
Časopis gréckokatolíckej cirkvi

Zmierenie a pokoj 
nadovšetko

“Napomáhať a zveľaďovať 
všetko, čo je  pravdivé, dobré 
a krásne v ľudskom spo
ločenstve”

(Gaudium et spes, čl. 76)

V duchu týchto slov sa väčšina 
slovenských biskupov vyjadruje 
vo svojom otvorenom liste k 
vnútrospoločenskej situácii na 
Slovensku.

Cirkev počas dvetisíc rokov sa 
vždy vyjadrovala k spoločen
ským pomerom, pretože politi
ka a verejný život sa vnútorne 
dotýka všetkých ľudí. V tomto 
zmysle je potrebné vnímať aj 
tento otvorený list, ktorý je 
adesovaný vláde SR a 
Národnej rade SR. List je 
súčasne výzvou pre ľudí dobrej 
vôle, aby na obranu pravdy, 
spravodlivosti a dobra pozdvihli 
svoj hlas alebo prinajmenšom 
aby sa zamysleli nad týmto hla
som biskupov. Po „nežnej“ re
volúcii v roku 1989 je to po 
prvýkrát, čo katolícki biskupi na 
Slovensku takýmto spôsobom 
upozornili slovenskú vládu a 
parlament na problémy, ktoré 
sužujú občanov tohto štátu.

Ak zaznie takýmto spôsobom 
hlas Cirkvi, je to signál, že je 
niečo nielen nie v úplnom po
riadku, ale že takáto spoločnosť 
je chorá a my ako jej údy sa 
stávame necitlivými k mravným 
hodnotám života, ktoré nám 
predkladá Cirkev.

Podstatnú časť listu prináša
me na strane 6-7.

P o č ú v n u ť  h la s  s v e d o m ia  zn a m e n á  
v la s tn iť  B o h a . N a s lú c h a ť  m a lič k ý m  
znam ená ro z to č iť  k o le s o  š ťa s tia . Ž iť  p re  
d ru h ý c h  p rin á š a  p o ž e h n a n ie  c e lé m u  
dom u.

F. WIERAL

Interview o stretnutí v Brazílii
Zaujímavé interview o ceste po Južnej Ame

rike zo stretnutia vyšších provinciálnych sestier 
služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie pripra
vil o. ThDr. Ján Babjak,SJ. Provinciálna pred
stavená sestier služobníc na Slovensku sr. 
Pavla Ištvaníková sa vyznáva zo svojej prvej 
cesty v Brazílii. Rozhovor nájdete na

Str .6-7

Ikonografia
Všetkých našich čitateľov upozorňujeme, že 

už v nasledujúcom čísle odštartujeme letnú sú
ťaž z ikonografie o zaujímavé ceny Kodak fo- 
toexpres - Fotoservisu FaF Prešov. Do 
zlosovania o ceny môže byť zaradený každý, 
kto z deviatich ikon minimálne päť správne 
označí. Ďalšie podrobnosti čítajte na

Str. 8

Súťaž o zájazd do Ríma, 
resp. Lúrd vrcholí

Vyhrať zájazd nebude až také ťažké. Tento 
predpoklad nám vychádza z toho, že sa vás k 
dnešnému dňu do súťaže zapojilo málo. Súťaž 
z tohto dôvodu predlžujeme o dva týždne. Ne
nechajte si újsť jedinečnú príležitosť. Viac čí
tajte na poslednej strane tohto čísla.

Str. 16
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Z DRUHEJ 
RUKY

Sú také obchody - majú názov „ z 
druhej ruky“ a dostať v nich napr. ode
vy, odevné textílie, ktoré už niekto no- 
sii a potom ich predal. V duchovnej 
situácii človeka môže byť aj ľudská 
osobnosť z druhej ruky. Súčasná doba 
vytvára k tomu účinné podmienky. V 
záplave informácií, v plnej frekvencii 
životných starostí, podvedome a pa
sívne preberáme cudzie názory, posto
je, hodnotenia, myšlienkové sústavy. 
Takto sa stávame ľudmi z druhej ruky. 
Televízia a iné médiá tu pôsobia veľmi 
silne. Ani si neuvedomujeme, ako sa 
náš duch napĺňa obnosenými, nečis
tými a škodlivými názormi, ktoré pre
zentujú vo svojej tvorbe nezodpovedné 
autorské zoskupenia. Na najzákladnej
šie životné otázky dostávame pách
nuce odpovede z druhej ruky. A pritom 
máme k dispozícii čisté, svieže a živo
todarné učenie, priamo z dielne Svä
tého Ducha.

V tomto prebiehajúcom druhom roku 
obnovy, v rámci príprav na veľké jubi
leum v roku, ktorý je venovaný Sväté
mu Duchu, máme príležitosť si zvlášť 
uvedomiť, ako veľmi potrebujeme Bo
žiu milosť, ako veľmi potrebujeme dary 
Ducha. Obyčajne nedoceňujeme dô
sledky sviatostí myropomazania, no 
tieto účinkujú a sú pre našu dušu ne
nahraditeľné.

Človek po hmotnej stránke úplne zá
visí od najbližšieho a vzdialenejšieho 
okolia a teda od celého vesmíru. Z hľa
diska rozmerov atómov a molekúl niet 
presnej hranice medzi naším telom a 
okolím. Milióny molekúl a atómov prú
di obidvoma smermi. Podobným spô
sobom je napojená naša duša na celý 
duchovný vesmír, na Boha. Podobne 
sídli naša duša v tele a je odkázaná 
na životodarné látky milosti, na dary 
Svätého Ducha. Takto videlo človeka 
kresťanstvo od ranných období. Sv. tre
nej v druhom kresťanskom storočí zdô
razňuje, že stvorenie človeka bolo 
dielom celej Najsvätejšej Trojice. Sv. 
Cyprián v treťom storočí vysvetľuje 
prosbu Spasiteľovej modlitby „Buď vôľa 
tvoja ako v nebi, tak i na zemi“ pouká
zaním na skutočnosť, že sami máme 
telo zo zeme a ducha z neba, sami sme 
zemou a nebom a modlíme sa, aby v 
obidvoch, to znamená v tele i v duchu, 
sa splnila vôlá Božia.

Očakáva sa od nás, že sa sústredí
me na autentický duchovný rozvoj, na 
porozumenie úloh, ktoré nám kladie 
milosť a spravodlivosť a na ich prak
tické uskutočnenie.

M. STANISLAV

U d a lo s t i

Vyšli sme na vrchol. Je to pocit veľmi príjemný. Dvetisíc metrov 
nad morom je  slušná výška a treba na je j zdolanie vynaložiť dosť 
úsilia. Zdolávať však hory ľudských problémov a ťažkosti je  ešte 
veľkolepejšie. F: WIERAL

F O T O G R A F IE  A K O  SV E D E C T V O
Redakcia časopisu Slovo prosí všetkých, kto rí vo svo

jich  rod inných album och, alebo iným  spôsobom  uchová
va jú  auten tické  fo to g ra fie  z rokov, kedy bola č in n o s ť  
Gréckokatolíckej c irkv i na Slovensku zakázaná, aby nám 
ich zapožičali. Ide o fo togra fické  zábery prenasledova
ných kňazov a ich rodín. Prosíme, aby ste uviedli krátku  
správu, kde boli fo tografie  urobené, kedy a kto je  na zá
bere.

Zapožičané fo tografie  vám v dohľadnom  čase vrátime.

Perly východných otcov
Sv. Bažil Veľký O TOM, ABY SME SA NEPOMSTILI
Čo znamenajú slová: „Nepomstite sa sami, milovaní...“ (Rim

12, 19)?
- Znamenajú to, čo je  napísané u Matúša: „Neodporujte zlému. 

Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé“ (Mt 5,39), 
ale aj: „Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do 
druhého“ (Mt 10, 23).

