
Životný štýl 
Márie a nás

Hovorí sa, že mesiac máj je  najkrajším mesiacom v 
roku. Najkrajšie patrí k najkrajšiemu. Preto sa toto obdo
bie spája so zvláštnou úctou k Matke Božej.

Pokúsme sa spoločne objaviť veľkosť „malej“ Márie a 
dôvod, prečo sme tak často vzdialení od života Bohoro
dičky.

Dnes sa často spomína slovo životný štýl, moder
nosť. Sprievodným javom  tejto modernosti je  obrovské 
vysoké životné tempo. Spolu so závratnou rýchlosťou vý
voja techniky aj ľudia stechnizovali svoje myslenie i ko
nanie. Rýchlosť, s akou prežívame každodenný život, je  
ako japonská vlaková súprava. Ten, kto tomuto tempu 
nestačí, očitá sa na periférii záujmov spoločnosti a mož
no i vlastnej rodiny. Človek zabúda nielenže na svojich 
bratov a sestry, ale čo je  najhoršie, zabúda sám na seba.

V tomto každodennom kolobehu povinnosti a záujmov 
sa pomaly vytráca modlitba, ktorá vychádza nielen z úst, 
ale predovšetkým zo srdca. Strácame pokoj, sme ner
vózni, a p ri najmenšom omyle sme „vyvedení z miery“. 
Taký je  životný štýl súčasného moderného človeka.

Životný štýl Márie bol na pomery vtedajšej doby istot
ne prispôsobený. Boli zákony, boli povinnosti a bolo po
trebné ž iť  štýlom, ktorý modelovala tamojšia spoločnosť. 
Avšak životný štýl Márie neprekrýval je j skutočný život, 
ktorý bol naplnený Božou prítomnosťou a preplnený dob
rotou. Mária totiž dokázala načúvať, čo chce od nej Pán. 
Dokázala komunikovať so svojím Stvoriteľom a predo
všetkým dokázala vypočuté Božie slovo úplne prijať a 
praktizovať v živote. Povedala svoje bezvýhradné áno. 
Spoločenské záumy, povinnosti a modernosť Márie ne
prevýšili je j záujem o Boha.

Kresťanský život moderného kresťana, ktorý sa chys
tá prekročiť prah tretieho tisícročia, by nemal ustupovať 
požiadavkam tzv. moderného štýiu. Zoberme si príklad 
od tej, ktorá bezvýhradne dôverovala Bohu a je j láska 
prekvitala ako rozvoniavajúce májové rozkvitnuté sady a 
záhrady. Svetozár GRÉCKY

Autentické svedectvo o živote gréc
kokatolíckeho kňaza o. Jozefa Mol- 

čanyiho a jeho rodiny v období likvidácie 
Gréckokatolíckej cirkvi prinášame v roz
hovore, ktorý sa nám podarilo získať aj 
vďaka vnukovi Ivanovi Molčányimu. Sve
dectvo viery doplnené originálnymi záber
mi z päťdesiatych rokov prinášame na 
strane

Str. 6-7

V Prešove približne 700 a v Košiciach 
500 mladých gréckokatolíkov prijalo 

pozvanie Svätého Otca Jána Pavla II. a 
prišli na stretnutie so svojim i biskupmi 
Mons. Jánom Hirkom (v sále Čierneho orla 
v Prešove) a vladykom Milanom Chautu- 
rom, CSsR (v dominikánskom Veritase v 
Košiciach). Reportáž o tomto nevšednom 
stretnutí prinášame na strane

Str. 8

Redakcia časopisu Slovo v spolu
práci s CK TIMS pripravili novú 

súťaž. Za 160 Sk (predplatné) môžete s 
cestovnou kanceláriou TIMS cestovať po 
Božích stopách. V prípade, že predplat
né doplníte o minimálny dar 40 Sk, bude
te súčasne zaradený do zlosovania o 
desať ďalších cien. Viac čítajte na posled
nej strane tohto čísla.

Str. 16
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Nová evanjelizácia
Čas, v ktorom dnes žije Cirkev, sa 

začal pred dvetisíc rokmi, začai hneď po 
smrti a zmŕtvychvstaní Spasiteľa. Je to 
čas lásky a Božieho milosrdenstva, lebo 
tam, kde sa rozmohol hriech, víťazí nad 
ním Božia láska.

V Cirkvi vždy bola sila Boha a slabosť 
človeka, Cirkev vždy bola Božská i ľud
ská zároveň. Preto tu bol vždy moment, 
ktorý sa nazýva krízou. Tak tomu je aj 
dnes. Cirkev prináša prorocký hlas sve
tu, ale tento nechce počúvať slovo Bo
žie. Cirkev bráni život proti civilizácii 
konzumu, bráni človeka v svete, ktorýsi 
neváži hodnôt ľudskej osoby, hodnôt du
cha. Ak Cirkev uplatňuje svoje prorocké 
poslanie, vždy to vyvoláva krízové javy. 
Táto skutočnosť je výzvou pre veriace
ho človeka, aby sa zapojil do vznešené
ho poslania.

Náš Spasiteľ určil svojej Cirkvi povo
lanie evanjelizácie. Evanjelizácia je pod
statou existencie Cirkvi. Ona má hlásať 
Dobrú zvesť, ktorá nie je doktrínou, ve
cou, ale Osobou, osobne vteleného Slo
va Božieho. Ježiša narodeného pred 
dvetisíc rokmi, umučeného pre naše hrie
chy, zmŕtvychvstalého, ktorý žije medzi 
nami a je odpoveďou pre svet, pre spo
ločenstvá a ich problémy a normou pre 
vzťahy medzi ľuďmi.

Ján Pavol II. začal v roku 1983 hovo
riť o novej evanjelizácii. Novej, jednak 
vzhľadom na vykonávateľov, vzhľadom 
na metódy a spôsoby vyjadrenia a tiež 
novej vzhľadom na spoločenstvá, ktoré 
pôvodne kresťanské boli, ale po nepriaz
nivých a ťažkých časoch vzdialili sa od 
Krista. Pápež nikdy nehovoril o novom 
Evanjeliu. Evanjelium je jedno jediné, ne
môže sa zmeniť a pritom je stále nové. 
Čo je potrebné, to je nová evanjelizačná 
činnosť, nové metódy, nové spôsoby 
vyjadrovania, využitie nových prostried
kov komunikácie. V tejto požiadavke je 
najdôraznejšia výzva pre Cirkev a teda 
pre nás všetkých do budúcich rokov. 
Sme vyzývam nájsť nové formy infor
mačných prúdení, komunikácie, oslove
ní s využitím kultúrnych a technických 
výsledkov vývoja modernej spoločnosti.

Pred dvoma storočiami bol nedosta
točne oslovený svet vedy a ten sa po
tom uberal cestou, ktorá ho vzďaľovala 
od kresťanstva. Pred storočím bol ne
dostatočne oslovený svet práce, ktorý sa 
potom dostal do rúk ateistických síl. V 
súčasnosti hrozí, že nebude kresťan
stvom oslovený svet mladých ľudí. Je tu 
nástojčivá výzva nestratiť pre evanjelium 
svet mládeže.

Pravda, musíme zdôrazniť skutoč
nosť, že všetky prostriedky sú dobré na 
evanjelizáciu, ale žiaden nemôže nahra
diť evanjelizáciu osobnú - osobné sve
dectvo. M. STANISLAV

Úmysly apoštolátu modlitby na máj
Aby vernosť Panny M árie hlasu Ducha Svätého bola pre všetkých 

p rík ladom  k veľkodušném u p rija tiu  Božej vôle.
Aby m ladí ľud ia  boli ochotní p r i ja ť  m isionárske povolanie na 

celý život.
Duchu Svätý, daj nám  nábožnosti, aby sme sa pod mocnou ochra

nou Panny M árie  p rip rav ili na slávenie Turíc hlavne modlitbou.
Srdce Ježišovo, zachovaj vo svätosti všetkých biskupov, kňazov a 

diakonov.

FO T O G R A FIE  A K O  SV E D E C T V O
Redakcia časopisu Slovo prosí všetkých, ktorí vo svojich ro

dinných albumoch, alebo iným spôsobom uchovávajú autentic
ké fotografie z rokov, kedy bola činnosť Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku zakázaná, aby nám ich zapožičali. Ide o fotogra
fické zábery prenasledovaných kňazov a ich rodín. Prosíme, 
aby ste uviedli krátku správu, kde boli fotografie urobené, kedy 
a kto je na zábere.

Zapožičané fotografie vám v dohľadnom čase vrátime.

Perly východných otcov
Sv. B až il V eľk ý  O  B R A T S K E J L Á S K E
Čo znam enajú slová: „M ilujte sa navzájom bratskou láskou“ (Rim 

12,10)?
- Bratskou láskou možno nazvať vyšší stupeň priazne, nežné želanie 

a rozpoloženie toho, čo miluje, ohľadne toho, koho miluje. Aby láska 
nebola povrchná, ale úprimná, plná vrúcnosti, je  napísané: „Milujte sa 
navzájom bratskou láskou“ (Rim 12,10).

Sv. B ažil V eľký  O  H N E V E
Čo nariaď uje Apoštol tým ito slovami: „H nevajte sa, ale nehrešte! 

Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom“ (Ef 4,26) a znova na inom 
mieste, keď hovorí: „A kákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, 
k rik  a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás“ (E f 4,31)?

- Myslím, že Apoštol podľa príkladu Pána v takom poradí prednie
sol reč, ako Pán v Evanjeliu najprv povedal: „Počuli ste, že otcom bolo 
povedané...“ a potom dodáva: „No ja  vám hovorím“ (Mt 5, 21-22). 
Podobne aj tu Apoštol spomína najprv Starý zákon a to, čo tam bolo 
povedané: „Hneváte sa, ale...“ (Ž 4,5), a potom dodáva svoju náuku, 
ktorá je  nám prispôsobená: „Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorče
nie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás“ (E f 4,31).

Pripravili BAZILIÁNI

Našim vzorom
ľ  sobotu dňa 9. mája t. r. bude v 

Klenove, okres Prešov odhalenie pa
mätnej tabule priekopníkovi cyrilome- 
todskej tradície o. Jozefovi Zorva- 
novi.

Diecézne kolo 
Biblickej súťaže

Za účasti o. biskupa Mons. Jána 
Hirku bude 16. mája 1998 závereč
né diecézne kolo Biblickej súťaže v 
Prešove.

1. kategória - 1. stupeň ZŠ 
od 09.00-11.30 hod.

2. kategória - II. stupeň 
od 11.30-14.00 hod.

3. kategória - stredné školy 
od 14.00-16.30 hod.

4. kategória - výtvarná súťaž pre 
všetky kategórie - vyhodnotenie.

Posviacka fary
Dňa 17. mája t. r. bude posviacka 

fary v Ortuťovej, v dekanáte Bardejov.

Hudobná jar
V rámci Prešovskej hudobnej jari 

dňa 17. mája o 19.00 hodine sa v Ka
tedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
predstavia: starosloviensky zbor pô
sobiaci pri tomto chráme a Bohoslo
vecký zbor Romana Sladkopevca. 
Podujatie organizuje PKO Prešov.

Zájazd do Ríma
V dňoch 7.-12. júna organizuje 

Diecézne katechetické stredisko v 
Prešove pobyt v Ríme pre kateché
tov, učiteľov našich cirkevných škôl, 
členov katechetickej komisie, víťazov 
Biblickej súťaže a prípadne aj iných 
záujemcov.

Cena zájazdu 4500 Sk
V cene je zahrnuté: Cesta autobu

som, ubytovanie s polopenziou, zá
kladné poistenie, kňaz, sprievodca

Prihlásiť sa môžete na adrese: 
DKS Gr. kat. biskupstva, Hlavná 1 
P.O. Box 135, 080 01 Prešov.

Na Rádio Lumen
Tým, ktorí chcú prispieť darom na 

Rádio Lumen, oznamujeme číslo 
jeho účtu: 1087548312/0200 VÚB 
Banská Bystrica.

Najbližšie číslo Slova 
vyjde 17. mája 1998
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KTO LEN BERIE, JE AKO MŔTVE MORE. KTO VŠAK DÁVA, JE AKO JORDÁN. 
POTREBNÉ JE NIELEN ČERPAŤ, ALE PONÚKNUŤ OBČERSTVENIE AJ INÝM.

V Izraeli je jedna prírodná 
zaujímavosť, z ktorej si môže
me zobrať poučenie do svojho 
života. Sú tam dve moria, kto
ré spája rieka Jordán. Na se
vere krajiny je Galilejské more 
s priezračnou sladkou vodou 
plné rýb a rastlín. Na juhu je 
najslanšie more sveta, v kto
rom niet jediného živého tvora 
ani rastliny, a preto sa volá Mŕt
ve. V izraelských školách uči-

schne. Prameň, ktorý sa nepý
ta, kto prichádza piť, ale napá
ja dobrých i zlých. Láska je ako 
prameň, ktorý nikoho nenúti, 
aby sa napil, ale každému ne
cháva slobodu a nehnevá sa, 
ak niekto odmietne piť. Svoju 
vodu dáva vždy zadarmo. Prá
ve taký bol aj on. Nepýtal sa, 
či jeho lásku ľudia prijímajú a 
či nie. Nikoho nenútil, ponúkal 
ju zadarmo, úplne všetkým, aj

smäd. A nielen to. Ježišova 
láska v nej spôsobila veľkú pre
menu. Predtým sa ľuďom vy
hýbala, skrývala sa pred nimi 
a zrazu ide do mesta, aby sa s 
nimi podelila o radosť, ktorú 
zažila. Pozýva aj ostatných k 
Ježišovi, aby okúsili živú vodu 
aj oni. Zvnútra tejto Samaritán
ky začali vytekať prúdy živej 
vody.

Teraz sa pozrime na svoj ži-

NAČRIME Z PRAMEŇA ŽIVEJ VODY
telia sa pýtajú detí: „Viete, 
prečo je Galile jské m ore 
také dobré, sladké a plné ži
vota a Mŕtve more také ne
príjemné? Je to preto, lebo 
Galilejské more Jordán pri
jíma a zároveň dáva, kým 
Mŕtve more Jordán síce pri
jíma, ale už ho viac nedá
va.“ A hneď pokračujú vo 
vysvetľovaní: „Tak je to aj s 
ľuďmi. Keď je človek nau
čený len prijímať a nič ne
dáva, je pre svoje okolie  
nepríjemný ako vody Mŕtve
ho mora. Naopak, keď vie 
dávať, podeliť sa, je dobrý 
a každý ho má rád.“ Uznaj
me, že je to výstižné.

Keď sa pravdivo zahľadí
me na svoj život, určite zba
dáme, že je pre nás bližšie 
brať ako dávať. Sme sebeckí 
už od narodenia. Toto je  smut
né dedičstvo toho, že človek 
uveril diablovi. Na svete je  pre
to toľko zla, vojen a násilností, 
lebo mnohí chcú len brať, chcú 
čím viac pre seba. Je však, kto
si, kto je od počiatku iný, kto 
sa vždy so všetkým delí a rád 
dáva. Je to Boh. To je  dôvo
dom, prečo stvoril svet, kvôli 
čomu ho udržiava a to je aj dô
vodom, prečo nám poslal svoj
ho Syna. C hce, aby sm e 
vedeli, že sme boli oklamaní, 
že život nie je v moci a bohat
stve, ale v láske. Blaženejšie 
je dávať ako brať.

Vďaka S pas ite ľov i sm e 
mohli veľmi dobre spoznať, čo 
je láska. Je akoby prameňom 
živej vody, ktorý nikdy nevy

tým na jväčším  hriešn ikom  - 
Zachejovi, Márii M agdaléne, 
lotrovi na kríži, či Sam aritán
ke. Kto Ježišovi uveril a napil 
sa živej vody, z jeho vnútra 
tečú prúdy živej vody pre iných. 
Tak ako o tom sám hovorí: „Ak 
je  n iekto  sm ädný a verí vo 
mňa, nech príde  ku m ne a 
nech pije. Z jeho vnútra pote
čú prúdy živej vody. To pove
dal o Duchu, ktorého mali prijať 
tí, čo v neho uverili“ (Jn 7,37- 
39). Ako príklad nám môže po
slúžiť Samaritánka.

