróna, mu
čenica. Liturgia vopred posvätených 
darov.

28. marec, Akatistová sobota, lit. 
farba svetlá, spieva sa akatist. Božská

O  K N I H E

liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Antifóny: 
každodenné.Tropar:Anjel prijíma. Slá
va i teraz: Ako mocnej Vládkyni. Proki
men: Velebí duša moja. Hebr 9,24-28
- zač. 322; Mk 8,27-31 - zač. 35; Hebr
9,1-7 - zač. 320; Lk 10,38-42; 11,27- 
28 - zač. 54.

29. marec, 5. pôstna nedeľa, Mária 
Egyptská. Radový hlas je štvrtý, ev. na 
utiemi je prvé. Božská liturgia sv. Bažila 
Veľkého. Antifóny: nedeľné. Tropar: Keď 
sa učenice. Sláva, kondák: Pretrpeli 
sme. I teraz: podľa predpisu. Prokimen: 
Aké veľké sú diela. Hebr 9,11-14 - zač. 
321; Mk 10,32-45 - zač. 47. Namiesto 
Dôstojné je: Milostiplná Matka. Spev na 
prij.: Chváľte Pána.

30. marec, pondelok, Ján Klimak, 
úctyhodný. Kol 3,12-16; Lk 11,34-41.

31. marec, utorok, Hypát, biskup.
1 Sol 5,14-23; Mk 8,30-34.

1. apríl, streda, Mária Egyptská, 
úctyhodná. Liturgia vopred posväte
ných darov.

2. apríl, štvrtok, Titus, úctyhodný. 
Gal 4,4-7; Lk 18,18-27.

3. apríl, piatok, Nikita, vyznavač, 
zakončenie štyridsiatnice. Liturgia vo
pred posvätených darov.

4. apríl, Sobota o vzkriesení 
Lazára, lit. farba svetlá. Božská liturgia 
sv. Jána Zlatoústeho. Antifóny: každo
denné. Tropar: Už pred svojím. Sláva i 
teraz, Kondák: Kristus, naša radosť. 
Namiesto Svätý Bože: Ktorí ste v Kris
tu. Prokimen: Pán je moje svetlo. Hebr 
12,28-29; 13,1-8 - zač. 333; Jn 11,1- 
45 - zač. 39. Spev na prij.: Z úst ne- 
mluvniat.

5. apríl, Kvetná nedeľa, lit, farba 
svetlá, Božská lit. sv. Jána Zlatoúste
ho. Antifóny: Milujem Pána. Dôveroval 
som. Vchod: Požehnaný, ktorý prichá
dza. Tropary: Už pred svojím. Keď sme 
s tebou. Sláva i teraz: Kondák: Na ne
besiach, na tróne. Prokimen: Požeh
naný, ktorý prichádza. Fil 4,4-9 - zač. 
247; Jn 12,1-18 - zač. 41. Namiesto 
Dôstojné je: Zvelebuj a IX. irmos: Boh 
je Pán. Spev na prij.: Požehnaný, kto
rý prichádza. Myrovanie.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ

Gréckokatolíci 
na Slovensku

V m inulom  roku boli na gréckokato lícke farnosti d is tribuo
vané knihy G réckokatolíc i na Slovensku podľa objednávky 
tej ktorej farnosti. Ide prib ližne o 350 ks kníh, ktoré do dnešné
ho dňa neboli uhradené.

Z dôvodu, že kn ihy G réckokatolíc i na Slovensku už nie sú 
a je  o ne stále záujem, prosím e všetky farnosti, aby zvyšné, 
nepredané kn ihy  podľa  m ožnosti posla li späť na adresu: 
Redakcia Slovo, Hlavná 8, 080 01 Prešov, resp. ich príleži
tostne doruč ili osobne. Za poro zum e n ie  ďaku jem e
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Ohlasy
Inšpirácie

N â i§ F ÿ

V tejto stálej rubrike pri
nášame listy čitateľov, 
resp. ich podstatnú časť.