Sv. Bažil Veľký O OPATRNOSTI
Kto je opatrný ako had a prostý ako holub (Mt 10, 16)?
- Opatrný ako had je  ten, kto so zreteľom na to, čo je  možné a 

vhodné, tak predkladá svoje učenie, aby presvedčil tých, čo ho po
čúvajú. Prostý ako holub je  ten, kto ani nepomyslí odporovať tomu, 
čo ho napadol, ale naopak, neprestáva mu prejavovať dobro podľa 
slov Apoštola: „Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra“ (2 Sol
3, 13).

Keď Pán posielal apoštolov kázať, dal im to nariadenie. Lebo ani 
potrebovali aj múdrosť k presvedčovaniu aj trpezlivosť voči zlo- 
myseľníkom. Ako had vedel v raji aj milo aj presvedčujúco hovo
riť, aby odvrátil od Boha a priviedol k hriechu, tak aj my máme 
povinnosť prispôsobenou tvárou, vhodným spôsobom a vo vhod
nom čase a všetkými spôsobmi tak rozumne hovoriť, aby sme dru
hých odvrátili od hriechu a priviedli k Bohu. Tak sme povinní až 
do konca zachovávať trpezlivosť v ťažkostiach (Mt 24, 33).

Sv. Bažil Veľký O PODOBE LÁSKY
Čo znamenajú slová: „Láska... nie je sebecká“ (Kor 13, 5)?
- Znamenajú, že láska nemení svoju podobu. A podoba lásky, to 

sú vlastnosti, ktoré Apoštol na tom istom mieste vypočítava.
Pripravili BAZILIÁNI

SV. MISIE
V MICHALOVCIACH
V Chráme Sv. Ducha o. redem- 

ptoristov začnú 23. mája t.r. sv. 
misie pod vedením redemptoris- 
tov: o. Vladimíra Jurčenku

o. Miroslava Medviďa. 
Ich vyvrcholením bude po

sviacka misijného kríža a archi- 
jerejská liturgia, ktorú odslúži 
exarcha vladyka Milan na odpus
tovej slávnosti v Nedeľu Zostú
penia Svätého Ducha dňa 31. 
mája t.r. o 10.30 h.

KŇAZSKÉ 
VYSVIACKY

Vysviacka kandidátov kňazstva 
Gréckokatolíckej cirkvi:

PREŠOVSKÁ EPARCHIA 

Subdiakonát
a diakonát - 13. a 14. júna 

Prešov
Presbyteriát - 11. a 12. júla

Prešov

KOŠICKÝ EXARCHÁT

Subdiakonát -

Diakonát -

Presbyteriát ■

12.júna 1998 
Michalovce
13. júna 1998 
Michalovce
11. júla 1998 
Košice
12. júla 1998 
Michalovce

Humenné 
- Dubník

Dňa 31. mája 1998 bude po
sviacka Chrámu Svätého Ducha 
v Humennom - Dubníku. Posviac
ku chrámu vykoná Mons. Ján 
Hirka, prešovský diecézny bis
kup.

O inzercii
Oznamujeme čitateľom a dopi

sovateľom , že poskytujeme 
priestor pre riadkovú inzerciu, t.j. 
oznamy, blahoželania, resp. po
ďakovania.

Cena riadkovej inzercie - Slo
vo -5,-Sk

Najbližšie číslo Slova 
vyjde 7. júna 1998
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I Inulctc čerpať vodu s radosťou 
* prameňov spásy u* is,s>

Keď si priblížime židovské 
obrady sviatku stánkov, kto
ré trvali celý týždeň niekedy 
koncom septembra, tak nás 
iste upúta tá časť obradov, 
keď kňaz spolu s ľuďmi išiel 
z chrámu k rybníku Siloe, na
bral do zlatej nádoby vodu a 
za spevu žalmov /113-118/ sa 
potom vracali do jeruzalem 
ského chrámu, kde kňaz ešte 
do vody primiešal trochu vína 
a túto zmes potom vylial oko
lo obetného oltára. Tento pro
sebný obrad obsahoval v 
sebe tiež výslovnú modlitbu 
o mesiášske dary spásy, keď 
kňaz rituálne opakoval Mojži
šov postoj v púšti pri skale s 
vodou, ktorá zachránila putu
júcich Izraelitov od smrti smä
dom. Ľud p ritom  s p ie v a l 
Izaiášov spev: „Budete čer
pať vodu s radosťou z prame
ňov spásy/lz 12,3/. Aj prorok 
Ezechiel hovoril o Mesiášovi 
ako o prameni spásy, ktorý 
bude vytekať z chrámu a za
vlaží celú zem / Ez 47,12/. 
Prosba o dostatok vody, od 
ktorej závisela každá úroda a 
ktorá bola v týchto krajoch 
vzácna, symbolizovala všet
ko oživujúceho Božieho Du
cha, ktorý sa pri s tvo ren í 
sveta vznášal nad vodam i 
(Gen 1,2).

Ježiš, ktorý prišiel potajom
ky do Jeruzalema, len ku kon
cu sviatku stánkov využil 
starozákonné symboly vody a 
prosebnej procesie o životo- 
dámy dážď k tomu, aby po
núkol seba ako p ram eň  
spásy, z ktorého vyteká prúd 
„živej vody“, prúd všetko oži
vujúceho Ducha. „Ak je niekto 
smädný a verí vo mňa, nech 
príde ku mne a nech pije. Ako 
hovorí Písmo, z jeho vnútra 
potečú prúdy živej vody. To 
povedal o Duchu, ktorého 
mali dostať ti, čo v neho uve

rili“ /Jn 7, 37-39/. Ježiš sa tu 
v slávnostnej atmosfére sviat
kov predstavil, ba prehlásil za 
sku točný stredobod spásy 
ako spásny prameň, ako Moj
ž išova skala a Ezechie lov 
chrám. Toto prirodzene roz
búrilo hladinu názorov zástu
pu okolo neho a rozvinula sa 
ostrá polemika, ktorá rozde
lila ľudí do dvoch táborov - na 
tých, čo v neho uverili a na

tých, čo sa rozhodli, že ho 
chytia a zabijú.

Ježišove slová museli byť 
tak silné, sugestívne a hlavne 
presvedčivé, že mnohí zo zá
stupu hovorili: „Toto je naozaj 
prorok.“ Druhí tvrdili: „Mesiáš 
je to“, a iní namietali: „Vari z 
Galiley príde Mesiáš?“ A ne
hovorí Písmo: „Mesiáš príde 
z D ávidovho po tom stva  z 
mestečka Betlehem, odkiaľ 
bol Dávid?“ /Jn 7,40-42/. Toto 
Ježišovo sebazjavenie ako 
Božieho Syna a Mesiáša bolo 
pre zástupy však veľmi jasné,

ale pre náboženskú elitu ži
dovského monoteizmu - fari
zejov a zákon íkov - zasa jasné 
a jednoznačné rúhanie. Bez 
Božej m ilosti, bez Svätého 
Ducha môžu totiž ľudia po
znať len ľudskú prirodzenosť 
Kristovu, ale netušia nič o jeho 
večnom  pôvode z O tca, o 
božskej spolupodstate s ním. 
Tento stav prijímania, či od
mietania Krista ako Božieho