Táto žena si možno ani neu
vedomovala svoj smäd, ktorý 
ju  hnal od jedného  muža k 
druhému, avšak ani u jedného 
nenašla to, čo hľadala. Keď sa 
však stretla s Ježišom, napila 
sa živej vody, ktorá uhasila jej

vot. Možno už roky sedáva
me v chrámových laviciach 
a počúvame Ježišove slo
vá a p re d sa  sm e s tá le  
smädní. Je to buď preto, že 
svoj smäd chcem e uhasiť 
n ieč ím  iným  - pen iazm i, 
uznaním, telesnými pôžitka
mi, alkoholom, drogami, no
vým  o b le če n ím  a tď . - o 
týchto veciach Spasiteľ ho
vo rí: „K to  p ije  tú to  vodu 
bude znova smädný.” Mož
no sme smädní preto, lebo 
nerozumieme správne Bo
žiemu slovu, alebo ho po
čúvam e bez pravej viery. 
Potom počúvame o Božej 
láske, dobrote, odpustení, 
ale neprináša to žiadne ovo
cie, zos távam e  m ŕtvym i. 
Pretože živý je  ten, kto nie

len počúva a prijíma, ale ten, 
kto dáva, ako o tom hovorí prí
klad z úvodu.

Kto skutočne prijal Ježišovho 
Ducha, nemôže prijímať bez toho, 
aby dával. Kto prijíma Slovo ži
vota, nemôže o ňom nehovoriť 
iným. Kto prijíma lásku a odpus
tenie od Boha, má to isté dávať 
ďalej. Sv. Ján o tom hovorí: My 
vieme, že sme prešli zo smrti do 
života, lebo milujeme bratov. Kto 
nemiluje, zostáva v smrti.

Bratia a sestry! Náš smäd 
môže uhasiť jedine Boh. Preto 
je  potrebné nanovo a s vierou 
počúvať Božie slovo, nechať 
sa ním odhaliť ako Samaritán
ka, napiť sa Božej lásky a urči
te aj z nášho vnútra potečie 
živá voda pre druhých.

o. Mgr. Jozef ZORVAN

Lístok 
na strome

Ťažko choré dievčatko, ležia
ce v nemocnici, raz vyrieklo ta
kúto vetu: Dovtedy budem žiť, 
kým na strome, ktorý je vonku 
v nemocničnom areáli, zostane 
aspoň jeden lístok. Bolo leto. 
Lekári však nedávali malej pa
cientke veľa nádeje na pozem
ský život.

Keď prišla jeseň, jeden lístok 
za druhým padali na zem. Diev
čatko každé ráno vyzeralo z 
okna, či zostal na strome aspoň 
jeden lístok. Verila, že bude žiť, 
kým na strome bude aspoň je
den zelený lístok. Keď rodičia 
počuli a videli, že dievčatko stá
le vyzerá z okna, raz tajne pri
pevnili na strom umelý zelený 
lístok. Jeseň si pomaly už vy
mieňala stráž so zimou a na 
strome stále bol ešte jeden ze
lený lístok. Všetky už opadli, iba 
ten jeden jediný tam stále bol. 
Lekári sa čudovali, že ako to, 
že malá Viťka ešte žije. Jej dni 
života predlžil malý lístok.

Viera - hory prenáša. Keď člo
vek dokáže žiť z viery v jeden 
lístok, o čo viac dokáže žiť z vie
ry v zmŕtvychvstalého Krista. 
Smrťou smrť premohol a zosnu
lým v hroboch život daroval. 
Veľkonočné evanjeliové posol
stvo je najradostnešou správou, 
aká sa nám kedy dostala do uší. 
Boh tak ako vzkriesil svojho 
Syna, aj nás v budúcom veku 
vzkriesi k večnému životu.

Aký zmysel by malo, aby sme 
sa pred iera li tým to životom, 
načo by bola dobrá naša náma
ha, keby Kristus nevstal z mŕt
vych. Boli by sme najúbohejšie 
stvorenia zo všetkého stvoren- 
stva. Nemalo by zmysel starať 
sa o rodinu, nemalo by zmysel 
poctivo žiť, nemalo by zmysel 
chodiť na bohoslužby. Lepšia 
ako poriadok by bola anarchia.

Boh však už pri stvorení sve
ta myslel na tých, ktorých po
volal k večnému životu. Napriek 
veľkému sklamaniu v raji dáva 
nám novú nádej. Ježiš Kristus - 
Boží Syn - za nás priniesol naj
väčšiu obetu - zomrel za nás 
potupnou smrťou na kríži a tre
tieho dňa vstal z mŕtvych. Vzal 
na seba všetky hriechy sveta a 
svojím zmŕtvychvstaním nám 
dáva novú nádej, aby sme 
mohli raz s ním žiť v spoločen
stve so svätými v nebi. Uverme 
mu! Svetozár GRÉCKY
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Apoštolský list Jána Pavla II.

Orientale Lumen
Mníšstvo ako vzor 
prežívania krstu

Chcel by som sa teraz pozrieť 
na širokú panorámu východného 
kresťanstva z jednej osobitnej vy
výšeniny, ktorou je  mníšstvo a kto
rá dovoľuje zhliadnuť mnohé črty 
tejto panorámy.

Na Východe si mníšstvo zacho
valo veľkú jednotu, pretože nepo
zná form áciu rozličných typov 
apoštolského života, ako to bolo 
na Z ápade . R o z ličn é  p re ja v y  
mníšskeho života, od zásadného 
cenobitizmu, ako ho chápali Pa- 
chomius a Bažil, až po najprísnej
šie pustovníctvo A ntona alebo 
Makaria Egyptského, zodpoveda
jú  sk ô r ro zd ie ln y m  stu p ň o m  
duchovného putovania, než roz
ličným životným stavom. V kaž
dom prípade však sa všetky tieto 
prejavy odvodzujú od mníšskeho 
života ako takého, nech sa už pre
javuje v akejkoľvek forme.

Okrem toho, na Východe sa ne
hľadelo na mníšstvo ako na stav, 
ktorý je  vlastný iba jednej kategó
rii kresťanov, ale osobitným spô
sobom  ako na oporný bod pre 
všetkých kresťanov, v  miere da
rov, ktoré Pán dáva každému, po
núkajúc ho tak ako emblematickú 
syntézu kresťanstva.

Keď Boh niekoho volá takým 
totálnym spôsobom ako v mníš
skom živote, vtedy môže človek 
dosiahnuť ten  najvyšší stupeň, 
ktorý je  schopný vyjadriť citli
vosť, kultúru a duchovnosť. Toto 
platí o to viac vo východných cirk- 
vách, pre ktoré mníšstvo predsta
vuje ich bytostnú skúsenosť a v 
ktorých aj dnes rozkvitá, len čo sa 
skončí prenasledovanie a srdcia sa 
m ôžu  s lobodne  p o zd v ih n ú ť  k 
nebu. K láštor je  prorockým mies
tom, v ktorom sa stvorenie stáva 
Božou oslavou a kde sa konkrét
ne žitý príklad lásky k blížnemu 
stáva ideálom ľudského spoluna
žívania, kde ľudská bytosť hľadá 
Boha bez bariér a prekážok, mies
tom, ktoré sa takto stáva oporou 
pre všetkých, nosí ich v srdci a po
máha im hľadať Boha.

Chcel by som pripom enúť aj 
žiarivé svedectvo mníšok kresťan
ského Východu, ktoré neraz aj v

(Pokračovanie na strane 5)

A ko ranná zornica trblie
ta sa na ob lohe dejín 

spásy žena, ktorú prisľúbil Boh 
po páde prvých ľudí do hriechu 
a ktorú predpovedali proroci. 
My už vieme, že touto ženou 
je Mária - služobnica Ducha 
Svätého.

„V šiestom  m esiaci poslal 
Boh anjela Gabriela do galilej- 
ského mesta, ktoré sa volá Na- 
za re t, k panne zasnúbene j

mužovi z rodu Dávidovho, me
nom Jozef. A meno panny bolo 
Mária. Anjel prišiel k nej a po
vedal: „Zdravas, milosti plná, 
Pán s tebou... Počneš a poro
díš syna a dáš mu meno Je
žiš...

Ako sa to stane... Anjel jej 
povedal: „Duch Svätý zostúpi 
na teba a moc najvyššieho ťa 
zatieni...“

Mária povedala:“Hľa služob
nica Pána, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova.“

V tej chvíli sa Mária otvorila 
Duchu Svätému a od toho oka
mihu čoraz ochotnejšie ho po
čúvala v celom živote. On jej 
vnuká myšlienku, aby navštívi
la príbuznú Alžbetu a sprevá
dza ju  ce lo u  ce s to u  do 
judského  mesta v hornatom  
kraji A in-Karim, Zaujímavé je 
však to, že z Márie, akoby pre
chádzal aj na iných. Lebo len 
čo Alžbeta začula Máriin po
zdrav, dieťa v jej lone sa za
chvelo a Alžbetu naplnil Duch 
Svätý.

Bol to iste Duch Svätý, kto
rý jej vnukol odpoveď: „Velebí 
moja duša Pána a môj duch 
jasá v Bohu, mojom Spasite
ľovi...“ /Lk 1,46-47/.

Vo svetle  Ducha Svätého 
prežíva celý život v Nazarete, 
kde vytvára pod vplyvom toho- 
to Ducha ovzdušie lásky a po
koja.

A keď začína Ježiš, jej Syn, 
verejne účinkovať v Káne Ga- 
lilejskej a iste, počúvajúc Du
cha S vä té h o , p o s tre h n e  
okamih, kedy má zareagovať

a upozorniť svojho Syna: „Ne
majú vína.“

Iste je  to počúvanie Ducha 
Svätého, keď po smrti Pána 
Ježiša jed ine ona nekráča k 
hrobu. V jeho svetle verí a vy
znáva, že vstal z mŕtvych.

Spolu s apoštolmi zotrváva 
po nanebovstúpení na modlit
bách a očakáva toho, ktorého 
jej Syn prisľúbil - Ducha Svä
tého.

Len počúvanie Ducha Svä
tého ju robí takou, aká bola v 
okamihu, keď jej anjel oznámil, 
že bude Matkou prisľúbeného

Vykupiteľa, a akou bola až po 
jeho smrť na kríži a po jeho na
nebovstúpenie.

Aj nás učí Panna Mária po
čúvať Ducha Svätého. Veď 
sme sa s ním stretli ako Má
ria. Jeho prvý dotyk sme pocí
tili už pri krste, keď nám kňaz 
lial vodu na hlavu a hovoril: „Ja 
ťa krstím v mene Otca i Syna i 
Ducha Svätého.“

Dostali sme ho pri sviatosti 
birmovania, keď nám biskup 
mazal čelo svätou krizmou a 
hovoril: „Prijmi znak daru Du

cha Svätého.“
Je len otázka, či sme sa mu 

otvorili ako Mária. Lebo žiaľ, tak 
ako v Máriinom živote vidieť, že 
ho počúvala, v našom živote to 
často nevidieť. Málo sme za
pálení za veci Božie. Málo sme 
svedectvom pre svet. A posla
nie vyznávať vieru a podľa nej 
žiť je často u nejedného z nás 
len formalitou.

Príčina je, že nepočúvame

Ducha Svätého ako Mária. Ne
spolupracujeme s jeho darmi.

Rozhodnime sa teda nasle
dovať Máriu. Počúvať Ducha

Svätého a tým sa podobať Má
rii.

Modlím sa za to, aby sme sa 
aspoň v tomto roku Duchovnej 
obnovy, v ktorom sa viac ve
nujeme poznaniu Ducha Svä
tého, tre te j božske j osoby, 
pravého Boha v jednote s Ot
com i Synom, tejto zosobne
nej Lásky Otca a Syna, aby 
sme sa mu otvorili ako Mária 
a tak sa posväcovali a stali sa 
soľou a svetlom aj pre iných.

Ján SOKOL 
arcibiskup - metropolita

Y  y . ________ •Panna Mária - vzor počúvania 
hlasu Ducha Svätého

- & '■  h  > v'  jBB 
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rozpore s dobovou mentalitou sa 
prejavilo ako vzor ocenenia žen
skej osobitosti v Cirkvi. Počas 
nedávnych prenasledovaní, predo
všetkým v krajinách východnej 
Európy, keď mnohé mužské kláš
tory boli násilne zatvorené, žen
ské mníšstvo u d rža lo  zaža tú  
pochodeň mníšskeho života.

Charizma mníšky s tými charak
teristikami, ktoré sú vlastné, je  vi
diteľným znakom toho Božieho 
materstva, na ktoré sa často odvo
láva Písmo.

Obraciam teda svoj zrak  na 
mníšstvo, aby som identifikoval tie 
hodnoty, ktoré dnes pokladám za 
mimoriadne dôležité na vyjadre
nie prínosu kresťanského V ýcho
du k putovaniu Kristovej Cirkvi k 
Božiemu kráľovstvu. Bez toho, že 
by mníšska skúsenosť alebo dedič
stvo Východu m ali exkluzívny 
charakter, tieto aspekty tam často 
nadobudli mimoriadne postave
nie. Koniec koncov neusilujeme 
sa zhodnotiť výlučnosť, ale obo
hatenie tým, čo jeden Duch pod
nietil v jedinej Kristovej Cirkvi.

Mníšstvo bolo vždy vlastnou 
dušou východných cirkví: na V ý
chode sa zrodili prví kresťanskí 
mnísi a mníšsky život bol integ
rálnou súčasťou v ý ch o d n éh o  
svetla, ktoré veľkí Otcovia neroz
delenej Cirkvi odovzdali Západu.

Silné spoločné črty, ktoré spá
jajú mníšsku skúsenosť Východu 
a Západu, ju robia obdivuhodným 
mostom bratstva, kde žitá jedno
ta žiari jasnejšie ako všetko, čo 
možno vidieť v dialógu medzi cirk
vami.

Nad slovenským prekladom liturgie
Trojica nerozdielna 
alebo nedeliteľná ?
Pred vyznaním viery i na výzvu 

"Vzdávajme vďaky Pánovi” odpo
vedá ľud aklamáciou na Trojjedi
ného Boha: ...Trojicu jednopod- 
statnú a nedeliteľnú, resp. Trojici 
jednopodstatnej a nedeliteľnej.

D o te ra jš ia  odpoveď  zne la  
v záverečnom slove:... nerozdiel
nu/nerozdielnej.

Otec Tomáš Špidlík vo svojej 
knihe Spiritualita kresťanského 
Východu hovorí: “Pri výklade vie
ry  v T ro jicu  sa s tre táv am e 
s dvojakým chápaním, i keď je  
pravda, že tento rozdiel sa nesmie 
preháňať: chápanie alexandrijsko
- latinské a grécke. To prvé pochá
dza od Augustína a Boethia: Tie
to tri osoby sú jeden  Boh ... a 
všetko je  (v nich) jedno okrem 
toho, kde vzťahy sú protikladné. 
(Jednoduchšie povedané, žiadna 
osoba nie je  druhou, t.j. Otec nie 
je  Syn ani Duch, Syn nie je  Otec 
atď. (pozn. aut.) N aproti tomu

grécki Otcovia ostávajú verní slov
níku N ového zákona: názov ho 
theos, Boh, sa ponecháva Otcovi 
nášho Pána Ježiša Krista (Rim 5, 
6; 2 Kor 11, 31; E f 1, 3). Funkcia 
jed n o tliv ý ch  O sôb zodpovedá 
miestu, aké majú vo vnútri Najsvä
tejšej Trojice; tu sa prejavuje, akú 
hodnotu má pre spásu ľudstva ta
jom stvo Trojice.”