S názormi, ktoré publi
kujeme na tomto mieste, 
sa redakcia nie vždy sto
tožňuje. Myslíme si však, 
že o názoroch a problé
moch je potrebné dikuto- 
vať. Práve v dialógu sa 
najčaste jš ie  ozrejm ia  
mnohé skutočnosti a ob
jasnia problémy.

Prehlbujme krásu 
našich bohoslužieb

Z listu Mgr. Ľuboša Romana vybe
ráme:

V prvom rade by som chcel zabla
hoželať k novej slovenskej verzii gr.kat. 
liturgie na Slovensku. Tento krok vní
mam ako zavŕšenie istého procesu, 
ktorý u nás prebiehal po niekoľko de
saťročí ešte spred prvej svetovej voj
ny.

Na druhej strane však nemôžem 
súhlasiť so všetkými tvrdeniami, tak 
ako ich uviedol Alexander Romanov v 
rubrike Ohlasy v čísle 3-4/98. Obzvlášť 
ma zarazili tie vety, v ktorých hodnotí

zrozumiteľnosť našej liturgie v jazyku 
cirkevnoslovanskom. Zámerne upred
nostňujem pomenovanie cirkevnoslo
vanský, pretože výrazy starosloviensky 
či ako on uvádza cirkevno-sloviensky 
sú z jazykového a historického hľadis
ka nesprávne.

Pokiaľ ide o zrozumiteľnosť, tak ja 
cirkevnoslovanským textom bez prípra
vy rozumiem na 80-90%, a to mi ťahá 
na tridsať. Základnej časti liturgie s v, 
Jána Zlatoústeho rozumiem stoper
centne, menšiu prípravu potrebujem 
iba pri troparoch a kondákoch, ktoré 
sú vždy iné. V tomto mi veľmi pomáha 
aj Krátky slovník jazyka cirkevnoslo
vanského so slovenským prekladom, 
ktorý pred časom vydalo práve 
vydavateľstvo Slovo. Pri zrozumiteľ
nosti alebo nezrozumiteľnosti jazyka li
turgie má veľký význam aj pravidelnosť 
návštev cerkvi, pretože ten, kto chodí 
na službu len občas, tomu veľmi ne
pomôže ani sebalepší preklad, keďže 
liturgii treba nielen jazykovo rozumieť, 
ale ju aj významovo správne pocho
piť.

V Rusicu

Rusicum je ústav zriadený 
pápežom v 20-tych rokoch to- 
hoto storočia. Jeho pôvodný 
význam mal byť: stredisko pre 
prípravu kňazov v Rusku. Cir
kev totiž videla, že v Rusku sa 
prevádza násilné potláčanie 
náboženstva, a preto chcela po

môcť. Iniciátori tejto myšlienky si 
ale uvedomili, že ruský človek ich 
neprijme, ak ho neoslovia, čo je 
mu vlastné v náboženskom pre
jave: východná liturgia. Preto v 
tomto ústave - nachádza sa cel
kom blízko pri bazilike Santa Má
ria M aggiore - bolo hlavnou 
úlohou pripravujúcich sa kňazov
- boli tým poverení jezuiti - osvojiť 
si východný obrad a učiť sa ruš
tinu. Dodnes sa tam zachováva 
východný obrad, ktorý sa slúži vo 
veľkoruskej verzii - teda s malič
kými odchýlkami oproti nám.

Dnes je tento ústav duchov
ným strediskom , sem inárom  
pre študentov teológie z výcho
doeurópskych postkomunistic- 
kých krajín.

Siedmim kňazom košického 
apoštolského exarchátu bola 
p o sky tn u tá  m o žn o sť b y ť v 
tom to ústave na m esačnom  
študijnom  pobyte a vypočuť si 
prednášky uznávaných odbor
n íkov v oblasti liturgie /prof. 
Taft a Giraudo/ a z oblasti pas
torálnej psychológie dneška. 
Bol to veľký prínos pre nastá
vajúcu liturgickú obnovu Gréc- 
k o k a to líc k e j c irk v i na 
S lovensku . Ja osobne som 
tam pochopil jednu veľmi dô
ležitú vec: Nemožno správne 
„východne“ s láviť liturgiu, ak 
nem ám  zm ýšľan ie  k re sťa n 
ského Východu.