Syna a Mesiáša poznačil aj ži
vot v počiatkoch Cirkvi, keď sa 
začali množiť prvé kristologic- 
ké bludy, na ktoré už reago
val apoštol Ján vo svojom 
evanjeliu a v úvode svojho pr
vého listu /1Jn 1,1-5/. A aj 
dnes je Kristus pre mnohých 
vzdelancov len akýmsi „veľ
kým filozofom, geniálnym za
k la d a te ľo m  n áb ože ns tva , 
sociálnym reformátorom, do
konca prvým „komunistom“ na 
svete, či „superhviezdou“ a 
pod. Ježiš sa však odvoláva 
nielen na svoju jedinečnú zna

losť Otca, ale na svoj pôvod 
od Otca a na svoju jednotu s 
Otcom - „Ja a Otec sme jed
no..., kto vidí mňa, vidí Otca..., 
ja som v Otcovi a Otec vo 
mne... /por. Jn 14,9-11/. Teda 
neobstoja ani vtedajšie pred
sudky ľudu o tajomnom pôvo
de M esiáša a ani dnešné 
humanistické a hlavne sektár
ska degradácia Krista iba na 
akéhosi „veľkého človeka“. Vi
díme teda, že predpokladom 
k tomu, aby sme prijali Krista 
aj v jeho božskej prirodzenos
ti, je  treba mať Ducha viery, je 
treba byť plný Svätého Ducha. 
Už aj starozákonní proroci po
žadovali ducha viery pre do
siahnutie spásy /lz 58,11; Joel 
4,18/. Triedenie duchov nastá
va podľa stupňa viery. Jedni 
sú nadšení pre Krista Mesiá
ša, iní zostávajú v pochybnos
tiach, či ľahostajnosti a iní sú 
za tv rd e n í v nenávisti voči 
nemu. Takáto je situácia aj 
dnes, keď vystupuje množstvo 
falošných prorokov a mesiá
šov, ktorí šteklia ľuďom uši, 
balam utia ich a sľubujú im 
všetko možné, len aby ich od
viedli od viery v pravého Me
siáša Krista, ktorý jediný môže 
dať večný život. A preto sviat
ky Turíc v roku Svätého Du
cha v rámci prípravy na tretie 
tisícročie nech sú jedinečnou 
príležitosťou pre celú cirkev 
úpenlivo vyprosovať dary Svä
tého Ducha i dar hlbokej viery 
pre všetkých pochybujúcich, 
ľahostajných i pre zatvrdlivých 
odporcov. Veď nik nemôže 
povedať, že Ježiš je Pán, Spa
siteľ a Mesiáš, ak len nie pod 
vplyvom Svätého Ducha /por. 
1Kor 12,3/.

Kto nemá Ducha, je mŕtvy. 
Kto má Ducha Svätého, ten 
je naozaj živý a má v sebe 
život večný.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR

S P I R J T V S

D U C H  S V Ä T Ý
f\ K
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Apoštolský list Jám Pavla II.
Orientale Lumen

Panna Mária - vzor počúvania 
hlasu Svätého Ducha

„Blahoslavená je tá, ktorá uverila...“ (Lk 1,45)
Medzi Slovom 
a Eucharistiou

Mníšstvo osobitným spôsobom 
zjavuje, že život sa rozprestiera 
medzi dvoma vrcholmi: medzi Bo
žím slovom a Eucharistiou. To 
teda znamená, že mníšstvo je  vždy, 
a to aj vo svojej pustovníckej po
dobe, jednak osobnou odpoveďou 
na individuálne povolanie a súčas
ne ekleziálnou a komunitárnou 
udalosťou.

Východiskovým  bodom  pre 
mnícha je Božie slovo, Slovo, kto
ré volá, pozýva, každého osobne 
zaväzuje, ako to bolo u apoštolov. 
Keď je  človek zasiahnutý Slovom, 
rodí sa poslušnosť, teda načúva
nie, ktoré mení život. Mních sa 
každý deň živí chlebom Slova. 
Bez neho by bol ako mŕtvy a ne
mal by už čo komunikovať bra
tom, pretože toto Slovo je Kristus 
a mních je  povolaný pripodobniť 
sa mu.

Aj vtedy, keď so svojimi spolu- 
bratm i spieva m odlitbu, ktorá 
posväcuje čas, pokračuje v asimi
lovaní Slova. Bohatá liturgická 
hymnografia, na ktorú sú právom 
hrdé všetky cirkvi kresťanského 
Východu, nie je  ničím iným, ako 
pochopeným, asim ilovaným  a 
vyspievaným pokračovaním číta
ného Slova: tieto hymny sú poväč
šine jemnými parafrázami biblic
kého textu, prefiltrovaným i a 
zosobnenými cez skúsenosť jed
notlivca i spoločenstva.

Zoči-voči hlbinám Božieho mi
losrdenstva neostáva mníchovi nič 
iné, ako vyhlásiť, že šije  vedomý 
svojej radikálnej biedy, čo sa však 
hneď stáva aj úpenlivou prosbou 
a radostným zvolaním nad dosiah
nutím spásy, ktorá je ešte veľko
dušnejšou tým, že je  nerozlučne 
spojená s priepasťou jeho biedy. 
Preto podstatná časť liturgickej 
modlitby sa skladá z úpenlivej 
prosby o odpustenie a z oslavy 
Boha. Kresťan je  ponorený do 
údivu nad týmto paradoxom, po
sledným z nekonečnej série, kto
rá je  celá s hlbokou vďačnosťou 
zvelebovaná v liturgických vyjad
reniach: nekonečno sa stáva ko
nečným; Panna rodí; ten, ktorý je

(Pokračovanie na strane 5)

Každý človek, ktorý má dobrú 
vôľu, sa nesmie báť o svoju spá
su od tej chvíle, čo Boh tak o nás 
prejavil svoju starostlivosť, keď 
dal za nás obetovať svojho Syna 
(porov. Jn 3,16). Od Kristovho 
vtelenia má všetko na svete svoj 
hlboký zmysel. Nič nie je zbytoč
né, ani najnepatrnejší život a prá
ca, žiadna radosť a bolesť, ba ani 
hriech. I môj i tvoj život má hlbo
ký, večný zmysel. Len je  potreb
né tomu veriť.

V tomto je nám veľkým vzorom 
Panna Mária. „Bola zasnúbená s 
Jozefom. Ale skôr, ako by boli za
čali spolu bývať, ukázalo sa, že po
čala z Ducha Svätého“ /Mt 1,18/.

Jozef o jej počatí vedel. Sväté 
písmo ho za to hodnotí titulom

spravodlivého muža: „Jozef, jej 
manžel, bol človek spravodlivý a 
nechcel je  vystaviť potupe, preto 
ju  zamýšľal potajomky prepustiť“ 
/Mt 1,19/.

Tu sa hromadí veľká starosť, 
ktorú Panna Mária vzala na seba 
pri zvestovaní a počatí. Nevede
la, ako sa to preklenie. Iba verila. 
Tak silno, ako to my nevieme. 
Veď „Bohu nič nie je nemožné“ 
(Lk 1,37). Riešenie teda nechala 
na Boha a on nesklamal.

Tu možno predpokladať, že aj 
ju  napadali myšlienky: ako odpo
viem ľuďom? Ako to zdôvodním

Jozefovi? Poviem, že Boh je  ot
com dieťaťa? Kto mi však uverí? 
Ale napriek tomu verí, že Boh to 
zariadi.

C. Caretto vo svojich Marián
skych úvahách, keď sa zamýšľa 
nad touto udalosťou, hovorí, že 
práve pre tento moment začal vi
dieť Pannu M áriu na všetkých 
oltároch nielen ako Kráľovnú, ale 
ako hlboko ľudskú sestru, nám 
všetkým veľmi blízku, plnú sta
rostí, obáv a ustatú po každom 
namáhavom dni. Pochopil, prečo 
Alžbeta povedala: „Blahoslavená 
je tá, ktorá uverila!“

Panna Mária takto dáva i nám 
odvahu uveriť veciam, ktoré ne
majú nikde opodstatnenie, lebo 
život okolo tvrdí opak. Tak isto

ako jej svedectvo, že Dieťa nie je 
plod vzájomnej ľudskej manžel
skej lásky, ale je  z Boha. Ľudsky 
sa to vysvetliť nedá, ale prijatie 
tohto faktu vo viere napĺňa deji
ny spásy ich plným zmyslom.

Koľko Božích plánov v našom 
živote i spoločných dejinách 
Cirkvi a sveta by dostalo svoje 
naplnenie, keby tí, ktorí ich majú 
splniť, pristupovali k veci s vie
rou Panny Márie! V tomto má byť 
Panna M ária našou skutočnou 
sestrou, sprievodkyňou a učiteľ
kou viery.