Takzvané Atanázovské vyznanie 
viery, ktoré je  najjasnejšou formu
láciou o tajom stve Najsvätejšej 
Trojice a Vtelenia tento náš “prob
lém” opisuje takto: „...uctievame 
jedného Boha v Trojici a Trojicu 
v jednote  bez zmiešania Osôb ... 
iná je  totiž osoba Otca, iná Syna, 
iná Ducha Svätého ...”

Všetky pokusy veľkých teológov 
a svätých otcov vysvetliť, viac či 
menej úspešne, toto najväčšie ta
jomstvo našej viery, majú spoloč
ný základ: Osoby vo vnútri Trojice 
sú odlišné, teda rozdielne, ale Tro
jica ako jednota je  nedeliteľná.

Krátky slovník slovenského ja 
zyka pri hesle rozdielny hovorí:

majúci odlišné vlastnosti. Spätne: 
nerozdielny = nemajúci odlišné 
vlastnosti - a to, ako sme videli 
z predchádzajúceho vysvetlenia, 
o Trojici neplatí. Teda doterajší vý
raz “nerozdielna” (azda by sa dal 
pripustiť výraz “nerozdeliteľná”, čo 
by však bolo trochu ťažkopádne) 
sa nijako nedal akceptovať. Práve 
z toho dôvodu, aby sa presne vy
jadrila táto hlboká pravda našej vie
ry. Do dogmatického vyjadrovania 
sa totiž niekedy našou nepozornos
ťou veľmi ľahko vkradne nepres
nosť (potom sa žartom hovorí, že 
správna dogmatická kázeň má ob
sahovať aspoň tri bludy). Pri teraj
šom preklade sme chceli zabrániť, 
čo i len náznak čohosi takého.

V tom nám dávajú za pravdu aj 
iné preklady. Nemčina ako ob
zvlášť cenený jazyk modernej te
ológie, používa slovo unteilbare, 
taliančina indivisibile, gréčtina 
achórisťon, a podobne aj iné: všet
ky teda používajú ten istý výraz: 
nedeliteľný!

o. M gr. P eter RUSNÁK

Milosrdný Bože, ty si sa zm i

loval nad všetkými, ktorí sa 

k  tebe utiekajú, zm ilu j sa aj nado 
mnou.

V biede a bolesti volám k  tebe, z 
tohto m iesta, kde je  nás toľko tr

piacich. Dopustil s i na nás nemoc, 
ale pripravil s i aj pomoc skrze tých, 

ktorí sa starajú o moje uzdravenie. 
Ako mnoho je  ľudskej biedy, a ja  
som o tom nevedel, dokedy sa ma 

nedotkla tvoja ruka. Teraz vo svo

jo m  trápení súcitím  s tými, ktorí

spo lu  so m nou čaka jú  na svoje  

uzdravenie.
Prosím, skloň sa ku mne i k  ostat

ným. A daj nám ducha trpezlivosti, 
aby sme svoju nemoc vedeli v ti-

Modlitba nemocného

chosti znášať, a nemarili úsilie tých, 

ktorí sa starajú o naše uzdravenie.

Srdce m i napíň vďačnosťou za 

ich ochotu a službu. Predovšetkým  
m i daj, aby som vo svojej chorobe

p o z n a l teba  ako všem ohúceho  
Boha a m ilujúceho Otca.

Veď ma k  sebe, spravuj každé 
hnutie m ojej mysle, a daj m i trpez

livú odovzdanosť sa do tvojej svä

tej vôle v nádeji, že ty všetko učiníš, 
aby som sa v upevnenom zdraví 

vrátil k svojej rodine.

Požehnaj tých, ktorí ma liečia a 

ošetrujú, požehnaj ich prácu.

Prosím ťa o to, Bože môj, vyslyš 

moju pokornú modlitbu.

Amen.

Turínske plátno - prototyp plaščeníc
Vo východných chrámoch počas obradoch vzkriesenia kňaz zo 

symbolického hrobu Ježiša Krista prenáša plaščenicu na prestol, 
kde zostáva až do sviatku Nanebovstúpenia Pána. Turínske p lát

no, ktoré je  považované za to plátno, do ktorého zavinuli mŕtve telo 
Ježiša Krista. Zaschnutá krv a čerstvé rany takto vtlačili do neho 
obraz zmučeného Spasiteľa. Po nájdení Sv. kríža cisárovnou Hele

nou bolo sväté plátno prenesené do Carihradu, kde až do 5. storo

čia bolo v blachernskom chráme.

1/ roku 1204 sa Carihradu zm ocnili križiaci a s ním a j posvätného 
plátna, ktoré odniesli do Francúzka. Od roku 1572 až dodnes sa 
nachádza v Turíne, v Taliansku. Taká je  stručná história prvej pra

vej plaščenice. Podľa pôvodného plátna boli aj v iných mestách 
urobené kópie. Tak sa vo východných cirkvách začalo s uctievaním  

plaščenice.
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Deti a dospelí
„Nechajte deti prichádzať ku 

mne! Nebráňte im, lebo takým 
patrí Božie kráľovstvo“ - hovorí 
Ježiš (Mk 10,14). V prvom rade 
nám chcel Ježiš týmto povedať, 
aby sme boli v zmýšľaní a uva
žovaní ako deti.

Aké sú deti? Sú úprimné. 
Pretvárka spôsobila vo svete už 
nejednu kolíziu a faloš je príči
nou mnohých slz. Deti dôveru
jú svojim rodičom. Tak aj my 
dospelí máme dôverovať Bohu. 
Sú bezstarostné. Túto vlastnosť 
máme sí osvojiť v tom zmysle, 
ako nám to Ježiš povedal o ne
beských vtákoch: „nesejú, ani 
nežnú, ani do stodôl nezhro
mažďujú, a váš nebeský Otec 
ich živí (Mt 6,26). Aké sú ešte 
deti? Aj keď sa vedia poriadne 
„zababrať“, že niekedy ani naj
lepší prací prostriedok ich šat
stvo nedokáže vybieliť, predsa 
sú čisté a nevinné. Ide o čistotu 
ich srdca. Sú také, akých chce 
nás všetkých mať Boh.

A ako ešte ináč možno inter
pretovať Ježišove slová - ne
chajte  detí p richádzať ku 
mne...? V chráme počas boho
služieb sme svedkami toho, ako 
niektorí malí šarvanci sa pre
chádzajú, iní si spievajú svoju 
pesničku a ďalšie zase sa mož
no hrajú s bábikou, autíčkom, 
alebo sa kŕmia nejakou dobro
tou. Niektorí na to reagujeme 
podráždene, pretože nepočuje
me kázeň kňaza, resp. nás to 
vyrušuje pri zbožnom speve. 
Zaiste, netreba nechať deti, aby 
si robili v chráme doslova, čo 
chcú, ale nesmieme im ani 
ubrať pocit domova a každé na
pomenutie máme robiť s láskou. 
Podobne odsudzujúci pohľad 
nás „spravodlivých“ kresťanov 
voči hriešnikom bráni týmto do
spelým Božím deťom prísť k 
Ježišovi. A on povedal: „Nepri
šiel som volať spravodlivých, 
ale hriešnikov“ (Mt 9,13). Veď 
sme to my všetci, ktorí potrebu
jeme posilu, nádej a lásku na
čerpať z toho nevyčerpateľného 
zdroja živej vody. Čerpajme 
sami a dovoľme čerpať aj ostat
ným maličkým i dospelím Božím 
deťom.

Anton MESÁROŠ

S láskou trpeli pre vieru.
Nedávno - 28. apríla t.r. - sme si pripomenuli 48 rokov od 

likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi. Bol to čas skúšky a vytr
valosti Kristových učeníkov. Bol to čas svedectva. Mnohí v 
ňom obstáli a zaslúžia si časnú i večnú odmenu. Boh všet
ko vidí.

Svedectvo jedného z gréckokatolíckych kňazov Mons. Jo
zefa Molčanyiho je len čiastočkou utrpenia celej Cirkvi. Bolo 
však dosť veľké na to, aby nám - súčasníkom - povedalo 
jasnou rečou: Zostaňme verní aj za cenu straty slobody, aj 
za cenu nepohodlia, dokonca aj za cenu života. Jeho výpo
veď je svetlom aj pre budúce generácie, aby posilnení tým
to svedectvom sme vedeli znášať možno iné ťažkosti viery, 
ktoré na nás v budúcnosti doľahnú. Boh však pomôže, zo
staňme verní Bohu i Cirkvi, to je odkaz a posolstvo štyrid
siatich rokov prenasledovania.

□ Likvidácia Gréckokato
líckej cirkvi na Slovensku 
vás zastihla v Repejove. 
Aká bola situácia tam ešte 
pred rokom 1950, ale tiež v 
roku 1950 (sobor), kde ste 
pôsobili a ako boli o tejto 
situácii informovaní veria
ci?

- O tom, že v Rusku bez
ohľadne likvidovali všetkých 
kňazov a rehoľníkov, že zlik
vidovali G réckokato lícku c ir
kev, o tom  sm e vede li. Na 
Ukrajine Ľvovská eparchia aj 
gréckokatolíci v bývalom Poľ
sku boli z likv idovaní. P ropa
ganda síce hovorila, že to bol 
dobrovoľný „návrat“ k pravo
sláviu, m y sme ale vedeli, že 
to bolo urobené násilím. O ru
m unskej likv idácii sm e veľa 
nevedeli, iba to, že zatvorili 
b iskupov. Keď sm e sa však 
dozvedeli o tom, čo sa stalo s 
b isku p om  Teodorom  R om - 
žom, vedeli sme, že aj na nás 
príde rad. Vedeli to nielen kňa
zi, ale aj obyčajní veriaci.

K o m u n is ti n a jp rv  za lo ž ili 
K a to líc k u  a k c iu , k to rú  a le  
väčšina nepodpísa la . N ako
niec ju  zrušili. P rišie l ale „so
bor“ . Ja s rod inou sm e ani 
nevedeli, že sa bude konať. 
Ani nás nevolali. Boli na ňom 
prítom ní aj naši kňazi, avšak 
nedobrovoľne. N apríklad po 
m ôjho svokra o. M ichala Uj- 
he ly iho  z Veľke j T ŕne  priš li 
autom  s tým , že idú na po
hovor. Potom  ho na fo tog ra 

fii zo soboru v id ie ť sed ieť v 
prvom  rade. Brata M ikuláša 
vzali do auta násilím . Tak isto 
aj P av la  K om péra , A n tona  
M ihaloviča. Tak to bolo aj s 
m nohým i ďa lším i kňazm i. Po 
sobore  od našich g réckoka
to líckych kňazov žiadali, aby 
da li p rísahu  p ra vo s lá vn ym  
b iskupom . Veľká väčšina  tak 
neurobila . Aj ja  som  sa takto 
o c ito l p red  m ic h a lo v s k ý m  
pravoslávnym  b iskupom  .

□ Nútilili aj vás, aby ste 
prestúpili na pravoslávie; 
ako to bolo?

- Po likv idácii G réckoka to 
líckej cirkvi kňazi boli pozý
v a n í k p ra v o s lá v n e m u  
b is k u p o v i do  P re š o v a . Ja

som  odm ietol. Tých, čo sme 
nechce li ísť do Prešova sa 
pýtali, či pôjdem e do Micha
loviec. Bolo to už po sobore. 
Ja som povedal, že tam pôj
dem , ale k pravoslávnym  sa 
nebudem  hlásiť. Do Micha
loviec som  išiel nedobrovoľ
ne . B is k u p  m a p rív ita l 
s lovam i: „N o dobre, že si už 
p riš ie l.“ „N ep riš ie l som  sa 
spo jiť“ - povedal som. „Príď, 
prikľakni a budeš hovoriť to, 
čo ja .“ Povedal som mu: „Ja 
to neurobím !“ - „Tak choď tam 
k oknu !“ Tajom ník bol zatiaľ 
v susednej izbe. Biskup pre
čítal akúsi modlitbu. Hovoril, 
že to je  tá modlitba, ktorou my 
dávam e pri spovedi rozhre
šenie. „Pobozkaj ten krížik“, 
povedal. V tedy som povedal: 
„P risahám  na ten kríž, že pra
vos lávnym  nebudem , ostá
v a m  v e rn ý m  rím ske m u  
p ápežov i!“ a pobozkal som 
krížik. Potom vyšiel von a po
veda l ta jom n íkov i: „Je to v 
poriadku .“

P otom  som  sa vybra l do 
P rešova  za Dr. M ikulášom  
R u ssn á ko m  m l., k to rý  bol 
p ro fe s o ro m  na bohos loví. 
Bol pove rený, aby kňazov, 
ktorí násilím prijali pravoslávie, 
prijal späť do C irkvi. Bolo to 
však tajné. Povedal som mu, 
ako sa veci majú. Keďže som 
nepodpísal, povedal mi, že je 
to  v po ria d ku . Na základe 
toho som  bol ešte rok na fare 
i naďalej, ale plat som nepo
beral.

□ Ponuku stať sa pravo
slávnym kňazom ste nepri
jali. Aké ťažkosti sprevá
dzali toto rozhodnutie, čo 
nasledovalo a ako to bolo 
s ostatnými kňazmi, ktorí 
sa odmietli „spojiť“?

- V  roku 1952 cirkevný re
fe ren t vyhlásil, že už nemô
žem e o s ta ť  v Prešovskom  
kraji. Kedže sm e sa nespoji
li, m usím e ísť do Čiech.

Dostal som úradný list - re-
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za vernosť pápežovi
komando. Mal som ho otvo
riť pred poštárom, prečítať ho 
a napísať, že som ho prečí
tal. Popoludní prišiel c irkev
ný tajomník. P oveda l som  
mu, že som dosta l lis t, že 
mám do desiatich dní opus
tiť faru. Povedal mi, aby som 
faru zatiaľ neopúšťal a účin
koval ako doteraz, ale že on 
o tom nevie. O tri m esiace 
som však už vlakom  s celou 
rodinou cestoval do Č iech - 
do Chotoune.

Predvolali ma na K ra jský 
národný výbor do Prešova a 
povedali, že ako „nezjedno
tený“ musím ísť do Čiech. Ur
čili ma do Chotoune, okres 
Kolín na štátny majetok, kto
rý sa volal D vursv. Prokopa. 
Svätý Prokop sa tam  narodil. 
Ostala po ňom  p a m ia tk a  
„Čertova brázda“ , studnička, 
dub a tradičná púť na sviatok 
sv. Prokopa.
□ Ako sa k tejto situácii 

postavili veriaci?
- Hovorili mojej rodine, aby 

sme ostali. N iekedy varovali, 
ked išlo podozrivé auto, aby 
som sa skryl. N iektorí ľudia 
radili, aby som len prijal p ra
voslávie, oni že aj tak vedia, 
že je to nasilu a že to bude

len na p a p ie ri, a le  v s rdc i 
ináč. No n iektorí boli naozaj 
pevní. N aprík lad jeden  pra- 
vrovčan mi povedal: Pan pre- 
ve lebnyj, ked vy p idpišete, ja  
ku vam  nebudu chodyty  do 
cerkvi! To nám dodalo  veľkú

silu. Taký jednoduchý č lovek 
a mal takú silnú vieru.

□ Keď vás vyviezli do 
Čiech, neľutovali ste, že 
zbytok života strávite nie
kde v tvrdej práci? Ako to 
prežívala vaša rodina?

- Bol som  duchovne vyrov
naný. Spokojný, že som vy
držal a dal som  sa radšej od
v ie s ť , že  so m  n e z a p re l.  
Takisto aj osta tn í kňazi, ktorí

n e p o d p ísa li, bo li s p o ko jn í. 
Keď si m anželka prečíta la v 
novinách o sobore, bola od
hodlaná, že sa nezapojí n ija 
kým spôsobom  do p ravoslá
via. Bolo nem yslite ľné , aby 
sm e sa spojili.