-f-

Naši 
v rakúsHom 
Gamingu

V dňoch 23.-25. februára t.r. 
košický exarcha vladyka Milan 
Chautur, CSsR, a Katedrálny 
zbor sv. Cyrila a Metoda v Ko
šiciach navštívili Medzinárodný 
teologický inštitút a pobočku 
františkánskej univerzity v ra
kúskom Gamingu.

Vladyka Milan pre tamojších 
študentov odslúžil archijerejskú 
sv. liturgiu, počas ktorej spieval 
katedrálny zbor pod vedením 
Lucie Sabolčákovej. Stretol sa 
aj so skupinkou našich bo
hoslovcov, ktorí sú tam na for
mácii.

Naši pútnici cestou navštívili 
aj slávne pútnické miesto Maria
zell. -pk-

Z Poruby 
potí Vihorlatom

Košický exarcha vladyka Mi
lan na prvú pôstnu nedeľu - 1. 
marca t.r. - navštívil Porubu pod 
Vihorlatom. Posvätil novú farskú 
budovu, uviedol za farára dote
rajšieho administrátora farnosti o. 
Pavla Bardzáka a odslúžil archi
jerejskú sv. liturgiu. -pk-

V z a c r v e  j u b i l e u m  o. D ľ \  ]\\c x ^ \c \v \c \ P o + a š a ,  O S B

„Ďakujem Bohu, Presvätej Bohoro
dičke i všetkým vám za lásku, dobrú 
radu, ktorou ste ma viedli a naďalej 
sprevádzate v mojom živote spoloč
ne s Presvätou Bohorodičkou i Naj
svätejším Srdcom Ježišovým.“

Tieto slová sme mohli počuť nie tak 
dávno z úst 0. Dr. Mariána Potáša, 
OSBM, v Chráme Nanebovstúpenia 
Pána vo Vyšnom Orlíku, kde 0. Mari
án pôsobil v rokoch 1970-1994.

Otec Marián patrí medzi tú staršiu 
generáciu kňazov, ktorá v rokoch 
1949-1968 prežila mnohé prenasledo
vania, vyšetrovania, ba dokonca aj 
väznenie pre vieru a vernosť Bohu, 
Cirkvi a Svätému Otcovi.

Z biografie 0. Dr. Mariána spomeň
me aspoň tie najhlavnejšie črty v jeho 
živote.

Narodil sa 2. marca 1918 v Prešo- 
ve. V roku 1926 z rúk vladyku Dr. Dio
nýza Nyáradiho prijíma po prvýkrát 
telo i krv Ježiša Krista. Ako 14 ročný -
7. septembra 1932 - vstupuje do Rádu 
otcov baziliánov na Černečej hore pri 
Mukačeve. Po zložení sľubov ďalej po
kračuje ako študent na filozofickej a

teologickej fakulte v Olomouci. Po 
ukončení štúdia (1943) ešte v tom Is
tom roku -12. februára - z rúk vladyku 
Pavla Gojdiča, OSBM, prijíma sviatosť 
kňazstva. V roku 1945 započal štú
dium na Právnickej fakulte Karlovej 
univerzity, avšak štúdium z politických 
dôvodov nemohol dokončiť, pretože 
bol - kňazom. Svoju pastoračnú prá
cu začínal v Toryskách pri Levoči a 
neskôr ako vychovávateľ v internáte 
pri gréckokatolíckej ruskej učiteľskej 
akadémii, kde pracoval do roku 1948. 
Tieto krásne mladé roky, žiaľ, zakrylo 
čierne mračno v období temna, keď
22. februára 1949 začína jeho stras
tiplná krížová cesta.