S blížiacim sa tretím tisícročím

aj Cirkev trápia otázky, a preto sa 
pýta: „Nájde Syn človeka vieru na 
zemi, keď príde?“ /Lk 18,8/. V 
tejto súvislosti Svätý Otec Ján 
Pavol II. vo svojom apoštolskom 
liste Tertio Millennio advenien
te, ktorý je adresovaný biskupom, 
kňazom a veriacim o príprave na 
Jubilejný rok 2000, píše: „Na pra
hu nového tisícročia musia kres
ťania pokorne predstúpiť pred 
Pána, aby zistili mieru zodpoved
nosti, ktorú majú voči zlu našich 
čias. Lebo súčasná doba naozaj 
vykazuje popri mnohých jasných 
aj niektoré tienisté stránky. Veď, 
napríklad, ako by bolo možné 
mlčať o náboženskej ľahostajnos
ti, ktorá má za následok, že mno
ho ľudí dneška chce žiť tak, ako 
keby nebolo Boha...“ /TMA,36/.

Cirkev odpočiatku hlásala zá
sadu: „Skrze Máriu k Ježišovi.“ 
Nemyslela tu len na modlitby k 
Božej Matke, ale aj na tento cen
ný spôsob, ako odpozorovať a do 
svojho života prijať kvality jej vie
ry. Odkiaľ však brala Panna Má
ria túto odvahu? Je to pôsobením 
Svätého Ducha: „Neboj, sa Má
ria... Duch Svätý zostúpi na teba“ 
/Lk 1, 30;35/.

Toho si je vedomá aj Cirkev na 
sklonku druhého tisícročia. Preto 
Svätý Otec Ján Pavol II. pri tejto 
príležitosti vyzýva: „O Márii, kto
rá pôsobením Svätého Ducha po
čala vtelené Slovo a ktorá potom 
po celý život sa dala viesť jeho 
vnútorným pôsobením, budeme v 
tomto roku rozjímať a budeme je 
napodobňovať predovšetkým ako 
ženu, ktorá poslušne počúva hlas 
Svätého Ducha, teda ako ženu ti
cha a počúvania, ženu nádeje, 
ktorá vedela ako Abrahám prijať 
Božiu vôľu...“ /TMA,48/.

Preto kráčajúc v ústrety veľké
mu Jubileu tretieho tisícročia, 
zverme túto starosť celej Cikvi 
nebeskému príhovoru Panny Má
rie, Matke Vykupiteľa a Matke 
veľkej viery, ktorá ako vemá Pá
nova služobnica pokorne počúva
la hlas Svätého Ducha, aby sa pre 
nás všetkých stala hviezdou, kto
rá s istotou povedie naše kroky k 
Pánovi /porov. TMA, 59/.

o. Mgr. František DANCÁK
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Nad slovenským prekladom liturgie(Dokončenie zo strany 4)

Život, smrťou navždy premáha 
smrť; na nebesiach ľudské telo 
sedí po pravici Otca.

Na vrchole tejto skúsenosti 
modlitby sa nachádza Eucharistia, 
ten druhý vrcholec nerozlučne 
zviazaný so Slovom, miesto, kde 
sa Slovo stáva Telom a Krvou, 
nebeská skúsenosť, v ktorej sa 
Slovo opäť stáva udalosťou.

V Eucharistii sa odhaľuje hlbo
ká prirodzenosť Cirkvi ako spo
ločenstva tých, ktorí sú pozvaní ku 
spoločnému stolu, aby slávili obe
tovanie sa toho, ktorý je darcom a 
súčasne aj obetným darom: takto, 
účasťou na posvätných tajom 
stvách, sa stávajú Kristovými 
„pokrvnými príbuznými”, a anti
cipujú už skúsenosť zbožštenia 
v nerozdielnom zväzku, ktorý 
v Kristovi spája božstvo a člove
čenstvo.

Eucharistia je však aj tým, čo 
anticipuje príslušnosť ľudí a vecí 
k nebeskému Jeruzalemu. Tak vr
cholným spôsobom odhaľuje svo
ju eschatologickú podstatu: ako 
živý znak tohto očakávania mních 
v liturgii opakuje a završuje vola
nie Cirkvi, Nevesty, ktorá vypro
suje návrat Ženícha v „marana 
tha”, neustále opakovanom nielen 
slovami, ale celým bytím.

I
j Viera DONOVALOVÁ - KLENKOVÁ

Nanebovstúpenie 
Pána

Sme ako opustení.
Sme zase iba sami? 

Odišiel od nás. Odišiel 
Kristus Pán - Požehnaný.

Zem sa zdá zase pustá, 
slnko sa chladne tvári..

Aj kvety, akoby sa 
pozatvárali jari.

No hoci srdce smutnie, 
zem svojou cestou chváta, 

v ušiach znie:
„Ja som s vami 

až do skončenia sveta!“

Stojíme zarmútení 
na Olivovej hore. 
Čakáme Tešiteľa. 

Myšlienky mieria hore.

„Dvere“
A mnohí povedia: tie nešťastné 

„dvere. “ Nuž pozrime, nakoľko sú 
„nešťastné.“

Netreba zdôrazňovať, že mno
ho symboliky, aie aj celkom prak
tických úkonov, nám vo svätej 
liturgii uniká. Dnes ich nechápe

me nielen preto, že naša mentali
ta sa veľmi vzdialila od zmýšľania 
pravých „východniarov“. Je to aj 
našou vinou, že nám ich nikto ne
vysvetli. Pravda, zavše ich aj my 
sami apriori odmietame, ba azda 
sa za ne aj hanbíme. A práve ony 
ukazujú jedinečnú starobylosť na
šej liturgie.

Toto zvolanie: Dvere, dvere, 
premúdrosť vnímajme, bol v prvot
nej cirkvi povel pre „ostiárov“ 
(strážcov dverí), aby strážili dve
re; žiaden z nepokrstených už 
nesmel vojsť do liturgického zhro
maždenia, aby vyznanie viery a 
mystérium, ktoré nasledovalo, 
ostalo utajené pred neveriacimi. 
To malo hlboký súvis práve 
s prvou časťou liturgie, ktorá bola 
aj pre katechumenov. Tí však po 
homilii, prosbách a modlitbe nad 
nimi museli z chrámu odísť. Tak 
prísne sa zachovávala tzv. disciplí-

V druhej polovici 12. storočia sa 
v M ongolsku narodil chlapec, kto

rému dali meno Temudžin. Založil armádu 
na prísnej vernosti pánovi. Vojaci ju  potvr
dzovali prísahou. Mala prednosť pred ostat
nými záväzkami, dokonca i voči manželke 
a vlastnému kmeňu. Zrada sa trestala smr
ťou. Temudžinovi sa podarili vybudovať 
najúčinnejšiu a najobávanejšiu armádu.

Vernosť je  potrebná nielen vo vojenskom 
živote. Je aj jedným z oporných stĺpov kres
ťanského manželstva. Vernosť svojmu po-

na arcani (arcanum = tajomstvo, 
lat.), a to podľa Ježišovho príkazu, 
aby sa sväté veci nezneuctili po- 
smievačmí (Mt 7, 6). Neskôr, ma
sovým vstupom celých národov do 
cirkvi, keď sa už nedal robiť prísny 
a individuálny katechumenát so 
žiadateľmi o krst, prišlo k určitému 
uvoľneniu tejto disciplíny. Tak to

poznáme i dnes. Pomaly sa pre
stalo rozumieť i tejto výzve, čím 
toto zvolanie dostalo len akési sym
bolické zafarbenie. Mikuláš Kaba- 
silas (~ f 1380), známy byzantský 
duchovný autor, ho vysvetľuje, ako 
výzvu, aby veriaci otvorili všetky 
dvere, najmä „ústa a uši pre Božiu 
múdrosť.“ Iné vysvetlenie hovorí, 
že je to výzva, aby sme strážili dve
re svojho srdca, kde už prebýva 
láska Kristova, aby doň nevnikol 
nepriateľa vrah tejto lásky. A istot
ne existujú aj iné symboliky. Na
priek tomu, že sú pekné a pravdivé, 
je zbytočné „zjemňovať“ si toto zvo
lanie rôznymi exegézami, ak jeho 
pôvodný význam bol celkom prak
tický.