Keď nás vyvážali, bolo nám 
povedané, že tam dostanem e 
prácu. Bol to  štátny majetok. 
Dosta li sm e dvo jizbový  byt. 
N eskô r sa uvo ľn ila  pova la , 
kde predtým  bol sklad obilia. 
Upravili sme si to tak, aby tam 
deti aspoň v lete mohli spať. 
M ali sm e to tiž  osem  detí... 
Pracoval som na majetku pri 
m láťačke. Najťažšie bolo no
senie vriec obilia na druhé po
s c h o d ie  na p o va lu . P očas 
dvoch dní som tie  vrecia vy
nášal sám. N eskôr som pra
coval v kravíne. P ripravovali 
sm e krm ivo pre dobytok, cho
dili sm e na pole zvážať krm i
vo , p o to m  sm e  ho re z a li, 
miešali. Dojil som kravy. Prob
lémy boli s financiam i, zháňali 
sm e drevo, uhlie. Bolo teplo 
tak akurát, že nemrzlo. Deti sa 
učili pri 14-16 stupňoch Cel
zia. Doma som slúžil sv. litur
g iu . Je d e n  p á r som  ta jn e  
zosobášil a pokrstil som  je d 
no cigánča. Aj keď to bolo ťaž
ké, nikdy som  ale neoľutoval 
svoje rozhodnutie zostať ver
ný Svätém u Otcovi.

Pripravili Ivan M olčányi 
A nton  Mesároš

Pripodobnil sa 
Kristovi

V ýchodná  liturgika v kalen- 
d á r iu  p o z n á  p re p o d o b n ý c h  
svätých.

M edzi tých, čo sa veľm i p ri
podobn ili Jež išov i K ris tov i a 
až  do  p o s le d n é h o  v ý d y c h u  
p ln ili B ožiu  vôľu , treba  p rip o 
č ítať  aj b iskupa  a  m u čen ík a  
P avla  P e tra  G ojd iča, O SB M .

E vanjelista Ján  zaznam enal: 
„Ž id ia  znova zdvih li kam ene 
a  chceli ho  kam eňovať.“ Je 
žiš im  povedal: „U kázal som  
v ám  veľa  dob rých  skutkov od 
O tca. Pre k to rý  z n ich  m a k a 
m eň u je te? !“  (Jn 10,31-32).

B iskup  a m učen ík  P.P. G oj- 
d ič ,  O S B M , v  p re ja v e  na  
O rien tá lne j akadém ii v B rati
slave  v  m áji 1946 hovoril, že 
slovensk í kato líc i m ajú  na vý
c h o d e , č ím  m y s le l v te d a jš í 
Z S S R  a p redovše tkým  U kra
j in u , „ tis íc e  sv o jich  b ratov , 
k to rí trp ia  za  svo je  kato lícke 
p r e s v e d č e n ie  v y h n a n s tv o ,  
s tra tu  s lo b o d y  a sk rýva jú  sa 
po  lesoch“ (K ato lícke  nov iny  
1946, č .22). U ž v ted y  a  aj, ba  
p redovše tkým  v  p rocese  v j a 
n u ári 1951 ho  obvin ili a  od
súd ili, že vere jne  a  o tvorene 
sa zastáva l tých to  katolíkov. 
O ni m u  vykonštruované p ri
súd ili, že  p o dpo rova l bande- 
rovcov...

N e treb a  p ripom ínať, že  tí, 
čo vym ysle li to ta litný  po litic 
k ý  sy s tém  kom unizm u, napo
d o b ň o v a li  tý c h , k to r í p red  
2000 rokm i zdvihli kam ene na 
Ježiša .

Z a  to , že  zosta l g réckokato
líckym  b iskupom  a hoci u ro 
b i l  n a o z a j  v e ľ a  d o b rý c h  
skutkov, bo l odsúdený  na do
ž ivo tie , b a  štá tny  p rokurátor 
m u  navrho l trest sm rti.

T akto  to ta litným  rež im om  
o d s ú d e n ý  b isk u p  G o jd ič  a 
ď alších  biskupi, kňazi a veria
ci sa  p r ip o d o b n il i  J e ž išo v i 
K ristovi.

A . K A P U T A
Takto vyznávali gréckokatolícki kňazi svoju vieru. Takto pre vernosť rímskemu 
pápežovi pracoval v českej Chotouni Mons. o. Jozef Molčányi
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K ve tin a  i\EdElý\ v  P r e š o v e  a  v  K o š ic iA c h
v mnohom napomôcť. - Cti otca 
i matku svoju. Poslúchať auto
ritu neznamená len preto, že sa

Sláva Isusu Christu. Odpoveď 
dáva Nedeľa mladých. Človek 
je stvorený pre oslavu Boha.

Vyše tisíc mladých grécko
katolíkov sa zišlo na Kvetnú 
nedeľu v Prešove (asi 700) a 
v Košiciach (asi 500), aby sa 
stretli so svojimi biskupmi.

V Prešove sa stretnutie za
čalo sv. liturgiou v Katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa. Sv. 
liturgiu slúžil J.E. prešovský die
cézny biskup Mons. Ján Hirka.
V homílii pri sv. liturgii otec bis
kup povedal, že Kvetná nedeľa 
je vstupom do Veľkého týždňa. 
Je akoby kľúčikom. Ak nemá
me kľúčik, nemôžeme otvoriť 
bránu. Povedal, že všetci sme 
nositeľmi tajomstiev, pretože i 
modlitba, rozjímanie, sv. liturgia 
a ostatné obrady sú tajomstvá 
a vyzval všetkých, aby sme ne
boli len nositeľmi tajomstiev ale 
aj rozdávateľmi.

Koncelebrovali - okr. dekan o.

Vladimír Skyba a spirituál Kňaz
ského seminára P.P. Gojdiča o. 
Peter Sabol. Po sv. liturgii stret
nutie pokračovalo v sále Čier
neho orla.

M ladých gréckokato líkov v 
obvyklom dialógu najviac zau
jímali otázky ohľadne predman
želského života, otázky výberu 
životného povolania, ako aj to, 
čo najviac vplývalo na otca bis
kupa Jána rozhodnutie stať sa 
kňazom.

Po spo ločnom  s tre tnu tí v 
Čiernom orli otec biskup po
vzbudil mladých ľudí, aby po
máhali slabým, chorým, starým, 
duševne alebo telesne postih
nutým, ktorí sú často odkázaní 
práve na našu pomoc. Aby do
kázali usmerňovať zlých a po

blúdených a aby zbytočne ne
rozprávali o chybách iných, čo 
zakončil poučným žartom: Jed
ného človeka sa pýtali, prečo 
ohovára druhých. Odpovedal - 
lebo to ľudia radi počúvajú.

□  □  □
V Košiciach sa stretnutie za

čalo v dominikánskom stredis
ku Veritas. Spolu s vladykom 
M ons. M ilanom  C hauturom , 
CSsR, na ňom boli prítom ní 
blízki spolupracovníci - proto- 
synkel o. Vladimír Tomko, kan
celár o. Cyril Jančišin a sekretár 
o. Pavol Medviď.

Spontánne stretnutie potom 
pokračovalo dialógom. Otázky 
najčastejšie smerovali na vlady- 
ku M ilana. M ládež zaujím ali 
otázky na tému: láska, povola
nie, obrady, o vyučovaní nábo
ženstva , ako ná jsť s tra tenú

vieru a tiež množstvo osobných 
otázok. Na záver sa k mladým 
prihovoril člen dominikánskeho 
kláštora v Košiciach o. Ľudovít 
Melo. Počas stretnutia sa pred
stavili spevácke zbory z Rakov- 
ca nad O ndavou, de tský  a 
mládežnícky zbor zo Sečoviec, 
zbor z Trebišova a zo Zemplín
skeho Jastrabia.

- Dávajte pozor, aké hodnoty 
vyznávate. Boh stvoril svet hie
rarchický, a nie anarchický.- Z 
Ježiša Krista zostupujú jeho 
právomoci na Svätého Otca, 
ďalej na biskupov, kňazov, pred
stavených. Buďte poslušní svo
jim  autoritám.- Svet patrí vám, 
ale vy ho musíte správne prijať.- 
Starí nie sú súci do starého že
leza. Ich skúsenosti vám môžu

to sluší, že to vyžaduje zákon 
atď., ale preto, lebo je to pre náš 
osoh. To je len niekoľko myš
lienok, ktoré vladyka adresoval 
mladým gréckokatolíkom 

Popoludní o 15. hodine vla
dyka Milan Chautur, CSsR, slú
ž il v K a ted rá lnom  chrám e 
Narodenia Presvätej Bohoro
dičky archijerejskú sv. liturgiu 
spolu s kňazmi prítomnými na 
stretnutí vo Veritase. Tu vo svo
jom príhovore okrem iného otec 
biskup si položil otázku: Prečo 
sú niektorí oslavovaní a iní nie. 
A  prečo niektorých sláva upa
dá a niekoho stále trvá. Len ne
dávno bolo počuť - Nech žije 
KSČ, Enge ls, Lenin a pod. 
Dnes už to neplatí. Avšak ešte 
aj po 2000 rokoch znie ulicami

Boží príkaz, priamy a jas
ný. Ako my ľudia práve ten
to príkaz vieme si zľahčiť a 
ospravedlniť. Svojím po
vrchným rozhodovaním čo 
krádežou je  a čo nie. Takto 
sa krádež stáva nie hrie
chom, ale zvykom...

(...potreboval som to; 
mám možnosť si pomôcť; 
alebo sa „odškodniť“ za 
málo platenú prácu...) Príle
žitostne sa ide ďalej na hl-

Farizeji hľadali svoju slávu a ne
zniesli, že je niekto viac osla
vovaní ako oni. A Ježiš nehľadí 
na svoju slávu. Keď vstupoval 
do Jeruzalema, nesadol si ako 
vodca na koňa, ale skromne na 
osliatko. Ježiš hľadal Otcovu 
slávu.

Vždy boli ľudia, ktorí hľadajú 
svoju slávu, ale to je predzvesť 
ich pádu. Dokonca niektorí ľu
dia i náboženstvo a vieru chcú 
zneužiť, aby dali do popredia 
svoju oslavu, pritom si neuve
domujú, že je to predzvesť ich 
pádu. Ježiš nikoho nenútil, aby 
ho oslavovali. Ľudia spontánne 
kričali Hosanna. Nedeľa mla
dých pozýva mladých a všet
kých k takejto oslave...

-rs-

binu až k vykorisťovaniu. A 
ešte stále to nie je  hrie
chom... Takýto je  stav 
dnešnej spoločnosti. Súčas
ná služba Bohu i mamone 
pokazila naše charaktery.

Boh však jasne stanovu
je  nekompromisný postoj v 
príkaze a svoju taxu v ňom: 
„Veru hovorím ti: Nevyjdeš 
odtiaľ, kým nezaplatíš do 
ostatného haliera“ (Mt 5,26). 
Plné uvedomenie toho na-

N e/do k r a d n eš
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X/šetko začalo, keď jedného 
v  dňa prehovoril a riekol, že 

o mňa stojí.
Až do tej chvíle bolo všetko 

kl'udné, nič mi nedávalo tušiť, že 
by chcel práve mňa. Potom zne
nazdajky akýsi pocit, akési vý
znamné ticho, bázeň a akýsi 
dojem, videl som ako vo sne, čo 
vlastne chce a mal som strach. 
Tváril som sa, že nerozumiem a 
začal som premýšľať ako kupec, 
koľko by mi to vynieslo a či to vô
bec stojí za to.

Jeho zámer sa mi zdal málo 
prínosný a tak som sa ho opýtal, 
čo by som z toho vlastne mal?

Ja ti nestačím ? - opýtal sa Boh. 
- Nestačím ti azda v tvojom živo
te ja?- Budeš so mnou - povedz, 
je to azda málo? Budem ti patriť 
až do konca?

Potom povedal: Odvahu, neľa
kaj sa. I keď budeš musieť zápa
siť, ja budem s tebou. Skús to 
chlapče, prijmi moju vôľu, nebu
deš ľutovať, že si ma miloval. 
Často to bolo ťažké, až som si 
hovoril: Čo to so mnou robí, ne
stojí to za to . Keď sa ti zdá jeho 
zámer málo výnosný, keď vravím: 
tak už dosť..., pozrie sa na mňa, 
usmeje sa... nestačím ti vari v tvo
jom živote ja? Budeš so mnou, 
povedz, je to málo ? Budem ti pat
riť až do konca. Potom povedal: 
Odvahu, nelákaj sa, i keď budeš 
musieť zápasiť. Ja budem s te
bou. Skús to, chlapče, vezmi za 
svoju - moju vôľu. Nikdy nebudeš 
ľutovať, že si ma miloval.

o. SPIRO

stane v deň nášho súdu.
Veľmi jasne to pochopil 

hriešnik mýtnik Zachej, kto
rý sa kajal: „Ak som nieko
ho oklamal, vrátim štvorná
sobne" (Lk 16,8).

Pane, prosím ťa, otvor 
nám oči, obráť sa aj k nám. 
Aby sme napravili krivdy 
spôsobené na majetku, po
delili sa o to, čo nám zvy
šuje s núdznymi a tak 
získali si tvoje priateľstvo, 
ktoré zmení naše zmýšľa
nie. Lima HALÍKOVÁ

NA VAŠE OTÁZKY ODPOVEDÁ 
KOŠICKÝ APOŠTOLSKÝ EXARCHA VLADYKA MILAN
O tec b iskup, p o k ia ľ  som  dobre  in fo rm o va n ý , ste č lenom  ko m is ie  p re  p r íp ra v u  zm lu vy  m edzi Svä

tou  s to lic o u  a  S lovenskou re p u b liko u . Z a u jím a  ma, ako  ď a le ko  p o k ro č ila  p r íp ra v a  te jto  zm lu vy  me
d z i S vä tou  s to lic o u  a  S lovenskou re p u b liko u . A  ako  j e  to  s p o ž ia d a v k o u  š tá tn e j m o c i z a k o tv iť  v 
zm luve  p re n o tif ik á c iu  b iskupov  p re d  ich  m enovaním  do  ú radu . Veď p rá v e  to to  b o lo  na jväčším  p ro b 
lém om  m enovan ia  a  následného svä te n ia  b iskupov  na  S lovensku p re d  rokom  1989. -h l-

Vždy sa mocní tohoto sveta usilovali o to, 
aby dostali pod svoju vládu Cirkev, ale nikdy 
v histórii Cirkvi sa to nikomu nepodarilo úpl
ne. Cirkev sa podarilo načas umlčať, či za
hatať na istých územiach, alebo uväzniť, či 
zbaviť života jej predstaviteľov, ale boli to 
len čiastočné „úspechy“ prenasledovateľov. 
Ovládnuť však Cirkev sa nepodarilo niko
mu, lebo ona je dielom Božím a Boh nepre
hráva.

Ak si niekto nárokuje, čo nie je v zhode s 
cirkevným poriadkom, biskupi to jednodu
cho musia zamietnuť. A pretože od začiat
ku bolo pravidlom, že biskupov si volila

cirkevná pospolitosť, nie politická, Cirkev aj 
dnes musí toto pravidlo zachovať a nemôže 
dovoliť niekomu inému rozhodovať o vnú
torných záležitostiach Cirkvi.

V tomto duchu bola pripravená aj zmluva 
m edzi Slovenskou republikou a Svätou  
stolicou zo strany Cirkvi, ktorá je konfron
tovaná so štátnym návrhom. Záležitosť ko
nečného potvrdenia je vecou pomalého  
zbližovania názorov a definitívneho jeho zne
nia. A táto skutočnosť nie je doteraz ešte 
časovo určená, bude záležať od viacerých 
okolností, ako sa to v blízkom časovom ho
rizonte podarí.

Koho Pán Boh miluje ...
Aj bolesť môže byť radosťou.

N aučiť sa trp ie ť  a p rijím ať  svoj 
každodenný kríž je  prvý schodík 
ku  našej spáse.

List od Janky
Volám sa Jana, som  m ladou 

gréckokatolíčkou a chcela by som 
vám povedať, ako ma Pán skúšal.