Obdobie temna - akcia „P“ - ho za
stihlo ako 31 ročného. Ako neochvej
ný a verný svojej Gréckokatolíckej 
cirkvi bol viackrát väznený, odsúdený 
na dva roky najťažších prác a 14 ro

kov väznenia. V leopoldovskej väznici 
odsedel plných 10 rokov až do 12. mája 
1960, kedy bol odtiaľ prepustený na 
základe amnestie. Po prepustení z vä
zenia mal však zákaz vrátiť sa do svoj
ho rodiska, a preto do roku 1968 
pracuje ako stavebný robotník v Tepli
ciach. Po roku 1968 sa vracia do vytú
ženého Prešova a ešte 29.10.1968 
odchádza do Leopoldova na cintorín, 
aby tak mohol za prítomnosti najbliž
ších príbuzných exhumovať a priviesť 
do Prešova telesné pozostatky zomre
lého biskupa -mučeníka v blahej pa
mäti nášho vladyku Pavla Gojdiča, 
OSBM.

V roku 1970 z Prešova odchádza 
na gréckokatolícku farnosť do Vyš
ného Orlíka pri Svidníku, ktorá bola 
v dezolátnom stave. Ako 52 ročný s 
podlomeným zdravím sa s veľkým 
nadšením dal do práce. Najprv
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Cestovná kancelária TIMS CK TIMS
Chcete navštíviť Svätého Otca?

Chcete navštíviť najznám ejšie pútnické  
miesto na svete?

Chcete duchovne i telesne pookriať?
m

Loretto (Assisi) - Rím - Netuno - San 
Marino
Vyberte si najvhodnejší termín 
27.4.-35., 25.5.-31.5., 29.6.-5.7„ 
14.-20.9., 28.9.-4.10. 
cena: 4.150,-Sk; 4.960,-Sk

Montechiare - Fontanela 
Lurdy - Fatima - Barcelona - 
Monserrat - La Šaliete 
termín: 18.-27.6., 3.-12.9. 
cena: 7.150,-Sk; 8.450,-Sk

Benátky - Lurdy - La 
Salleto - Einsiedln 
(Švajčiarsko) 
termín:
15.-21.5.,17.-23.7., 
20.-27.8., 17.-24.9., 
cena: 4850,-Sk

Okrem dopravy je v cene zahrnuté ubytovanie, polopenzia, sprievodca a 
základné poistenie. Naše zájazdy súčasne sprevádza aj kňaz.

Bližšie informácie vám poskytneme na adrese CK TIMS - Eva Jusková, 
Ružová 41, 083 01 Sabinov, tel.a fax 0934 /521 295.

spolu s veriacimi opravil farský 
chrám, farskú budovu a filiálny 
chrám v Jurkovej Voli. Okrem pas
toračnej práce sa venoval zvlášť 
mládeži a vykonával rozličné zod
povedné funkcie, bol vedúcim cha
rity OSBM, redaktorom časopisu 
Blahovlstnlk, pomocným redakto
rom časopisu Slovo a hlavným 
predstaveným - provinciálom Rádu 
baziliánov na Slovensku a v 
Čechách až do roku 1995. V roku 
1991 mu bol udelený akademický 
titul doktor práv za štúdiá, ktoré ab
solvoval v roku 1945 -1948 na Kar
lovej univerzite v Prahe.

Po roku 1995 o. Marián pôsobil v 
Litmanovej a v súčasnosti vypomáha 
vo farnosti Čirč pri Starej Ľubovni.

V osobe o. Mariána môžeme vidieť 
človeka s milým a veľkým srdcom, ob
darovaného výborným hlasovým fon
dom i literárnym talentom. Pre každého 
je nielen duchovným otcom, ale pria

teľom, plný životnej múdrosti, optimiz
mu I chuti do života a práce. O jeho živý 
záujem o súčasný život a dianie okolo 
seba, ale i v našej cirkvi svedčí uznanie 
a menovanie J.E. Mons. Jánom Hirkom 
do funkcie vicepostulátora v procese 
blahorečenia našich veľkých otcov bis
kupov Pavla Gojdiča, OSBM, a ThDr. 
Vasila Hopku.„Kto chce ísť za mnou, 
nech zaprie sám seba, vezme každý deň 
svoj kríž a nasleduje ma“ (Lk 9,23). Veru, 
touto cestou kňazstva o. Marián Potáš 
kráča už 55 rokov a 3. marca sa dožíva 
krásneho životného jubilea - 80 rokov 
svojho života.