Pravdaže, hneď počujeme ná
mietku: dnes by sa to nedalo a ne
mohlo a nemalo tak robiť, cirkev 
musí byť otvorená atď, atď. Pýtam 
sa: robíme liturgiu len pre „dnes“?

VERNOSŤ
volaniu sľubujú lekári v Hippokratovej prí
sahe. Dodržiavanie platných zákonov sľu
bujú  aj sudcovia, poslanci i iní verejní 
činitelia. O nezachovávaní tejto stavovskej 
či proťesnej vernosti nás presviedča každo
denný život.

Ak sa chceme vymaniť zo situácie, keď 
slovo vernosť je  v  našom slovníku a živote 
tak devalvované, musíme objaviť ten hlav
ný typ vernosti - a to Bohu a Cirkvi.

Čo nie je dnes, zajtra môže byť 
úplne normálne. Nepochybujme, 
že prvotná cirkev je i pre nás naj
lepšou učiteľkou praxe.

Niečo podobné sa stalo aj s 
„bozkom pokoja“. Dnes už ostal 
iba medzi kňazmi. V prvotnej cirkvi 
však bol najbežnejším a veľmi 
mocným znakom pokoja, ktorý si 
všetci kresťania vymieňali medzi 
sebou pri slávení Eucharistie. Bol 
to však, ako často hovorí Pavol na 
konci svojich listov, „svätý bozk“! 
Vieme si predstaviť ten chaos, keď 
by sa to „bez varovania“ zaviedlo 
v bežných farských zhromažde
niach, kde jeden - povedzme - 
nemá vieru a druhý nevie, čo sa 
tam vôbec deje?! A predsa cirkev 
tieto texty o „bozku“ číta a neod
stráni ich - veď príde čas...

A že tie dvere nie sú ani dnes 
až taká hlúposť, potvrdzuje aj ne
dávna skúsenosť z jedného nášho 
chrámu. Uprostred homilie vošli 
zrazu do chrámu dvaja „parobci“ 
a namierili si to rovno do prvej la
vice. Sadli si a nevyberavo a na
hlas začali komentovať kázeň. 
Ľudia stuhli a nevedeli, čo robiť. A 
keď to potom kňaz rozprával svoj
mu spolubratovi, ten poznamenal: 
„... no azda pomaly opäť prichá
dza čas, keď bude treba strážiť 
dvere, ako v prvotnej cirkvi, aby sa 
zabránilo znesväteniu tajomstiev 
viery.“ Mnohí môžu potvrdiť, že 
keď sme boli v seminári v Brati
slave, zažili sme toho s nevítanými 
návštevníkmi v cerkvi z „Mamuta“ 
až-až.

Naozaj, ako to riešia iné pre
klady? Nuž smola, vo všetkých 
samé „dvere.“ Drahí veriaci, ne
chcime byť originálni na nespráv
nom mieste. Naše „dvere“ 
nestratili nič z aktuálnosti. Skôr 
azda my sme trochu stratili zo 
zdravého evanjeliového radikaliz
mu. o. Mgr. Peter RUSNÁK

Veď len Boh je  plnosť dobra - on si ju  
najviac zaslúži, aby sme k nemu priľnuli 
celým srdcom, dušou, silou a mysľou. A 
Cirkev, ktorá nás pre život s Bohom v krste 
zrodila, je  ako duchovná matka, ktorá bdie 
nad nami až do chvíle prechodu do večnos
ti.

V  roku Svätého Ducha vyprosujme si 
toto ovocie vernosti pre seba i našich blíž
nych.

o. M ichal H O SPODÁR  
Košice
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SNAŽILI SA POCHOPIŤ DUCHA ZAKLADATEĽKY
STRETNUTIE VYŠŠÍCH PROVINCIÁLNYCH PREDSTAVENÝCH SESTIER SLUŽOBNÍC

V  m in u lo m  č ís le  S lo va  sm e  p r in ie s li k rá tk u  s p rá v u  
o s tre tn u tí v y š š íc h  p ro v in c iá ln y c h  p re d s ta v e n ý c h  
K o n g re g á c ie  s e s tie r  s lu ž o b n íc  N e p o š k v rn e n e j P a n 
n y  M á rie  na č e le  s  g e n e rá ln o u  p re d s ta v e n o u  s r. Te
ré z io u  K ito o v o u  v  B ra z ílii v  P o n ta  G ro s s e  v  d o m e  
m o d litb y  z a s v ä te n o m  s e s tre  J o z a fá te  H o rd a š e v s k e j, 
z a k la d a te ľk e  s e s tie r  s lu ž o b n íc . B liž š ie  o  to m to  s tre t
n u tí n á m  p o ro z p rá v a la  p ro v in c iá ln a  p re d s ta v e n á  
s e s tie r  s lu ž o b n íc  na  S lo v e n s k u  s r. P a v la  Iš tv a n ík o -  
vá. P o lo ž ili sm e  je j n a s le d u jú c e  o tá z k y :

□  S estra  Pavla, bo la  to  
vaša p rvá  cesta  do  Južne j 
A m eriky, do  B raz ílie , aké z 
nej m áte d o jm y? -

Áno, bola to moja prvá a 
možno aj posledná cesta do 
Brazílie. Som veľmi rada, že 
som sa mohla s tre tnú ť so 
svojim i spolusestram i z Juž
nej Am eriky a spoznať tro
chu ich ducha, ich ž ivot a 
každodennú prácu. Prekva
pil ma veľký počet m ladých 
ľudí v chrámoch na sv. litur
giách, veľa sv. prijím aní. V i
dela som bohatstvo, ale aj 
priepastnú chudobu.

□  P oď m e k m eritu  vec i. 
V a ša  c e s ta  d o  B r a z íl ie  
m ala s vo j k o n k ré tn y  c ie ľ. 
A ký?

- Toto stretnutie bolo pred- 
prípravou na našu generál
nu kapitulu, ktorá sa usku
toční v apríli 1999. Stretnutie

bo lo  p racovné . Z ú ča s tn ili 
sm e sa ho p ro v in c iá ln e  
predstavené z ôsmich štá
tov, v ktorých pracujú naše 
sestry služobnice. Zamýšľali 
sme sa nad naším poslaním  
v dnešnom  svete. Skúm ali 
sme, aká bola sestra služob
nica v minulosti, aká je  dnes 
a aká má byť v budúcnosti.
V  krátkosti sa dá povedať, 
že sme sa usilovali vniknúť 
do ducha našej zakladateľ
ky sestry  Joza fá ty  H orda
ševskej a dobre spoznať jej 
duchovný odkaz.

□  A  d o š li s te  aj k n e ja 
k ý m  k o n k r é tn y m  z á v e 
ro m ?

- Áno, ale zatiaľ sa výsled
ky nášho stretnutia  zazna
m ena li len do z á p is n íc  a 
tie to  m a te riá ly  budú ešte 
predm etom  skúmania gene
rá lne j kapitu ly . A ž potom ,

keď  ich p rijm e  g enerá lna  
kapitula, bude sa m ôcť ho
voriť o konkrétnych výsled
koch, ktoré budú m ať iste 
p o z itív n y  dopad  na ž ivo t 
sestier s lužobn íc v budúc
nosti.

□  Z ao be ra li s te  sa aj d o 
ras to m  vo  vaše j k o n g re g á 
c ii?

- Pravdaže. Toto bol jeden 
z hlavných bodov našich ro
kovaní. Taktiež sme sa dosť

podrobne zaoberali formá
ciou rehoľného dorastu. Pre
tože sa to týka budúcnosti 
našej kongregácie a jej roz
v íjan ia , tá to  otázka ležala 
najviac na srdci každej ses
tre provinciálke.