V jeden krásny letný deň som 
zbadala veľkú zmenu na sebe. Za
čala som chudnúť bez toho, aby 
som držala diétu, alebo cvičila.
Bola som tomu veľmi rada, lebo 
18 rokov som trpela nadváhou.
Dennodenne som si merala obvod 
pásu a tešila som sa každému cen
tim etru. O hrom nú radosť som 
mala, ak som si obliekla nohavi
ce, ktoré som nosila a stále viac 
mi boli voľnejšie. Ďakovala som 
Bohu za ten úžasný dar, no nikdy 
ma nenapadlo, že to môže mať aj 
zlú príčinu. Po čase som začala 
byť ospalá, ale ani to mi nezobra
lo radosť z toho, že chudnem.
Takto som išla na púť do Kloko
čová. Na púti aj napriek únave 
som sa vďaka osobnému stretnu
tiu s vladykom Milanom, rehoľ
ným sestričkám a známych cítila 
veľmi dobre. V pondelok po od- 
puste som išla na na stretnutie mlá
deže do Bystrej. Tam bolo tiež 
super. Týždeň zbehol rýchlo, no 
ja  som ku koncu týždňa bola úpl

ne zničená. Keď som sa 
vrátila  domov, trochu 
som mamke pomohla a 
hneď som šla spať. Ďal
ší deň som už vôbec ne
vládala. Bolo na čase ísť 
k lekárovi. To už som 
tušila, že som asi chorá.
Moja predtucha sa spl
nila. Zistili mi nevylie
č ite ľn ú  cho robu  - 
cukrovku. Bola som 7 
toho úplne zúfalá. Ne
mohla som sa s tým vy
rovnať. Kládla som si 
otázky, prečo práve ja?
Prečo mne sa to stalo?
Mnohí sa snažili upoko
jiť ma. Doma, v chráme, 
boli za mňa slúžené sv. 
litu rg ie . T ých p rečo  
bolo veľmi veľa, stále 
som nenachádzala od
poveď. Nevedela som sa 
zmieriť s tým, že si budem musieť 
pichať inzulín. Napadali ma myš
lienky, že život nemá zmysel, že 
takýto život je  na figu, že radšej 
spácham... a pod.

Až raz počas sviatosti zmierenia 
mi Pán cez nášho duchovného po
vedal: Boh ti tú chorobu dal iba 
preto, lebo vedel, že iba ja  ju  do
kážem prijať a žiť s ňou. Po krát
kom  zam yslen í sa nad  tým ito  
slovam i som si viac uvedom ila 
význam kríža a pochopila som Bo

žiu lásku. Teraz už môžem potvr
diť aj slová: Koho Pán Boh milu
je, toho krížom navštevuje.

Mih' priatelia, nikdy nezúfajme 
nad chorobou a rôznymi životný
mi ťažkosťam i. Choroba alebo 
niečo, čo momentálne sa mi ne
zd á  z m ôjho p o hľadu  dob ré , 
môže byť práve tým účinným  
prostriedkom , cez ktorú prijm e
me Božiu milosť a nájdeme Boha.

Vaša stála čitateľka Jan a
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Spory o chrámy 
v Rumunsku

Dňa 20. marca bola demonštrá- 
ci pravoslávnych kňazov v rumun
skom  m este  C lu j. R um unský  
pravoslávny patriarcha arcibiskup 
Batrolomeu Anania k tomu vyhlá
sil, že ide o výzvu zmierenia medzi 
Pravoslávnou a Gréckokatolíckou 
cirkvou krajiny.

Pozadie problémov tvoria spory 
medzi oboma cirkvami o vlastníc
tvo chrámov v Cluji. Gréckokato
lícki kresťania prišli do jedného z 
chrámov, ktorý im prisúdil najvyšší 
súd. Ale pravoslávni kresťania od
mietli chrám opustiť. Chrám pat
ril do roku 1948 Gréckokatolíckej 
cirkvi, ale na príkaz komunistov ho 
museli vtedy odovzdať Pravosláv
nej cirkvi. V súčasnosti má 20 000 
gréckokatolíckych veriacich mes
ta len jeden chrám, takže bohosluž
by m ajú pod  ho lým  nebom . 
Pravoslávna cirkev má naproti 
tomu viac ako 20 chrámov. Spory 
medzi týmito dvoma cirkvami sa 
v R um unsku vedú už od roku 
1990.

Biskupi majú ísť spať 
o 22.30 hod.

Dobre naplánovaný deň s m od
litbou a skorým odohraním sa na 
nočný odpočinok odporúčal m i
lánsky kardinál Carlo M aria M ar
tini svojim spolubratom. Biskup 
m á dnes ťažk ú  s i tu á c iu  pri 
všetkých svojich náročných úlo
hách a nepredvídaných, náhlych 
povinnostiach - povedala hlava 
jednej z najväčších diecéz sveta na 
prednáške pre mladých biskupov 
v polovici marca v Ríme. Biskup 
sa nesmie nechať svojimi povin
nosťami a prácou ani „zvalcovať“ 
ani sa v nej „udusiť“. Zo svojich 
18-ročných skúseností odporúčal 
kardinál M artini biskupom ráno 
jednu hodinu modlitby a pokojné 
rozplánovanie dňa a večer ísť o
22.30 hod ine  do p oste le . „D o
22.30 hod. pracuje aj strážny an
jel. Potom už začínajú svoju čin
n o sť  z lí d u c h o v ia ,“ - d o d a l 
kardinál s humorom.

Dáv<iť je viac
Prežívame veľkonočné obdobie, ktoré nás každoročne vovádza 

do podstaty našej viery.
Keby Kristus nebol vstal z mŕtvych, potom Veľká noc by bola len 

folklórom, alebo len akýmsi vítaním jari a pod. Christos ale voskres. 
Kristus žije. Je to základ vyznania všetkých kresťanov. Najväčšie 
kresťanské sviatky sú zavŕšením 40 - dňového pôstneho obdobia.

Vo Veľký týždeň sa počas prvých troch dní slúžila Liturgia vopred 
posvätených darov. Božská liturgia na Veľký štvrtok akoby otvárala 
javisko udalosti, ktoré sa odohrali pred 2000 rokmi v Jeruzaleme. 
Dňa 9. apríla slávnostným sprievodom vstúpilo do historickej Kated
rály sv. Jána Krstiteľa 107 kňazov prešovskej eparchie, aby na pa
miatku ustanovenia Najsvätejšej Eucharistie priniesli novozákonnú 
obetu. Sv. liturgiu spolu s diecéznym biskupom Mons. Jánom Hir- 
kom slúžili - generálny vikár Mons. Ján Gajdoš, biskupskí vikári o. 
Peter Rusnák, o. Pavol Repko, predstavení bohosloveckej fakulty, 
kňazského seminára a prítomné duchovenstvo. Pred modlitbou Ot
čenáš biskup posvätil myro - olej na myropomazaníe - a pred kon
com liturgickej slávnosti si všetci kňazi spolu so svojím biskupom 
pokľakli a obnovili kňazský sľub. Ešte predtým počas bohoslužby slova 
otec biskup Ján Hirka prečítal List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom 
na Veľký štvrtok. Okrem toho adresoval kňazom a veriacim aj niekoľko 
svojich myšlienok, z ktorých najviac zarezonovala: Čo je najdôležitejšie
- dávať sa druhým. Opak je  chuť mať len, vlastniť-dedičná choroba. To 
môže ohroziť našu vieru. Čo je  najdôležitejšie - dávať svoj čas pre 
druhých, dávať radu, poslúžiť, dávať príklad. Dobrý príklad pohýna k 
nasledovaniu. Ježiš Kristus sa nám daroval. Aj my sa dávajme pre 
všetkých.

Veľký piatok sa neslúži sv. liturgia. V tento deň si kresťania pripo
menuli umučenie Spasiteľa Ježiša Krista. Ráno 10. apríla sa konali 
Hodinky umučenia - Cárske časy. Popoludní sa konala Veľká večie- 
reň, počas ktorej telo Spasiteľa - Najsvätejšiu Eucharistiu - vystavili 
k verejnej poklone. Predtým do symbolického hrobu uložili plaščeni- 
cu. Do neskorých večerných hodín k hrobu prichádzali veriaci do 
Kaplnky Svätého kríža pokloniť sa telu Spasiteľa. Obrady vykonal 
prešovský biskup Mons. Ján Hirka.

Na Veľkú sobotu podvečer najprv bol krst piatich katechumenov, 
ktorí sa takto stali Božímí deťmi a súčasne boli prijatí do Katolíckej 
cirkvi. Potom pokračovali obrady Veľkou večierňou s Liturgiou sv. 
Bažila Veľkého a utierňou vzkriesenia. Po obradoch posvätili veľko
nočné jedlá. Sv. liturgiu slúžili - generálny vikár Mons. Ján Gajdoš, 
biskupský vikár o. Pavol Repko, prešovský dekan o. Vladimír Skyba 
a ďalší prítomní kňazi.

J. E. Mons. Ján Hirka vykonal obrady vzkriesenia s utierňou a slúžil 
sv. liturgiu v nedeľu ráno o 4.00 hod a tiež slávnostnú archijerejskú sv. 
liturgiu o 10.00 hod. Na veľkonočnú nedeľu pri ranných sv. liturgiách bolo 
myrovanie a posvätenie jedál. -rs-

Vo veľkej sále biskupského úradu v Prešove J. E. prešovský bis
kup Mons. Ján Hirka na sviatok Zvestovania Bohorodičke odovzdá
va ocenenia dlhoročným kňazom, ktorí sú v pastorácii, alebo už na 
dôchodku.

a.ko brať

i
1. Prešovský diecézny biskup Mons. Ján 

Hirka začína obrady Veľkého týždňa.
2. Svätenie myra v Katedrále Sv. Jána 

Krstiteľa v Prešove.
3. Biskupskí vikári - otec Peter Rusnák 

a otec Pavol Repko - počas svätej liturgie 
na Veľký štvrtok.

Kňazské jubileá
O. Mgr. JÁN KARAS, správca farnosti 

Bukovce, sa 18. mája dožíva životného ju
bileá - 50 rokov.

O. Mgr. EMIL SIČÁK, správca farnosti 
Ladomírov, sa 29. mája dožíva životného 
jubileá - 50 rokov.
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SVIATOK SVIATKOV V KOŠICKOM EXARCHÁTE
l/yše sedemdesiat kňazov zo šies

tich protopresbyteriáto v košického ex- 
archátu sa už po druhýkrát v jeho  
histórii zišlo na Veľký štvrtok do ka
tedrálneho chrámu v Košiciach, aby 
spolu s vladykom Milanom si sprítom
nili na archijerejskej sv. liturgii udalosť 
ustanovenia Eucharistie a kňazstva. 
Vladyka Milan posvätil myro a podlá 
príkladu Krista umytím nôh 12 kňazom 
dal príklad poníženosti a lásky bez 
ktorej nemôže byt nik pravým učení
kom nášho Spasiteľa. V ten istý deň

vladyka Milan sa vo večerných hodi
nách zúčastnil na strastiach nášho 
Pána vo farskom chráme v Trebišove.

Na Veľký piatok dopoludnia boli 
v našich chrámoch cárske časy a popo
ludní večiereň s uložením plaščenice do 
hrobu. Mnohí naši veriaci Košíc sa zúčast
nili na tradičnom ekumenickom sprievo
de veriacich ôsmich kresťanských cirkví.

Na Veľkú sobotu sa veriaci zúčastni
li na nadhrobnej, ťzv. jeruzalemskej 
utiemí a zotrvávali pri hrobe Spasiteľa.

V katedrálnom  chráme v Koši

c iach bola ve ľkonočná  u tie reň  
v nedeľu už o piatej hodine. Všade 
v deň sviatku sviatkov bolo aj svä
tenie paschy - veľkonočných jedál.

Na veľkonočný pondelok vladyka 
Milan zavítal do Michaloviec, kde vo 
farskom chráme odslúžil archijerejskú 
sv. liturgiu a kázal. Popoludní navštívil 
farnosť Šamudovce, kde si prezrel 
novú farskú budovu. Potom v areáli 
Kláštora redemptoristov v Michalov
ciach zotrval s mladými ľuďmi.

Vo všetkých chrámoch košického 
exarchátu sa veriaci v veľkom počte 
zúčastnili na všetkých veľkonočných 
obradoch.______  ___________ -pk-_

Diakonát v Bratislave
Na archijerejskej liturgii v jezuitskom Chráme Najsvätejšieho Spasiteľa v 

Bratislave dňa 17. apríla t.r. košický exarcha vladyka Milan Chautur, CSsR, 
udelil pri večierni postriženie a subdiakonát dvom jezuitským bohoslovcom - 
Vasiiovi Kindjovi z Litmanovej a Milanovi Lachovi z Ľubice. Obidvaja študujú 
na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Nasledujúci deň vladyka Milan udelil 
na archijerejskej liturgií za účasti vyše tridsať kňazov diakonskú vysviacku Va- 
siľovi Kindjovi.

Na slávnosti boli prítomní - provinciál o. Jozef Kyselica, rehoľníci a kňazi 
obidvoch obradov, príbuzní a veľký počet veriacich. Na slávnostných bohosluž
bách spievali bratislavské zbory - Chorus Salvatoris, ktorý pôsobí pri jezuitskom 
chráme a gréckokatolícky zbor Chryzostomos z Bratislavy pod vedením Ing. 
Martina Škovieru. o. Ján BABJAK, SJ

Sviatosť zmierenia v Sečovciach
Zmierenie s Bohom je  aj zmiere

ním s Cirkvou. Inštrukcia na aplikáciu 
bohoslužobných predpisov konštatu
je, že vo všetkých východných cirk- 
i/ách sa táto sviatosť tradične udeľuje 
v rámci modlitieb, vysvetlení, napome
nutí a rozhrešení, ktoré sa môžu chvá
lyhodne s láviť v spoločenstve  
veriacich. Aj v Sečovciach spoveda
nie začali obvyklým začiatkom, kajú
cimi troparmi, ďalej to bol žalm 50, v 
ktorom sa prosí o odpustenie a dar 
Svätého Ducha. Potom nasledovalo 
čítanie Božieho slova. Je to práve

Božie slovo, ktoré pomáha každému 
uvedomiť si svoj skutočný vnútorný 
život. Až po príhovore o. Pavla Dan- 
cáka, správcu farnosti Nový Ruskov, 
ktorý sa sústredil na obrátenie srdca, 
ktorým človek odpovedá na Božie 
volanie, nasledovala spoveď. V tento 
deň - 5. apríla - v Chráme sv. Cyrila a 
Metoda spovedali siedmi kňazi. Na zá
ver troparmi z pôstnej večierne a mod
litbou Efréma Sýrskeho sa očistení od 
hriechov rozišli všetci veriaci uzmiere
ní s Bohom a ľuďmi do svojich domovov.

o. A . S LO D IČ K A

S v. misie v Havaji
V dňoch7.-15. marca sa vo far

nosti Havaj konali sv. misie.
Posledné sv. misie tu boli pred 

61 rokmi, o čom svedčí misijný 
kríž pred chrámom. Na túto uda
losť pam ätajú už iba najstarší 
obyvatelia obce. Sväté misie tu 
vykonali otcovia redemptoristi - 
o. Vladimír Jurčenko a o. Miro
slav M edviď. K aždý podvečer 
slúžil sv. liturgiu správca farnos
ti o. Miroslav Janočko a otcovia 
misionári čítali evanjelium a dá
vali náuku viery.

Dojímavým zážitkom bola pre 
veriacich krížová cesta, ktorej za
stavenia boli po celej dedine. 
K ristus chce pozbierať všetky 
hriechy našej dediny. Súčasťou sv. 
misií bolo obnovenie manželských 
sľubov rodín. Misionári nezabudli 
ani na tých, ktorí pre chorobu ne
mohli prísť do chrámu.

V predvečer paschálnej sláv
nosti povzbudil Havajčanov Zbor 
sv. Alfonza zo Stropkova, ktorý tu 
mal evanjelizačné pásmo a po
vzbudil aj svedectvom mladých.

Sv. misie vyvrcholili v nedeľu 
sv. liturgiou, udelením plnomoc- 
ných odpustkov a posvätením mi
sijného kríža. M.P. a B.P.