Pri tejto príležitosti mu prajeme 
veľa zdravia a odovzdávame kytičku 
modlitieb. Vyprosujeme mu do ďal
ších rokov mnoho síl, božích milostí 
a zverujeme i naďalej do ochrany 
Presvätej Bohorodičky.

Na mnohaja i blahaja lita, drahý 
náš jubilant o. Marián.

Tomáš Michal BABJÁK

N O V Ý  S Y N A X Á R
Druhý vatikánsky koncil v dekréte o Východných katolíckych cirk- 

vách (Orientalium Ecclesiarum) hovorí: „Dejiny, tradícia a premnohé 
cirkevné ustanovizne zreteľne dosvedčuj ú, ako veľmi sa Východné cirkvi 
zaslúžili o celú Cirkev.“ Toto obrovské duchovné dedičstvo zahŕňa v 
sebe predovšetkým veľké množstvo východných svätcov, ktorí žili pre 
Kristovu Cirkev.

Vo vydavateľstve Pet
ra Pavla Gojdiča práve 
v týchto dňoch vychá
dza Synaxár - životopi
sy východných svätých 
s poučnými príbehmi z 
ich života. Zozbieral ich 
a podľa byzantského  
ka lendára  usporiada l 
absolvent GKBF v Pre- 
šove Mgr. Antonín Čí- 
žek. Kniha má cca 340 
strán, 32 fa rebných  
ikon. cena publikácie vo 
vydavateľstve je  120,- 
Sk. V obchodnej sieti 
cena publikácie bude o 
niečo vyššia.
Objednávky adresujte: Spolok biskupa Petra Pavla Gojdi

ča, Sládkovičova ul. 23, P.O.Box 212, 080 01 Prešov. Tel. 091/ 
721 278

Projektovanie 
informačných 
systémov

•  m a p o v é  in fo rm a č n é  s y s té m y
'm form ačný systém  s  prepojením na vektorové  
k a ta s trá ln e  m apy - KATASTER 
m ajetkové inform ačné sys té m y  s prepojením 
na «digitálne mapy - MISYS

s ys té m  pre predaj a hrom adný zápis v la s tn íc tva  
komunálnych bytov - SYS3YT

mapový inform ačný systém  m esta  K ošice

•  g e o d e tic k é  č in n o s ti a tvo rb a  d ig itá ln ych  m áp

tv o rb a  g e o m e trických  p lánov
tv o rb a  ve kto rových  k a ta s trá ln y c h  m áp
tv o rb a  d ig itá ln y c h  te c h n ic k ý c h  m áp m ie s t a závodov
tv o rb a  d ig itá ln y c h  účelových m áp

•  p re d a j a se rv is  v ý p o č to v e j te ch n iky

poč ítačové  z o s ta v y  PC 
tla č ia rn e , kopírovacie s tro je  
kom ponenty, p rís lu še n s tvo  
pripojenie na INTERNET so zaškolením

APEX, a. s. Moyzesova 24, 04 0  01 Košice,
te l. 62  202 97, 62 279 20, fax 62 257 91, e-mail apex@apex.sk

A F EX

mailto:apex@apex.sk


Hriešny hnev je medzi ľuď
mi rozšírený ako burina, 

bodľač alebo tŕnie. Niektorí sa 
viem e hnevať veľmi často a 
intenzívne, pritom úplne zbytoč
ne. Vôbec nedbáme na škodli
vosť hnevu pre ľudské zdravie. 
Škodíme nielen telu, ale najmä 
duši a práve hnev je neraz tou 
poslednou mravnou vadou, kto
rú kresťan od seba odkladá.

Hriešny hnev ako taký je zara
dený medzi sedem hlavných 
hriechov. Je bránou ku všetkým 
neprávostiam, najmä násilným 
deliktom. Múdry Sirachovec učí: 
„O koľko lepšie je napomínať, 
ako hnevať sa, neprerušuj od
prašovanie toho, čo sa prizná
va k vine" /Sír 20,1/.