□  K o ľk o  sa vás  spo lu  
s tre tlo ?  A  nebo l problém  
s rečou?

- Bolo nás spolu dvanásť. 
Osem provinciálok, tri býva
lé generálne predstavené a

Provinciálna predstavená slovenskej provincie Kongregácie služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie sr. Pavla Ištvaníková.

ZMIERENIE A SKUTOČNÝ POKOJ NADOVŠETKO
Z OTVORENÉHO LISTU BISKUPOV SLO V EN SK A  ADRESOVANÉMU VLÁDE SR A SLOVENSKÉMU PARLAMENTU

L is t  v ú pln om  zn e n í p r in ie s li  K a 
to líck e  n o v in y  č. 18  z  3. m á ja  1998. 
B o l p o sk y tn u tý  a j red a k c ii SL O V A  
a p r in á ša m e  z neho p o d sta tn ú  časť.

Podpísaní biskupi, vedomí si svojho p o 
slania a zodpovednosti, obraciame sa na Vás 
v rozhodujúcej chvíli histórie nášho národa 
a štátu. Nábada nás k tomu dokument II. va
tikánskeho koncilu Gaudium et spes (Radosť 
a nádej), článok 76: „Napomáhať a zveľa
ďovať všetko, čo j e  pravdivé, dobré a krás
ne v ľudskom spoločenstve.

Pozorne sledujeme dianie v našej spoloč
nosti a považujeme za potrebné vyjadriť sa 
k udalostiam, ktoré sa okolo nás dejú. Náš 
postoj j e  inšpirovaný náukou: II. vatikánske
ho koncilu, predovšetkým uvedenou pasto

rálnou konštitúciou, postojom Svätého Otca 
a tiež mnohých biskupov sveta.

Situácia, v akej sa Slovensko nachádza, 
nás veľmi vážne znepokojuje. Občania sa na
vzájom odsudzujú kvôli politickým názorom 
a toto Odcudzovanie sa neustále prehlbuje a 
prerastá až do nenávisti, alebo do apatie voči 
verejným veciam a do nezáujmu o spoločné 
dobro. Neznepokojuje nás rôznosť názorov 
na riešenie verejných záležitostí, čo j e  priro
dzeným a sprievodným javom  demokratické
ho vývo ja  sp o lo č n o sti, a le  vážne nás 
znepokojuje skutočnosť, že rozdelenie j e  za
príčinené neustálym živením politickej nená
visti a to bez ohľadu na to, či j e  niekto  
sympatizantom alebo kritikom súčasnej ko
alície alebo opozície. Bezprostrednou reak
ciou na to j e  vnútorná rozorvanosť a nepokoj,

ako aj znecitlivenie občanov voči etickým a 
mravným hodnotám.

K  tomu osobitne prispieva
1. Pri správe verejných vecí:trvalo udržia

vaná polarizácia spoločnosti; umelo vyvolá
vaná  a ž iven á  národnostná  nenávisť; 
neochota riešiť organizovanú kriminalitu, čo 
vyvoláva podozrenie, že mafie sú prepojené s 
politickými kruhmi; vytváranie vrstvy bohá
čov, ktorá nadobúda nekontrolovateľnú moc; 
neochota riešiť sociálne problémy, čo spôso
buje zníženie pôrodnosti, znemožnenie mla
dým rodinám nadobudnúť si byt a vyvoláva 
strach z budúcnosti; odmietanie rozhodnutí 
Ústavného súdu v niektorých prípadoch; otvo
rená snaha manipulácie volieb zmenou vo
lebného zákona; bezprecedentná amnestia 
osôb, ktoré sa dopustili nezákonnosti; spôsob
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terajšia matka generá lna  
predstavená. Problém jazy
ka nemal nikto, lebo v našej 
kongregácii úradným ja zy 
kom je ukra jinčina, kto rú  
každá sestra dobre ovláda. 
Problém nebol ani pri komu
nikácii, ani pri spoločných 
modlitbách. Túto skutočnosť 
si všetky sestry pochvaľova
li.

□  Okrem te jto  o fic iá ln e j 
časti ste iste m ali aj n e o fi
ciálnu časť, k to ro u  bo l v y 
plnený váš d lh š í p o b y t?

- Máte pravdu, prvá časť - 
oficiálna - bola zameraná na 
prípravu našej generá lne j 
kapituly, ktorá sa bude ko
nať o rok v R ím e. D ruhá 
časť bola voľnejšia a mala 
tak trochu exkurzívny cha
rakter. Zaujímal nás konkrét
ny život brazílskych sestier 
priamo v teréne. Chceli sme 
vidieť, ako žijú v rehoľných 
domoch a akým prácam sa 
venujú. Preto sme navštívili 
niektoré ich pôsobiská. Spo
meniem aspoň niektoré:

San Paulo - Sestry sa tu 
venujú vyučovaniu na vlast
nej základnej a strednej ško
le, ktorú navštevuje  vyše  
700 žiakov. Pravda, učiteľmi 
sú aj civiln í zam estnanci, 
lebo sestier je nedostatok, aj 
keď na druhej strane je  ich 
celkový počet v Brazílii naj
väčší. V prepočte na rozlo

hu a počet obyvateľov naša 
provincia na Slovensku je na 
tom oveľa lepšie.

K u ritib a  - V tomto mesteč
ku majú sestry provinciálny 
dom. Aj tu majú na starosti 
základnú školu a tiež škôl
ku.

Ponta  G rossa  - V tomto 
m estečku majú až tri domy. 
Prvý je dom modlitby, v kto
rom  sm e m ali ro ko va n ie , 
sestry pôsobia v nemocnici 
a majú dom pre sestry, kto
ré sú na odpočinku.

Iva j - V tejto dedinke sme 
sa zúčastnili posviacky no
vého rehoľného domu - no- 
v iciátu. V súčasnosti majú 
17 noviciek a 8 postulantiek.

Navštívili sm e aj rehoľnú 
dom y v Kantagale, v Kaska- 
ve li, M afke , P a lm ita li a v 
Pitange. Aj v týchto pôsobis
kách sa sestry  venujú  vý 
chove v školách.

□  A k o  v id ie ť , b ra z ílska  
p ro v in c ia  d áva  d ô ra z  na 
v ý c h o v u  v  š k o lá c h , p re 
čo?

- Všetci vieme, že od vý
chovy najviac záleží. Sestry 
si uvedomujú, že dať dobrý 
základ deťom je  to najdôle
ž ite jšie  pre ich ďalší život. 
Tiež som si všimla, že bra
z íls k e  s e s try  m ajú  ve ľké  
k o n ta k ty  s ľuď m i. V ša de  
majú svojich žiakov, či ich 
rodičov, atď.

□  P o lož ím  vám  k o n k ré t
nu  o tá z k u , s e s tra  P av la : 
P re č o  na S lo v e n s k u  ta k  
m álo  v a š ich  s e s tie r p ra c u 
je  v  š k o ls tv e ?

- Je to pravda, ale za osem 
rokov sa nedá stihnúť to, čo 
vybudovali tam ojšie  sestry 
za 87 rokov. Nem yslím  si, že 
n aše  s e s try  n e p ra c u jú  v 
š k o ls tv e , s k ô r n a o p a k . 
N iektoré  naše sestry  už v 
školstve pracujú. Iné sa prá
ve na pôsobenie v školstve 
pripravujú.

□  Čo by s te  c h ce li p o ve 
d a ť  na záver?

- Z pobytu v Brazílii som si 
veľa  odn ies la . M nohé po

znatky sa dajú zrealizovať aj 
v našich pomeroch, pravda, 
nie všetky. Naša mentalita je 
iná. Som rada a ďakujem  
Bohu, že mi rozšíril môj ob
zor práve spoznaním  života 
a práce našich sestier v Juž
nej A m erike . C hcem  ešte 
podať v krátkosti charakte
r is t ic k é  č r ty  b ra z íls k y c h  
sestier služobníc: Sú spokoj
né, veselé, veľmi obetavé a 
p ôso b ia  u sp o ko ju jú co  na 
všetkých miestach, kde pô
sobia.