Posviacka paschy v Jakubanoch
Etnografovia a zberatelia, či obdivovatelia zachovávania tradícii, 

zvykov a obyčají si stále prídu na svoje v Jakubanoch, Slovinkách, 
Toryskách a inde. N a Vokresenie do Jakubian sa zbiehajú fotografi, 
aby čo najvernejšie zachytili obrady vzkriesenia a svätenie veľko
nočných jedál, ktoré je  pastvou pre oči. Tento zvyk svätenia jedál je  
u  nás rozšírený len na východe Slovenska. Tradícia svätenia paschy 
pochádza z východnej Cirkvi a tu  na tom to územ í si ju  osvojila aj 
západná cirkev. Svätenie jedál sa však ojedinele koná aj v iných 
častiach Slovenska. K eď  v B ratislave ráno na veľkonočnú nedeľu 
stretnete rodinu s košíkom  ísť do chrám u, m ôžete predpokladať, že 
pochádzajú z východného Slovenska. N a veľkonočný pondelok na 
západnom  Slovensku chlapci dievčatá poriadne vyšibú, kým  na vý
chode je  zvyk dievčatá oblievať. N iekde sa obidva zvyky praktizujú 
súčasne podľa vkusu a výberu. -rs-

Postrehy

Udalosti

Jeruzalemský 
patriarcha jubiluje
Michel Sabbah, latinský patriar

cha Jeruzalema, sa 19. marca dožil 
65 rokov. Narodil sa v Nazarete. Už 
10 rokov je  h lavou  K atolíckej 
cirkvi vo Svätej zemi. Je prvým do
morodcom na tomto poste. Študo
val v Bejrúte a Paríži a v roku 1955 
prijal kňazskú vysviacku. Pred me
novaním za patriarchu bol rekto
rom  K ato lícke j un iv e rz ity  v 
Betleheme a pôsobil ako farár v 
hlavnom meste Jordánska Arama- 
ne. Koncom roku 1987 ho pápež 
menoval za latinského patriarchu 
Jeruzalem a a v roku 1988 ho v 
Ríme vysvätil na biskupa.

Michel Sabbah patrí k obhajcom 
spoločnej palestínskej identity  
kresťanov a moslimov. Opakova
ne vyslovoval ostrú kritiku zaob
chádzania Izraelčanov s Palestín
čanm i a vyzýva k dôsledném u 
presadzovaniu mierového procesu.

KIPA/TK  KBS

r

Biskupi EU hľadajú 
víziu Európy

Kresťanské cirkvi majú k začiat
ku tretieho tisícročia navrhnúť ví
z iu  E urópy. T úto m yšlienku  
nastolila Komisia konferencií bis
kupov Európskej únie ComECE na 
poslednom plenárnom zasadnutí v 
Bruseli. Biskupi oblasti EÚ chcú 
iniciovať poradný proces s cirkev
nými organizáciami i jednotlivými 
osobnosťami, do ktorého majú byť 
prizvané aj konferencie biskupov 
kandidátskych krajín na vstup do 
EU. Je snaha získať aj iné kresťan
ské cirkvi pre to, aby sa k začiatku 
nového tisícročia uverejnilo „Spo
ločné slovo pre Európu“. Toto vy
hlásenie má pripomenúť základné 
kresťanské hodnoty ako solidarita, 
zodpovednosť a služba najslabším 
a súčasne vyzdvihnúť zásadný 
význam zjednotenia Európy pre 
mier na tomto kontinente a vo sve
te.

K P /r  K KBS
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iS fasiA T ia
STRETN U TIE V B R A Z ÍL II.

V dňoch 16. februára až 28. marca 
t.r. bolo v Dome modlitby ctihod
nej sestry JozafátyHordyševskej v 
brazílskom  m este Ponta G rossa 
predkapitulné stretnutie vyšších 
predstavených a bývalých generál
nych predstavených s terajšou ge
nerálnou predstavenou sestier slu
žobníc  sr. M áriou  T eréziou  
Kitoovou. Na stretnutí bola prítom
ná aj provinciálna predstavená na
šich služobníc sr. Pavla Ištvániko- 
vá. Vyššie predstavené navštívili aj 
niekoľko domov, v ktorých pôso
bia brazílske sestry. -jb-

O B N O V E N Á  T R A D ÍC IA .
Tradíciu mládežníckych odpustov, 
ktorú začal vladyka P. P. Gojdič v 
Klokočové, obnovil košický apoš
tolský exarcha vladyka Milan. Prvá 
májová sobota patrí v Klokočové 
opäť mladým. Okrem archijerejskej 
Božskej liturgie, akatistu k Presvä
tej Bohorodičke a besedy s mladý
mi, organizátori pripravili aj špor
tovo- rekreačné stretnutie, -pk-

M IL U JE M  Ť A , PA N E . RB
vydavateľstvo Slovenského rozhla
su v Bratislave v spolupráci s OR 
Nev v Prešove vydalo kazetu Mi
lujem ťa, Pane. Naspievala ju  sku
pina bohoslovcov Zboru sv. Roma
na Sladkopevca pod vedením Pavla 
Vasiľa a o. Pavla Bardzáka. Kaze
ta obsahuje časti z Božskej liturgie 
sv. Jána Zlatoústeho a sv. Jakuba, 
časti z večieme a utieme, tiež pôst
ne a veľkonočné hymny. -pk-

PÚŤ BOHOSLOVCOV. Kňaz
ský seminár biskupa P. P. Gojdíča 
v Prešove pripravuje púť boho
slovcov do Fatimy a Lúrd. Na púť 
sa vydajú koncom júna pod vede
ním rektora seminára o. Michala 
Kučeru a prefekta seminára biskup
ského vikára o. Pavla Repku, -jm-

R E H O L E  A K O N G R E G Á 
CIE  NA SLOVENSKU. Vydava
teľstvo Dobrá kniha v Trnave vy
dalo knihu Rehole a kongregácie 
na Slovensku, ktorej autorom je  náš 
známy jezuita o. ThDr. Ján Babjak.
V knihe je  78 medailónov o muž
ských a ženských reholiach, kon
gregáciách a sekulárnych inštitúci
ách, ktoré v súčasnosti pôsobia na 
Slovensku. -pk-

Na v e ľko ľko n o čn ú  nedeľu  priš lo  na S väto peterské  
n ám estie  asi 150 tis íc  ľudí zo  vše tkých  kú tov sveta, 
aby boli p rítom ní na boh o s lu žb ách . Po p ríhovore  p á 
peža Jána P avla II., k to rý  18. m ája  t.r. os láv i svo je  78. 
naroden iny, pozdrav il p ú tn iko v  a ď a lš ie  m ilión y  pri 
te lev ízn ych  p rijím ačoch  v  52 jazyko ch , okrem  iných  
aj v s lo ven sko m  jazyku . Potom  udelil svo je  a p o š to l
ské  p ožeh n an ie  m estu  a svetu  Urbi e t O rbi.

Z homílie Jána  Pavla H.
12. apríla 1998

Ján Pavol II. celebroval sláv
nostnú Eucharistiu Pánovho zmŕt
vychvstania na Námestí sv. Petra.
V homílii povedal: „Urobme člo
veka na náš obraz a podľa našej 
podoby“ (Gn 1,26). A  stvoril Boh 
človeka na svoj obraz, na Boží ob
raz ho stvoril, m uža a ženu ich 
stvoril (Gn 1,27).

Vo veľkonočnej vigílii liturgia 
predkladá prvú kapitolu knihy Ge-

nezis, ktorá nám pripomína tajom
stvo stvorenia, a najmä stvorenie 
človeka. Plná pravda týchto slov 
knihy Genezis je  odhalená až vte
dy, keď zaznelo slovo Veľkej noci. 
Cez Bielu sobotu sa Božie Slovo 
odmlčalo. Na Veľkú noc sa však 
zjavilo ako nové Svetlo, ktoré ne
pozná zániku, a nový človek, ktorý 
je  stvorený podľa Boha v spravod
livosti a pravej svätosti. Nové stvo
renie sa realizuje skrze tajomstvo 
Veľkej noci. Skrze tajomstvo smrti 
a zmŕtvychvstania Krista je  všetko 
vykúpené. Predovšetkým človek, 
márnotratný syn, ktorý premárnil 
cenný dar slobody, znovu získal 
svoju stratenú dôstojnosť.

„Urobme človeka na náš obraz 
a podľa našej podoby“ (Gn 1,26). 
Ako pravdivo a hlboko zaznieva
jú  tieto slová práve v túto noc! Ako 
nevýslovne aktuálne sú pre člove
ka našej doby, ktorý si uvedomuje 
svoju možnosť ovládať vesmír, ale 
na druhej strane je  často zmätený, 
čo sa týka autentického zmyslu 
jeho existencie, v  ktorej už nevie 
rozoznať stopy Stvoriteľa.

Počas liturgie krstu Ján Pavol II. 
udelil sviatosť krstu desiatim do
spelým katechumenom - po jed 
nom z Kanady, Kolumbie, Indie, 
Talianska, Poľska, z Juhoafrickej 
republiky a štyrom z Číny. Svätý 
otec im povedal: Krst v celkom 
osobitnom  zm ysle  p redstavu je  
vašu Veľkú noc, sviatosť vášho 
vykúpenia, vaše znovuzrodenie sa

v  Kristovi, vo viere a činnosťou 
Ducha Svätého, v ktorého sile bu
dete môcť nazývať Boha svojím 
Otcom.

Veľkonočné posolstvo 
J á n a  P avla II.

Vy viete, čo sa udialo s Ježišom 
Nazaretským... My sme svedkami 
všetkého, čo urobil v  judejskej kra
jine i v Jeruzaleme (porov. Sk 10, 
37-39). Týmito slovami sa obrátil 
Peter, svedok K ristovho  zm ŕt
vychvstania, na stotníka Kornélia

a jeho  rodinu. D nes „hovoria“ 
svedkovia, očití svedkovia, ktorí 
boli prítomní pri udalostiach Veľ
kého piatku. Tí, čo mali strach pred 
veľradou. Tí, čo na tretí deň našli 
prázdny hrob. Svedkami vzkriese
nia boli najskôr jeruzalemské ženy 
a Mária Magdaléna. Neskôr to boli 
apoštoli, Peter a Ján, a potom všetci 
ostatní.

Áno, dnes patrí slovo svedkom. 
A to nielen tým prvým, očitým, ale 
aj tým, čo od nech prijali veľko
nočné posolstvo a vydali svedec
tvo Ukrižovanému a Vzkriesené
mu Kristovi. V dnešný deň sme 
svedkami zmŕtvychvstalého Kris
ta aj my... a obnovujeme jeho po
solstvo pokoja celém u ľudstvu. 
Svedčím e o jeho  sm rti a zm ŕt
vychvstaní zvlášť ľuďom našich 
čias. Toto posolstvo pokoja je  pre 
všetkých, čo prechádzajú Kalvá
riou, ktorá, zdá sa, nemá konca. Je 
pre tých, čo sú znechutení, čo tú
žia po uznaní dôstojnosti a práv 
ľudskej osoby, po spravodlivosti, 
po práci a rovnakých životných 
podm ienkach. N ech v srdciach 
všetkých vzbudí nádej, ktorá sa 
rodí zo spoznanej a rešpektovanej 
pravdy, aby sa svetu otvorili nové 
horizonty, sľubujúce solidaritu.

Kriste, ktorý si pre nás zomrel a 
vstal z mŕtvych, ty si základom na
šej nádeje! Ty, V zkriesený, sa 
chceš stretnúť s nami na všetkých 
miestach sveta, ako si sa v minu
losti stretol s apoštolmi v Galilei!

S i!*X

Nová Pápežská 
ročenka

Kardinál štátny sekretár An
gelo Sodano predstavil 17. mar
ca Svätému Otcovi vo Vatikáne 
Pápežskú ročenku 1997. Tlačo
vé vyhlásenie uvádza niektoré 
nové prvky ročenky: Svätá sto
lica nadviazala diplomatické 
vzťahy s Angolou, Guyanou a 
Líbyou a tým má diplomatické 
styky so 166 štátmi.

Vytvorilo sa jedno nové arci
b iskupské sídlo, 18 biskup
ských síd ie l, jedna územná 
prelatura, jeden apoštolský ex- 
archát (Slovensko-Košice), je
den armádny ordinariát, jedna 
apoštolská prefektúra a štyri 
misie sui iuris.

Komuniké ďalej uvádza, že v 
roku 1997 bolo menovaných 
161 biskupov a tým sa počet 
prelátov zvyšuje na 4257. Po
čet kňazov dosiahol 404 336 - 
65 % d iecéznych  a 35 % 
rehoľných. Počet kňazských vy
sviacok sa zvýšil o 2,1 % oproti 
roku 1996. Od roku 1992 sa 
zastavil pokles rehoľníkov, ba 
zaznamenalo sa zvýšenie o 6,7 
%.

Spoveď nie je alternatíva 
psychoanalýzy

Ján Pavol II. poslal posolstvo 
účastníkom každoročného in
terného kurzu Interné fórum, 
ktorý organizuje Apoštolská pe- 
nitenciária na prehĺbenie štúdia 
sviatosti pokánia a úvah o ňom.

V posolstve z 20. marca pá
pež pripomína, že sviatosť po
kánia odpúšťa osobné hriechy 
spáchané od krstu - predo
všetkým smrteľné hriechy.

Samozrejme, že veriaci, kto
rí prichádzajú na spoveď, chcú 
aj odpustenie časných trestov 
ako výsledok hriechu, to zna
mená odpustky. V tejto súvis
losti by sme mali pamätať na 
pravdu našej viery týkajúcu sa 
očistca, kde sa v budúcom ži
vote odpykávajú zostávajúce 
ľahké hriechy. Je správne, ak si 
ka júcn ik pripraví základ pre 
vnútorný proces, ktorý vedie k 
progresívnej asimilácii psycho
logického stavu človeka s tým 
hlbším pokojom, ktorý je potreb
ný pre súlad s Božou vôľou.

VEĽKONOČNÉ POSOLSTVO Z RÍMA

KRESŤANOV
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O Cirkvi u nás 
a v zahraničí

LITURGICKÝ KALENDAR

A. Neuwirt 
na rozlúčkovej audiencii

Velvyslanca Antona Neuwirta 
prijal na rozlúčkovej audiencii Svä
tý Otec - tak znel titulok v pondel
kovom SME z 30. marca t.r. A. 
Neuwirt bol vo funkcii veľvyslan
ca od roku 1994. Od apríla 1996 do 
februára 1997 pôsobil celkom „ne
tradične“ na Slovensku... Ďalej sa v 
článku hovorí o oceneniach A. 
Neuwirta, ktoré obdržal z rúk Jána 
Pavla II. Autor publikovaného 
článku sa zamýšľa nad dôvodom a 
spôsobe odvolania A. Neuwirta.

Život v službách 
Svätej stolice

Deník Slovenská republika v 
utorok 31.3.t.r. zablahoželala apoš
tolskému nunciovi na Slovensku 
Mons. Luigimu Dossenovi k jeho 
25. výročiu biskupskej vysviacky 
a 47. výročiu kňazskej vysviacky. 
Jubilant prežil takmer celý svoj ži
vot v službách Svätej stolice. Prak
ticky doteraz pôsobil na štyroch 
kontinentoch sveta.

Jubileum príchodu
V roku 2000 budú kresťania 

oslavovať jubileum príchodu Ježi
ša Krista. Posledný rok tohto tisíc
ročia -1999 - Konferencia biskupov 
Slovenska a Ekumenická rada cirk
ví vyhlásila za rok kresťanskej kul
túry. Informovala o tom správa v 
denníku Práca z 31. marca t.r.

Katechetický seminár
V dňoch 23. a 24. apríla 1998 bol v 

Prešove katechetický seminár „Kate- 
chéza ako špecifická forma ohlasova
nia evanjelia deťom“. Jeho organizá
torom bolo Diecézne katechetické  
stredisko Gréckokatolíckeho biskup
stva v Prešove. Seminár v priestoroch 
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty 
Prešovskej univerzity otvoril dekan 
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty 
Doc. ThDr. František Janhuba a prí
tomným sa prihovoril tiež prešovský 
diecézny biskup Mons. Ján Hirka. Na 
seminári boli prítomní kňazi, riaditelia 
cirkevných škôl, učitelia, predstavite
lia ministerstva školstva, mestskej sprá
vy, krajského a okresného úradu.