Nech sa nikto z nás nevyho
vára, že máme takú povahu a s 
tým sa nedá nič robiť. Ide o 
správanie, ktoré sa dá samodís- 
ciplínou zo života odstrániť, vy
žaduje to však cieľavedom é 
úsilie. Že sa to dá, dokazuje 
Mojžiš, najväčší prorok Staré
ho zákona, ktorého v mladosti 
premáhal hnev. Svoju náruži
vosť však dokázal ovládnuť s 
takým výsledkom, že Sväté pís
mo o tom prináša svedectvo: 
„Mojžiš bol veľmi tichý muž, tich
ší ako všetci ostatní ľudia na 
svete“ (Num 12,3).

Bohu, ktorý je sama láska, 
dobrota, tichosť a pokoj, sa hnev 
protiví v celej svojej podstate a 
preto vraví: „Hnev a zúrivosť - 
to obidvoje je odporné, len hrieš
ny človek sa ich pevne drží“ /Sir 
27,33/. Preto Pán Ježiš hovorí: 
„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/.

Sv. apoštol Pavol nám hovorí 
takto: „Modloslužba, čary, ne
priateľstvá, sváry, žiarlivosť, 
hnevy, zvady, rozbroje a rozko
ly, tí, čo robia takéto veci, nedo
siahnu Božie kráľovstvo“ /Gal 
5,20/.

Hnevu, tejto hriešnej neprá
vosti, je potrebné sa chrániť a 
zobrať si k srdcu radu Ježiša 
Krista: „Vezmite na seba moje

Za 16 0 ,-Sk do Svätej zeme a desaf 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.

PODMIENKY  
PRE INDIVIDUÁLNYCH  

ODBERATEĽOV
Súťaže sa môže zúčastniť ten, 

kto si predplatí časopis Slovo ako 
nový odberateľ v termíne od I2 .l. 
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.

PRAKTICKY  
TO VYZERÁ TAKTO

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

PODMIENKY  
PRE HROMADNÝCH 

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

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

jarmo a učte sa odo mňa, lebo 
som tichý a pokorný srdcom a 
nájdete odpočinok pre svoju 
dušu“ /Mt 11,29/.

Účinným  spôsobom  liečby 
hnevu je nielen strániť sa situ
ácií, pri ktorých dochádza k 
„strateniu“ nervov, ale hnev na
hradiť mlčaním. Len keď hnev 
pominie, možno hovoriť s rozu
mom, múdro k vecí.

No spôsob nad všetky spô
soby k premáhaniu hriešneho 
hnevu je  modlitba. Boh takto 
posiela svoju milosť, ktorá pre
môže každú horkosť srdca. Po
tvrdzuje to pravdivosť slov, že 
kvapka medu dokáže viac než 
sud plný octu.

Ak patríme medzí tých, ktorí 
sa častejšie zbytočne hnevajú, 
skúšajme s pokorným srdcom 
cvičenie v ovládaní hnevu. So 
všetkými ľuďmi sa snažme žiť 
v pokoji, svedomite plniť povin
nosti svojho povolania, konať 
dobré sku tky a tak nap ĺňať 
zásady čnosti kresťanskej ti
chosti.

Hnev skúsme nahradiť úsme
vom a nič to, ak sa to na prvý 
raz nepodarí. No postupne zis
tíme, že úsmev dokonale zbli
žuje ľudské srdcia, najmä tie 
rozdvojené. Preto nežime ďalej 
s hnevom, ale s úsmevom, i keď 
to bude stáť obetu. A.N.

POZOR ! DNES POSLEDNÁ SANCA

. celodiecézna púť do Svätej zeme

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

26.4. - 3.5. 1998

Počas púte navštívime: Cézareu prímorskú, Haifu, Nazaret, Ti- 
berias, Kafarnaum, Kánu Galilejskú, Jeruzalem, Betlehem, Ain. 
Karem a iné biblické miesta. Vystúpime na horu Tábor, povozíme 
sa loďou po Genezaretskom jazere a okúpeme sa v Mŕtvom mori. 
Cena púte: 19 990,-Sk + doprava na letisko. V cene sú zahrnuté 
všetky služby a vstupy vo Svätej zemi okrem fakultatívneho výletu 
na Massadu.

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

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