S rdečne  ď aku jem  
za ro z h o v o r

o. Ján B A B JA K , SJ

voľby prezidenta dehonestuje inštitúciu pre
zidentského úradu a znechucuje občanov.

2. V zahraničnej oblasti: Slovensko sa do
stáva do medzinárodnej izolácie; súčasne sa 
systematicky zatajujú ekonomické a politic
ké dôsledky tohto procesu; vláda odmieta pri
jímať a vážne brať do úvahy rady demokra
tických krajín, do klubu, ktorých podľa je j 
deklarácii Slovenská republika chce patriť.

3. V morálnej oblasti: rozvracanie morál
nych hodnôt na všetkých úrovniach spoločen
ského života; nekultúrnosť, vulgárnosť; 
ziskuchtivosť a podvody, ktoré sa konajú pred  
očami verejnosti; výsledkom tejto nezákon
nosti sú činy rozličných mafiánskych skupín, 
ktoré ohrozujú zdravie a životy nevinných a 
nič netušiacich občanov; ohrozenie mládeže 
pornografiou, drogami, propagovaním nási
lia a presadzovaním sexuálnej výchovy na 
školách, ktorá je  v rozpore s princípmi kres

ťanskej etiky; pretrvávanie potratového zá 
kona napriek našim opätovným výzvam.

N echcem e poukazovať len na záporné  
stránky našej spoločnosti, ale chceme pozi
tívne prispievať k  ozdraveniu spoločenskej si
tuácie a k zlepšeniu obrazu Slovenska doma i 
v zahraničí. Naše možnosti sú tieto: zmierňo
vať polarizáciu spoločnosti výchovou ku kres
ťanskej láske; vychovávať k národnostnej a 
náboženskej znášanlivosti; viesť veriacich k 
sociálnemu vedomiu na základe sociálnych 
encyklík; pastoráciou rodín ozdravovať spo
ločnosť; starostlivosťou o mládež pripravo
vať budúcnosť nášho národa.

Žiadame a očakávame od  Vás: bezvýhrad
ne prijím ať rozhodnutia Ústavného súdu; 
uskutočniť demokratické voľby v súlade s me
dzinárodným právom; volať na zodpovednosť 
tých, ktorí prestúpili zákon; umožniť voľbu 
prezidenta, ktorého p ri nepriechodnosti v

parlamente si zvolia sami občania; objektív
nu informovanosť občanov cez STV  a nie ma
nipuláciu verejnej mienky. História národa 
predurčuje Slovensko, aby patrilo  medzi 
ostatné európske národy ako rovnocenný 
partner. Niektorí si myslia, že budeme ohro
zení dekadentnými duchovnými prúdmi, ale 
izolácia od  západnej civilizácie nie je  rieše
ním. Pre uchovanie svojej národnej identity 
a správne kresťanské smerovanie sa musíme 
rozhodovať slobodne a s plným vedomím zod
povednosti. “

Píšeme Vám v nádeji, že naša vlasť sa bude 
rozvíjať v pravde a spravodlivosti pre dobro 
všetkých. K  tomu chceme z našej strany pri
spieť postavením sa na stranu tých, ktorí ne
majú možnosť prípadne stratili motiváciu 
vplývať na spoločensko-politickú situáciu na 
Slovensku.

Vyššie provinciálne predstavené sestier služobníc v brazílskom meste 
Ponta Grossa so sídelným biskupom v brazílskej Curitibe o. Efrémom 
Kryvym, OSBM.
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Ikonografia
Letná súťaž

Minimálne za 40,-Sk a väčšiu po
lovica správnych odpovedí vás po
súva do zlosovania o mimoriadne 
zaujímavé ceny - maxi dáždnik Ko
dak, športová taška Kodak, fotoal- 
bum, hrnčeky Olympus a dátšie ceny 
od Kodak fotoexpres - Fotoservis 
FaF Prešov.

Podmienky súťaže
Vašou úlohou bude správne prira

diť názov ikony k číslici. V troch na
sledujúcich číslach 11-13/98 na 
tomto mieste nájdete vždy tri rôzne 
ikony. Aby sme vás pri správnosti 
min. 5 správnych odpovedí mohli 
zaradiť do zlosovania, je potrebné, 
aby ste poštovou poukážkou poslali 
dobrovoľnú výšku finančného daru 
na podporu časopisu Slovo, najme
nej však 40,-Sk.

Vaše odpovede neposielajte na 
korešpondenčnom lístku ani listom, 
ale svoje odpovede napíšte do sprá
vy pre prijímateľa poštovej poukáž
ky s príslušným darom, pričom ne
zabudnite označiť Ikonografická 
súťaž.

Súťaž potrvá od 8. júna do 22. júla
t. r.

Nezabudnite!
Váš dar s odpovedámi v správe 

pre prijímateľa poštovej poukážky 
očakávame až po vydani Slova č. 13/ 
98, ktoré vyjde z dátumom 5.7.1998. 
Kedže súčasne prebiehajú dve 
súťaže, kôli prehľadu nezabudni
te označiť, že ide o ikonografickú 
súťaž

Milí čitatelia, dákujeme vám za 
vaše odpovede v našej - vašej iko
nografickej súťaži. Chceme vás však 
upozorniť, že pokiaľneavizujeme, že 
ide o súťažné ikony, neposielajte 
nám odpovede.

Správna odpoveď z č. 8/98 mala 
znieť 1A, 2B.

Panna M á r ia  z Ja ro s la v le

Boh je láska. Milujte sa na
vzájom. Skôr ako sa člo

vek dostal na tento vrchol zja
venia Nového zákona, musel si 
očistiť celkom ľudské pojmy, 
ktoré si utvoril o láske, aby 
prijal tajomstvo Božej lásky - a 
táto ide cez kríž.

Slovo „láska“ vyjadruje v sku-

Božia láska sa dá v nich vytu
šiť cez dobrotu, ktorej predme
tom sú Adam a Eva. Boh im 
chcel dať život v plnosti, lež 
tento dar predpokladá, že sa 
slobodne primknú k jeho vôli. 
Boh začína dialóg lásky okľu
kou, a síce cez zákaz. Adam sa 
chcel zmocniť násilne toho, čo

lom a kľúčom  Zákona (Mk 
12,28-33 p).

Dobročinná bratská láska je 
naplnením všetkých mravných 
požiadaviek (Gal 5,14;6,2; Rim 
13,8 n; Kol 3,14); je koniec kon
cov jediným prikázaním (Jn 
15,12; 2 Jn 5); jedinečným a 
mnohotvárnym „dielom živej

...ABY STE SA NAVZAJOM
MILOVALI (Jn 13, 34)

točnosti množstvo rozličných 
vecí; telesných alebo duchov
ných, vyvolených vášňou ale
bo prem yslených, vážnych 
alebo povrchných, podporujú
cich vzrast alebo ničiacich.

Človek miluje nejakú príjem
nú vec, zviera, spoločníka v 
práci, priateľa, príbuzných, svo
je deti, ženu. Biblický človek to 
všetko pozná. Keď pojem lásky 
prenikne do jeho náboženskej 
psychológie, je preplnený bo
hatou a konkrétnou skúsenos
ťou. Súčasne však 
vyvoláva množstvo 
otázok.

M ôže sa Boh, 
taký  veľký, taký  
čistý, znížiť a milo
vať m aličkého a 
hriešneho človeka?
A  keď Boh súhlasí 
a m iluje človeka, 
akože človek odpo
vie láskou na túto 
lásku? A ký  vzťah 
je medzi láskou Bo
žou a láskou ľudí?
V šetky nábožen
stvá chcú svojím
spôsobom odpovedať na tieto 
otázky, pričom spravidla upa
dajú do jednej alebo druhej kraj
nosti, aby sa zachoval odstup 
medzi Bohom a človekom, od
súvajú Božiu lásku do neprí
stupnej sféry, alebo aby sa Boh 
stal človeku prítomným, profa- 
nizujú lásku k Bohu na lásku 
čisto ľudskú.