TK/PB

3. máj, Štvrtá nedeľa po Pasche
- Uzdravenie ochrnutého, lit. far
ba je svetlá. Radový hlas je  tretí, ev. 
na utiemi je  štvrté. Antifóny nedeľ
né a Blaženstvá. Tropar: Veseľte sa, 
nebesá. Sláva kondák: Pane, svojím 
božským zásahom. I teraz. Až do 
hrobu. Prokimen: Nech je  milosr
denstvo. Sk 9,32-42 - zač. 23; Jn 5,1- 
15 - zač 14; Spev na prij.: Telo 
Kristovo.

V pondelok a utorok menlivé časti 
okrem čítaní sú ako v nedeľu.

4. máj, pondelok, Pelágia, úcty
hodná, m učenica.SklO ,l-16 - zač. 
24; Jn 6,56-69 - zač. 24.

5. m áj, utorok, Irena, mučeni
ca. Sk 10,21-33 - zač. 25; Jn 7,1-13
- zač. 25.

6. máj, streda, polovica Päťde
siatnice, Jób , spravodlivý. Antifó
ny nedeľné a Blaženstvá. Tropar: 
Uplynula polovica. Sláva i teraz 
kondák: Uprostred sviatkov. Proki
men: Veľký je  náš Pán. Sk 14,6-18
- zač. 34; Jn 7,14-30 - zač. 26. Spev 
na prij.: Kto je moje telo. Uvedený 
poriadok platí do 13. mája.

7. máj, štvrtok, Zjavenie sv. K rí
ža v Jeruzalem e. Sk 10,34-43 - zač. 
26; Jn 8,12-20 - zač. 29.

8. m áj, piatok, Ján  apoštol, zá
väzná spomienka, lit. farba svetlá. 
Antifóny nedeľné a Blaženstvá. Tro- 
pary: U plynula polovica. Svätý 
apoštol. Sláva kondák. Svätý apoš
tol. I teraz: Uprostred sviatkov. Pro- 
kimeny: Veľký je  náš Pán. Po celej 
zemi. Čit. radové dňa: Sk 10, 44- 
48; 11,1-10 - zač. 27; Jn 8,21-30 - 
zač. 30; Apoštolovi: 1 Jn 1,1-7-zač. 
68; Jn 19,25-37 - zač. 61. Spev na 
prij.: Kto j e moje telo. Po celej zami.

9. máj, sobota, prenesenie ostat
kov sv. M ikuláša. Sk 12,1 -11 - zač. 
29; Jn 8,31-42-zač. 31.

Liturgický 
slovník

Pás (pojaš) je súčasť kňaz
ského odevu. Používa sa na 
uviazanie stichara a epitrachi- 
la, aby neprekážali pri chôdzi. 
Uväzuje sa vo výške pásu.

Polovica (p repolovenie) 
Päťdesiatnice je polovica po
svä tného  obdob ia  m edzi 
Paschou a Päťdesiatnicou. Pri
pomína tú udalosť, keď Ježiš 
Kristus v polovičke sviatočné-

10. máj, Piata nedeľa po Pasche -
O sam aritánke, Šimon, Horlivec, 
apoštol. Lit. rúcho svetlé. Radový hlas 
je štvrtý, ev. na utiemi je siedme. Anti
fóny nedeľné a Blaženstvá. Tropary: 
Keď sa učenice. Uplynula polovica. 
Sláva kondák. S vierou prišla samari
tánka. I teraz: Uprostred sviatkov. Pro- 
kimeny: Spievajte Bohu. Veľký je náš 
Pán. Sk 11,19-30 - zač. 28; Jn 4,5-42 - 
zač. 12. Spev na prij.: Telo Kristovo. 
Kto je moje telo.

11. m áj, pondelok, Cyril a Me
tod, slovanskí apoštoli, záväzná 
spomienka. Tropary: Uplynula po
lovica. Svätý Cyril a Metod. Sláva. 
Uprostred sviatkov. 1 teraz. Vzdaj
me úctu. Prokimeny: Veľký je. Po 
celej zemi. Sk 12,12-17 - zač. 30; 
Jn 8,42-51 -zač.32.

12. m áj, utorok, Epifán, G er
m án, svätitelia. Tropar: Uplynula 
polovica. Sláva i teraz. Kondák: 
Uprostred sviatkov. Prokimen: Veľ
ký je. Sk 12,25;13,1-12 - zač.31; Jn 
8,51-59 - zač.33.

13. máj, streda, Zakončenie Polo
vice Päťdesiatnice. Ako 12. mája. Sk 
13,13-24 - zač.32; Jn 6,5-14 - zač.18.

14. máj, štvrtok, Izidor, muče
ník. Tropar: Keď sa učenice. Sláva. 
Kondák: S vierou prišla. I teraz. Až 
do hrobu. Prokim en: Spievajte, 
Bohu. Sk 14,20-27; 15,1-4- zač.35; 
Jn 9,39-41; 10,1-9 - zač.35.

15. m áj, piatok, Pachom Veľký, 
úctyhodný. Sk 15,5-34 - zač. 36; Jn 
10,17-28 - zač.37. Ostatné ako 14. 
mája.

16. m áj, sobota, Teodor Osvie
tený, úctyhodný. Sk 15, 35-41 - 
zač.37; Jn 10,27-38 - zač.38. Ostat
né ako 14. mája.

17. máj, Šiesta nedeľa po Pasche
- O slepom (lit. farba svetlá). Rado
vý hlas je  piaty, ev. na utiemi ôsme.

ho obdobia išiel do Jeruzalema 
a predniesol náuku o živej vode. 
Pripadá na stredu po Nedeli o 
chorom, je  polyjelejný sviatok 
s týždňom poprazdnenstva.

Prikrývky sú tie litu rg ické 
predmety, ktorými kňaz počas 
proskomídie prikrýva posvätné 
nádoby. Malá prikrývky sa do
stane na čašu, stredná na dis- 
kos a veľká - aerion - vozduch - 
na obidve. Prikrývky sú zhoto
vené z liturgickej látky zhodnej 
s farbou s liturgickým odevom 
kňaza.

Antifóny nedeľné a Blaženstvá. Tro
par: Veriaci, oslavujme. Sláva kon
dák. Temné sú oči. I teraz. Až do 
hrobu. Prokimen: Pomodlite sa. Sk 
16,16-34 - zač.38; Jn 9,1-38 - 
zač.34. Spev na prijímanie: Telo 
Kristovo.

18. máj, pondelok, Teodot, m u
čeník. Sk 17,1 -15 - zač.39; Jn 11,47- 
57 - zač.40. Ostatné ako 17. mája.

19. máj, utorok, Patrik , biskup 
a mučeník. Sk 17,19-28 - zač.40; 
Jn 12,19-36 - zač.42. Ostatné ako
17. mája.

20. máj, streda, Zakončenie Pas- 
chy. Sk 18,22-28 - zač.41; Jn 12,36- 
47 - zač .43. O krem  K torí ste 
v Kristu, ostatné časti z nedele Pas- 
chy. Odkladá sa po božskej liturgii 
plaščenica.

21. máj, štvrtok, Nanebovstúpe
nie P ána (liturgická farba svetlá, 
prikázaný sviatok). Antifóny: zo 
sviatku. Vchod: Za jasotu. Tropar: 
Kriste, Bože. Sláva i teraz. Kondák: 
Splnil si svoje. Prokimen: Bože, 
vznes sa. Sk 1,1-12 - zač .l; Lk 
24,36-53 - zač.l 14. Namiesto Dôs
tojné je: Zvelebuj a IX. irmos Mat
ka Božia. Spev na prijímanie: Za 
jasotu. Namiesto: Videli sme. Nech 
sa naplnia. Nech je požehnané sa 
spieva: Bože, vznes sa. Myrovanie. 
N a denných sv. liturgiách do 29. 
mája sa menlivé časti spievajú zo 
sviatku Nanebovstúpenia, okrem čí
taní a piesne na vchod. Pieseň na 
vchod: Poďme, pokloňme sa...čo si 
slávne vstúpil na nebesia.

22. máj, piatok, Bazilisk, muče
ník. Sk 19,1-8 - zač.42; Jn 14,1-11
- zač .47.

23. máj, sobota, Michal, synad- 
ský biskup. Sk 20,7-12 - zač.43; Jn 
14,10-21 - zač.48.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ

Prim ikérion, prim ikér je
hrubšia svieca, ktorá sa zapa
ľuje na prestole počas biskup
skej - archijerejskej liturgie.

Proteris je prípravný stôl, na 
ktorom sa koná proskomídia. 
Je na severnej strane svätyne. 
Po svätom prijímaní sa tu pri
náša Najsvätejšia Eucharistia, 
ktorú kňaz, alebo diakon tu pri
jíma. Podľa predpisu je ozdo
bený ikonou narodenia Ježiša 
Krista alebo výjavom z Getse- 
manskej záhrady.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ
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Slávnosť v Klenove
V  sobotu dňa 9. mája t. r. bude 

v Klenove, okr. Prešov po sv. litur
gii, ktorá bude o 10 hod. vo far
skom Chráme Ochrany Presvätej 
Bohorodičky, odhalenie pamätnej 
tabule generálnemu vikárovi o. Jo
zefovi Zorvanovi (1882-1962).

Odhalenie pamätnej tabule sa 
uskutoční pri príležitosti 666. vý
ročia prvej písomnej zmienky o tej
to obci a 80. výročia príchodu tohto 
význam ného cyrilom etodského 
pracovníka do tejto našej farnosti.

Na túto slávnosť vás pozýva 
V ýbor Spolku 

sv. C yrila a M etoda

Ďalší noví členovia
V predveľkonočnom období sme dostali vyše troch desiatok ďalších prihlá

šok za členov nášho Spolku sv. Cyrila a Metoda. Každému novému členovi 
posielame členský preukaz. Pretože staré tlačivá sa nám už minuli, pre ďal
ších členov sme dali vytlačiť nové. -pk-

NAŠI JUBILANTI
V máji t. r. si významné život

né jubileum pripomínajú títo naši 
členovia:

F ran tišek  Jak ab  zo Sadov nad 
Torysou a F ran tišk a  M ajirsk á  
z Okružnej.

Ján  Jachym  z Davidova, M á
ria  G rigorováz Košíc, Jozef M a- 
kohus z M ichalov iec, M á r ia

Barkociová z Nižného Hrabovca 
a J u ra j M elník z Vranova nad 
Topľou.

Ju ra j M ihališin z Davidova a 
Žofia Prokopčáková z Michalo
viec.

M ária  Jeleňáková z Kežmar
ku.

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

ŠTEDRÉ
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda 

prispeli:
Z BRATISLAVY - o. ThDr. Daniel Dian 

50 Sk, MUDr. Ján Murín 300 Sk, Martin 
Škoviera 150 Sk.

Z BUNKOVIEC - Bohuznámy 500 Sk, 
Anna Bardocíová 50 Sk, Anna Bencová

SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

50 Sk, Jozef Dziak 50 Sk, Mária Kopiková 
50 Sk, Ján Radvanský 50 Sk, Juraj 
Radvanský 50 Sk, Ján Ragan 50 Sk, 
Alžbeta Stretavská 50 Sk.

1 KOŠÍC - Bohuznáma 300 Sk, Juraj 
Čisárik 50 Sk, Ing. Ján Čverčko 100 Sk, 
Jozef Čaltoš 60 Sk, Ing. Pavol Kundrát 50 
Sk, RNDr. Jozef Maligda 150 Sk, Anna 
Moysesová 50 Sk, Juraj Obraz 100 Sk, Jú
lia Obrazová 100 Sk, Anna Parkányiová 50 
Sk, Margita Píšová 50 Sk, Jolana Rigaso- 
vá 50 Sk. Alexander Romanov 50 Sk, Jo- 
hana Sedláková 100 Sk, Anna Závodová 
50 Sk.

Z TREBIŠOVA - Michal Bodrog 50 Sk,

SRDCIA
Anna Kolesárová 100 Sk, Mária Kostru- 
bová 100 Sk, Helena Puhkyová 50 Sk, 
František Tabiš 100 Sk, Jozefína Václav-
ská 50 Sk.

ooo
Bohuznámy, Baškovce 50 Sk, Alžbeta 

Durajová, Šumiac 50 Sk, o. Pavol Fedor,
Stankovce 100 Sk, Juraj Fedorina, Hliviš- 
tia 100 Sk, Petr Helísek, Valtice (ČR) 50 Sk, 
Michal Hromjak, Tichý Potok 100 Sk, He
lena Jaškaničová, Prešov 150 Sk Helena 
J u rková, Malý Ruskov 100 Sk, Zuzana Ka- 
putová, Bogliarka 100 Sk, Ing. Miroslav 
Knežo, Stropkov 200 Sk, Ján Koščo, Las- 
tomír50 Sk, Anna Novykmecová, Sečov
ce 50 Sk, Rozália Pajdičová, Streda nad 
Bodrogom 50 Sk, Anna Šafranková, Vyš
ná Olšava 50 Sk, Mária Štrbáňová, Sečov
ce 100 Sk, Spolok sv. ruženca, Vojčice 
1000 Sk, Mária Vladyková, Habura 50 Sk.

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

Za dary Pán Boh zaplať.

EŠTE KALENDÁRE 1998
Ak pricestujete do Prešova, navštívte predajňu BYZANT (pri katedrál

nom chráme), kde vám odporúčame kúpiť publikáciu Zostali verní - o 
osudoch gréckokatolíckych kňazov po smutne známom 28. apríli 1950, 
ďalej Akatist k Bohorodičke a posledné Gréckokatolícke kalendáre 1998.

11. M Á J  - S L Á V N O S Ť  S L O V A N S K Ý C H  A P O Š T O L O V  SV . C Y R I L A  A  M E T O D A

Všeobecne možno konštatovať, že ži
votopisy svätých patrili a patria 
k obľúbenému duchovnému čítaniu ve
riacich. Veď ide o sledovanie života 
tých, ktorí vo svojich podmienkach do
kázali vybojovať víťazný boj so svoji
mi slabosťami a pomocou milosti Božej 
stali sa vzormi kresťanského života pre 
iných.

Jedenásty máj nám podľa východné
ho kalendára ponúka príležitosť zacieliť 
pozornosť na solúnskych bratov sv. Cy
rila a Metoda, svätcov a učiteľov, ktorí 
majú pre našu cirkev prvoradý význam.
V tento deň totiž slávime ich spoločnú 
pamiatku a spolu so 14. februárom, 6. 
aprílom a 5. júlom dotvárame im bohatú 
liturgickú úctu, ktorú si od nás právom 
zaslúžia. Pokúsme sa práve cez liturgic
ké texty (tropar a kondák) zostavené na 
ich počesť vniknúť nanovo do ich život
ných osudov.

Tropar na deň skonu sv. Konštantína 
Filozofa sa k nám prihovára takto:

Od mladosti vyvolil si múdrosť za 
družku svojho života, s ňou si kráčal za 
volaním Božieho slova... Vieme z do
chovaných prameňov (ZKIII), že Kon
štantín už ako sedemročný vyvolil si 
múdrosť za spoločníčku života a ostal 
jej celý svoj život verným ženíchom. Na

jeho mladosť sa priliehavo vzťahujú slo
vá z knihy Múdrosti: Skvúca je a neväd
núca múdrosť, ľahko uzrú ju tí, čo ju 
milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú (Múd
6, 12). O ňom zaznamenal životopisec 
toto presvedčivé svedectvo: “Vrátil sa 
z hluku do samoty. Odišiel na Olymp 
k Metodovi, svojmu bratovi, modliac sa 
bez prestania k Bohu a rozprávajúc sa 
s knihami” ŽK. Konštantín usilovným

štúdiom filozofie a Sv. písma sa vypra
coval na jedného z najvzdelanejších mu
žov svojej doby. Systematizoval vieru a 
vedu a dokázal, že dôsledné poznanie 
otázok sveta neodporuje viere, ale har
monizuje s ňou a vieru podporuje. Svo
jím snažením po múdrosti splnil cieľ, 
ktorý si stanovil: obnoviť stratenú česť 
pradeda Adama, t. j. pripodobniť sa sta
vu prvotnej rajskej blaženosti, kde mal 
človek vliate poznanie a upevnenú vôľu 
k dobrému.

Idea nie je veľmi užitočná, ak sa nezvi- 
diteľní v praxi. Praktickú stránku života 
Konštantína vyzdvihuje kondák: Pravým 
a bohuoddaným učením osvecoval si svet 
lúčmi Božej pravdy, celý vesmír si pojal 
do svojich modlitieb, blahoslavený otec

Cyril, rozsieval si najjasnejšie Božie slo
vo... Konštantín naplnený radostnou zves- 
ťou o spáse v Kristovi a vedený 
apoštolskou horlivosťou vykonal 
s pomocníkmi ohromné dielo evanjelizá- 
cie. Stal sa duchovnou sviecou, od ktorej 
sa odpaľujú všetky ostatné duchovné svet
lá v historickom slede nášho teritória ...a 
bohumilými zázračnými skutkami svietil 
si ako svieca v temnotách - uzatvára myš

lienku kondák.
Nie menej výstižné aj keď rozdiel

ne sú liturgické texty zostavené na deň 
skonu sv. otca nášho Metoda. Tropar 
neoslavuje ľudské kvality Metoda, ale 
obracia sa priamo k Bohu. Veriaci 
v ňom prosia, aby nám Kristus udelil 
milosti, odpustil hriechy a otvoril nám 
bránu do kráľovstva Božieho. Nám, 
ktorí dnes uctievame zosnutie učeníka 
tvojho Kriste, daruj z výsosti svoje ne
vyčerpateľné milosti, otvor nám brá
nu do svojho kráľovstva, vysloboď nás 
z okov mnohých hriechov na príhovor 
tvojho učeníka Metoda. Zvesť evanje
lia hlásaná Metodom tak nadobúda svo- 
je  duchovné ovocie v zbožštení 
človeka a to za pomoci nebeského prí

hovoru nášho prvého arcipastiera.
Aktuálnym vyzvaním na úctu a osla

vu sa k nám prihovára kondák, ktorý ne
chce dovoliť, aby verní zabudli na 
svojho svätého biskupa. Označuje Me
toda ako: ctiteľa a služobníka Naj
svätejšej Trojice a horlivého obrancu 
pravej viery. A tí, ktorí iných priviedli 
k pravej viere, dostávajú odmenu od 
Boha vo večnosti a na zemi si zaslúžia 
trvalú úctu a spomienku.

Najznámejšími liturgickými textami 
sú tropar a kondák na ich spoločný svia
tok 5. júl. Tie isté sa používajú aj na 
spomienku 11. mája. Spoločný sviatok 
je vyvrcholením liturgickej úcty našim 
vierozvestom a menlivé časti zostavené 
na tento deň sú syntézou doteraz pove
daného.

Tropar: Svätí Cyril a Metod, horliví 
a Bohu oddaní apoštoli, učitelia slovan
ských národov, proste nášho Vládcu, 
aby s Cirkvou zjednotil všetkých Slova
nov a upevnil ich v pravej viere. Nech 
dá mier svetu a spasí naše duše.

Kondák: Vzdajme úctu našim dvom 
učiteľom. Oni nám preložili sväté Pís
mo a odkryli pramene poznania Boha. 
Hojne z neho dnes čerpáme a vás, svä
tý Cyril a Metod, velebíme. Vrúcne oro
dujte za naše duše, lebo stojíte blízko 
prestola Najvyššieho.

o. Michal HOSPODÁR, Košice

L itu rg ic k á  úcta našim  apoštolom
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Fotografie 
biskupa Gojdiča

Touto cestou sa obraciam  
na čitateľskú verejnosť Slova, 
aby m i poskytla fotografie ale
bo dokum enty pre prípravu  
blahorečenia nášho nezabud
nuteľného biskupa-mučeníka 
Petra Pavla Gojdiča. Na po
žiadanie všetky originály budú 
majiteľom obratom vrátené. 
Za porozumenie vopred ďaku
jem.

Adresa: Kutuzovova 434/
4, 089 01 Svidník

Mgr. A. KAPUTA

Era - European 
Rogationist 
Association

Nedávno sa v Prešove v 
rímskokatolíckej farnosti Sek- 
čov konalo stretnmutie ERA. 
Je to Európska rogacionistic- 
ká asociácia, ktorá má svoje 
centrum v Assisi v Taliansku. 
ERA sa venuje všetkým, ktorí 
hľadajú v živote svoje miesto.

N ajbližšou aktiv itou ERA 
bude európsky míting v mes
te Tata pri jazere Oreg (50 km 
od Budapešti) v dňoch 1.-7. 
8. 98. Témou stretnutia bude 
„Duch Pána je nadomnou...“ 

Bližšie informácie ERA po
skytne:

Jozef Mihaľ (prezident ERA, 
S lo ve n sko ), P ros te jovská  
101, 080 01 Prešov, tel. 0905/ 
904558.

SKU PIN A  B O H O S LO V C O V  ZB O R U  SV. R O M A N A  S L A D K O P E V C A  
V Á M  P O N Ú K A  SVO J D A R  B O H U  

MC N A H R Á VK U  V Ý C H O D N Ý C H  C H Ó R O V Ý C H  S P E V O V  S N Á ZV O M

MILUJEM ŤA, PANE - VOZĽUBĽU ŤA, HOSPODI

Požehnaný si, Pane Bože náš, Kráľ sveta, ktorý (si) skrze Presvätú Bohorodičku prišiel na 
tento svet a vykúpil nás z moci smrti. Ďakujeme ti za dar spevu, ktorým tá môžeme za všetko 
oslavovať. Nech je  aj prostredníctvom tejto kazety oslávené tvoje vznešené meno Otca i Syna i 
Svätého Ducha teraz i vždycky i na vekov. Amen. (Časť z ďakovnej modlitby)

( M i  : Slovenské a staroslovienske texty skladieb, úvody k skladbám, ikony
Cena kazety: 110 Sk + poštovné
Nahrávka: 50 minút
Objednávky posielajte na adresu:
Marcel Gecej, Gréckokatolícky kňazský seminár, P.O. Box 212, 080 01 Prešov

Poďakovanie
Srdečne ďakujeme vlady- 

kovi Milanovi Chauturovi, 
CSsR, a všetkým prítomným 
kňazom za veľmi dôstojnú a 
krásnu rozlúčku s našou dra
hou zosnulou mamičkou, ba
bičkou a prababičkou Máriou 
Sabovou, vdovou po grécko
katolíckom duchovnom o. 
Jozefovi. Zároveň srdečne 
ďakujeme všetkým príbuz
ným a známym za účasť na 
tejto rozlúčke.

Deti Marián, Mária, 
Kristína a Klára s rodinami



Z  a  K íO .- S k
S CESTOVNOU KANCELÁRIOU T1MS
Do Ríma, resp. Lúrd a desať ďalších cien

Súťaže sa m ôže  zú č a s tn iť  každý, kto  sebe, a lebo  n iekom u zo  svo jho  

okolia  p re d p la tí časop is  S lovo  v  te rm ín e  o d  20.4  do 5 .6.1998. O  de s a ť  

ď alš ích cien naše j red akc ie  sa m ôžete  zú č a s tn iť  a j sam osta tne  a to 

tak, že  po š le te  na časop is  S lovo  d a r m in. vo výške 4 0 ,-Sk. V  správe  pre  

p rijím ateľa  ozn ačte  „D a r-s ú ťa ž“.

P rík lad: A k  sa  chcem  zú č a s tn iť  sú ťaže  o zá ja zd  a súčasn e  b y ť  za ra 

dený  o 10 cien rozp íšem  sum y 160,-S k  a d a r 4 0 ,-S k  a ozn ačen ie  S úťaž  

CK TIMS. A k  sa zapá jam  len do  súťaže  o 10 cien, nap íšem  výšku  daru  a 

označenie  D ar-súťaž. D arcov  prílež itostne  zvere jn ím e v  n iektorom  čísle  

časopisu  Slovo.

PODMIENKY
V uvedenom termíne poštovou poukážkou typu C na adresu: Redakcia 

Slovo, Hlavná 8, 080 01 Prešov predplatíte časopis Slovo a na miesto 
odosielateľa napíšete adresu toho, komu predplácate časopis. Do správy 
pre prijímateľa nezabudnite tiež uviesť svoju adresu a poznámku, od kto
rého čísla máme časopis Slovo posielať na uvedenú adresu. V prípade, 
že tento údaj neuvediete, budeme časopis posielať od aktuálneho vyda
nia.

Dôležité! Aby sme vás mohli zaradiť do žrebovania, nezabudnite do 
správy pre prijímateľa uviesť názov Súťaž CK TIMS. Do súťaže sa môžu 
zapojiť tiež celé farnosti za predpokladu, že počet odoberaných výtlač
kov do svojej farnosti zvýšia o 5 ks. Zlosovanie o zájazd do Ríma, resp. 
Lúrd a desať ďalších cien sa uskutoční dňa 8. júna 1998. Mena výhercov 
zverejníme v Slove č.12/1998.

C hcete  n a v š tív iť  S vätého  O tca?

Môžeme vám to splniť!
C h c ete  n a v š tív iť  n a jz n á m e jš ie  p ú tn ic k é  

m iesto  na svete?

Aj to sa môže stať skutočnosťou!
C hcete duchovne i te lesne  po okriať?

Cestujte s nami! Loretto (Assisi) - Rím - Netuno - 
San Maríno
Vyberie si najvhodnejší termín 
27.4.-3.5., 25.5.-31.5., 29.6.-5.7„ 
14.-20.9., 28.9.-4.10. 
cena: 4150,-Sk; 4960,-Sk

Montechiare - Fontanela - Lurdy ■ 
Fatima - Barcelona -Monserrat - La 
Šaliete termín: 18.-27.6., 3.-12.9. 

cena: 7150,-Sk; 8450,-Sk

Lurdy -Paríž 
termín: 11.- 
28.6., 8.-15.9. 
cena: 5800,- 
Sk

Benátky - Lurdy 
- La Salle to - 
Einsiedln 
(Švajčiarsko) 
t e r m ín :  1 5 .-
21.5..17.-23.7., 
20.-27.8., 17.-
24.9.,
cena: 4850,-Sk

Najvýznamnejšia udalosť
Ľ u d ia  ra d i vyh ľa d á va jú  a  v 

hojnom  poč te  navštevujú m ies
ta, kde očakáva jú , že sa bude  
k o n a ť  n iečo  m im o ria d n e . P re  
n ie k o h o  j e  ta k ý m to  m ies tom  
športový š tad iónyp re  iného kon
certná sá la  alebo film o v é  p re d 
stavenie. A  p r ito m  tá  n a jvýz 
n a m n e jš ia  u d a lo s ť, sku to čne  
niečo m im oriadne, sa koná den
nodenne, neraz len v p rítom nosti 
niekoľkých, často starších  ľudí.

K aždý deň v tichu  začínajúce
ho  d ňa , p o  s lo v á c h  k ň a z a :  
„  Vezmite a je d z te ... “  /M t  26, 
2 6 /, sám  S tv o r i t e ľ  s v e ta  
p richá d za  do stredu tých, k to rí  
sa z iš li v je h o  mene. P richádza  
nás s labých p o s iln iť  v žití.

Z ľ u t o v a l  s a  n a d  n a m i,  
k t o r í ,  a k  s t r a t ím e  B o h a  z  
o č í ,  i  k e ď  n a  k r á t k y  ča s ,  
s trá c a m e  s ily .  D o  d ô s le d k u  
sa  p ln í  p o v e d a n é :  „ A k  ic h  
p re p u s t ím  d o m o v  h la d n ý c h ,  
p o o m d l ie v a jú  p o  ces te , v e ď  
n ie k t o r í  p r i š l i  z ď a le k a  /M k  
8 ,3 /.

V  súčasnosti sa mnohým z nás 
môže z d a ť  p rv ý  h r ie c h  v e ľm i 
vzd ia lený a neuvedom ujeme s i 
je h o  n á s le d ok . P r ito m  te n to  
hriech nám p rin ie s o l s m rť  a je h o  
od tla čok  nesie celé ľudské p o 
kolenie.

Celé tis íc roč ia  svet očakáva l 
p ríc h o d  toho, k to rý  m a l nanovo  
všetkých ľu d í o b d a r iť  nádejou a 
n a v rá t iť  zm ysel ž ivo ta  i  sm rti. 
Sta lo  sa a ukru tné  okovy h rie 
chu b o li rozlámané. A ko  je d n o 
ročný ba ránok  b o l Ježiš K ris tu s  
d o b ro vo ľn e  obe tovaný za  nás 
všetkých a z a ž ia r il nám p o  zm ŕt
v y c h v s ta n í ako k rá sn e  S lnko  
pravdy, sp ravo d livo s ti a  nádeje.

N o  zm en ili sme sa my - ľud ia?

O brac iam e sa na nebeského 
O tca každý deň, v každej chvíli 
p re p ln e n í vďačnosťou a obetu
je m e  mu všetky svoje činnosti?

O dm ie tli sme zradu, nenávisť, 
klam ?

Vzdali sme sa násilia , kráde
ží, sm ilstva?

Ježiš K ris tu s  ve ľm i dobre po
zná, a k í sme slabí. P o tv rd ili U 
Peter, Judáš, zástupy, ktorých  
n á la d a  sa m e n ila  každý deň. 
N ik to  nepozná ľu d í lepšie ako on.

P re to  z lásky k  nám ustanovil 
ko n a ť každodenne, až do konca 
sveta, čistú obetu, slávenie Eu- 
c h a ris tíe , k to rá  je  pam ia tkou  
sprítom nenia  s m rti Ježiša K ris
ta.

P r ija tá  E u c h a ris tia  ako na j
vznešenejšia sviatosť, v ktorej sa 
p o d  vonka jším i znakm i chleba a 
vína  dáva  za p o k rm  veriacim , 
nás ro b í spôsob ilým i p re  zápas 
so zlom  sveta.

E ucharis tickým  p rijím an ím  sa 
Jež iš  K r is tu s  m ysticky  s nami 
zjednocuje. Celých nás preniká  
a nežijeme už len my, ale žije v 
nás Ježiš K ris tus  /G a l 2 ,20/

P r ijím a n ie  te jto  sv ia to s ti je  
tiež cestou nádeje na večný ži
vo t: ,,Ja  som ž ivý chlieb, ktorý 
zos túp il z neba. K to  bude je s ť  z 
tohoto  chleba, bude ž iť  naveky" 
/Jn  6 ,5 1 /

K re s ťa n  d o s tá v a  z tohoto  
ž r ie d la  ž iv o ta  m ocný podnet, 
p lo d n ú  s ilu , k to rá  p ren ikne  a 
ovp lyvn í všetko naše konanie. Ak 
dokážeme z a p o jiť  náš vnútorný 
svet do večného Božieho poriad
ku, po tom  p o k o j a je d n o ta  ovlád
ne tie ž  ve re jn ý  a spoločenský  
ž ivo t sveta.

Alexander NEMEC

Nezabúdame
Spomíname na tretie výročie smrti 

nášho drahého Júliusa Žadanského. 
Kde chodil, dobro robil a o to sa snažil 
po celý svoj život. Opustil nás po krát
kej a ťažkej chorobe v 67. roku života.

Spomínajú a v modlitbách pamä
tajú manželka a päť deti.

Blažený pokoj, 
večná pamiatka!

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

Bližšie informácie vám poskytneme na adrese CK TIMS - Eva Jus- 
ková, Ružová 41, 083 01 Sabinov, teľa fax 0934 /521 295.
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