Biblia na tento náboženský 
nepokoj človeka odpovedá jas
ne: Boh sa ujal iniciatívy v dia
lógu lásky k ľuďom. V mene 
tejto lásky vyžaduje od nich an
gažovanosť a učí ich, aby sa 
navzájom milovali.

Aj keď sa v správach o stvo
rení nevyskytuje slovo „láska“,

mu bolo určené ako dar, a zhre
šil. Potom sa tajomstvo dobro
ty prehlbuje v milosrdenstve 
voči hriešnikovi a to prísľubmi 
spásy.

Postupne sa obnovia zväzky 
lásky, ktoré spájajú Boha a člo
veka.

Už v Starom zákone je priká
zanie lásky k Bohu doplnené 
druhým prikázaním: „Miluj svoj
ho blížneho ako seba samého.“ 
Pravdaže, toto prikázanie nebo
lo vyslovené tak slávnostne

viery“, (Gal 5, 6.22). „Kto nemi
luje svojho brata, ktorého vidí, 
akože môže milovať Boha, kto
rého nevidí?... milujeme dietky 
Božie, keď milujeme Boha“ (1 
Jn 4, 20n; 5,2). Táto láska pri
chádza od Boha a vracia sa k 
nemu: Keď milujeme bratov, mi- 
lu jem e samého Pána (Mt 
25,40), pretože všetci spolu 
tvorím e Telo Kristovo (Rim 
12,5-10; 1 Kor 12,12-27).

V očakávaní Pánovej parúzie 
je dobročinná láska podstatnou 

požiadavkou, pod
ľa ktorej budú ľu
dia súdení (Mt 25, 
31-36). Toto je tes
tament, ktorý za
nechal Ježiš: „Mi
lujte sa navzájom, 
ako som ja milo
val vás.“

Kresťan pred 
tvárou sveta, v 
ktorom  nemôže 
m ilovať kráľov
stvo „zlého“, bude 
m ilovať svojich 
bratov náročnou a 
konkrétnou lás-

ako to prvé, a slovo blížny má 
dosiaľ zúžený význam.

Ale Izraelita je už pozvaný, 
aby venoval pozornosť „druhé
mu“. Už najstaršie texty hovo
ria, že je urážkou Boha, keď sa 
niekto správa ľahostajne alebo 
nepriateľsky voči svojim blíž
nym (Gn 3,12; 4,9).

Kým sa ešte podľa Starého 
zákona bolo možné domnievať, 
že bratská láska sa kladie rov
nocenne vedľa iných prikáza
ní, kresťanský pohľad jej dáva 
ústredné, ba jedinečné miesto.

Láska k blížnemu vystupuje 
od začiatku do konca Nového 
zákona nerozlučne s láskou k 
Bohu: obe prikázania sú vrcho

kou (1 Jn 3,11-18), v ktorej pô
sobí zákon zriekania a smrti, 
bez ktorej niet pravej plodnos
ti (Jn 12,24n). Touto dobročin
nou láskou veriaci ostáva 
zjednotený s Bohom (1 Jn 4,7- 
5,4). Toto bola Ježišova posled
ná modlitba: „Aby v nich bola 
láska, ktorou si ma miloval, a 
ja v nich“ (Jn 17,26).

Táto bratská láska, ktorú pre
žívajú učeníci uprostred sveta, 
do ktorého nepatria, je svedec
tvom, z ktorého svet môže spo
znať Ježiša ako Otcovho 
vyslanca: „Podľa toho poznajú 
všetci, že ste moji učeníci, keď 
sa budete navzájom milovať* 
(Jn 13,35). Ján BODNÁR
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Na vaše otázky odpovedá KOŠICKÝ APOŠTOLSKÝ EXARCHA VLADYKA MILAN
Vladyka Milan, v p oslednom  čase p rib u d li v  našich  

mestách, ale aj dedinách prípady, že  v takých obciach, 
kde doteraz neboli gréckokatolícke bohoslužby, sa  zra 
zu začali slúžiť. Sú s tým  spojené však aj isté problémy. 
Mnohí naši veriaci sa  n a d  tým trošku a j pozastavu jú  a

Je dôležité uvedomiť si, že katolícka cirkev je len jedna, no 
sú rozličné obrady, ktoré majú aj rozličné liturgické predpisy.

1. Niekedy je dosť problematické neustále prispôsobovať 
liturgický priestor k tomu, aby sa pri zachovaní' všetkých li
turgických rubrík mohla slúžiť bohoslužba v rozličných obra
doch.

2. Oveľa vážnejším problémom pri uvádzaní gréckokatolíc
kej sv. liturgie je aj samotná vyťaženosť rímskokatolíckych 
chrámov, pretože zvlášť vo väčších farnostiach je bohoslu
žobný poriadok, na ktorý si už veriaci zvykli a je lepšie ho 
ponechať a nájsť si pre slúženie v inom obrade náhradný 
priestor.

3. No tým najťažším problémom pri uvádzaní gréckokato
líckych bohoslužieb sú ľudia, ktorí nechcú hľadať spoločnú 
reč, ale vždy vystupujú do popredia so svojimi predstavami a 
názormi a tak často narážajú jedni na druhých. Vždy sa nájdu 
vo farnostiach takí jednotlivci, ktorí dokážu rozdúchať vášne 
a aby sa predišlo týmto ľudským výstrednostiam, je lepšie 
byť opatrný a sp ln iť túžbu veriacim, ktorí chcú mať boho-

p o h o r š u jú ,  le b o  b o h o s lu ž b y  sa  n e s lú ž ia  
v r ím sk o k a to líc k ych  ch rá m o ch , a le  v p ro v izó rn yc h  
p r ie s to ro c h . P ro sím  Vás, v y sv e tlite  nám  a v la stn e  
všetkým, či rob í naša cirkev dobre alebo nie, a k  podniká  
takéto aktivity. J e  nutné, aby boli v chrám e? M ila n  C.

služby vo vlastnom obrade, hoci aj niekde v provizóriu. Čas 
väčšinou ukáže, či tá-ktorá komunita veriacich je životaschop
ná a môže si budovať vlastné farské spoločenstvo, alebo nie. 
Pýtate sa, či je vôbec potrebné ísť tam, kde už katolícka cir
kev má svoj chrám a farnosť v jednom obrade, keď ide o jed
nu a tú istú cirkev? Na túto otázku odpovedá Svätý Otec pri 
návšteve v Prešove slovami: “ Od južných svahov Tatier až 
po Zemplínsku rovinu už stáročia žijú popri bratoch a ses
trách latinského obradu spoločenstvá východného obradu. 
Aj ony sú ako malé jazierka - plesá povolané predstavovať 
priezračnú a žiarivú Božiu dobrotu... Preto kdekoľvek žijú 
katolíci byzantského obradu medzi veriacimi iného obradu, 
je povinnosťou všetkých usilovať sa o to, aby sa ani jedno 
z týchto “ plies” nezmenšovalo, alebo dokonca zmizlo” (Pre
šov 2. júla 1995, Sv. Otec Ján Pavol M.).

Je potrebné poslúchnuť Svätého Otca a je tiež nutné zacho
vať Gréckokatolícku cirkev, ktorá svedčí o prvotnej jednote vý
chodných cirkví s Rímom a pravdaže tým aj umožniť veriacim 
kontakt s Bohom prostredníctvom obradu, ktorý je im blízky.

Možno niekto z vás, bratia 
a sestry, zažil vo svojom 

živote podobnú situáciu ako jeden 
môj priateľ.

Zaľúbil sa do pekného dievčaťa 
a bol ňou tak očarený, že si ani ne
všimol iné dôležité veci, iba jej pre
krásny vzhľad. Až keď sa zobrali, 
zistil, že jeho milovaná vôbec ne
vie variť a robiť iné bežné domáce 
práce. Ona sa to aj chcela učiť, ale 
mala matku, ktorá ju  k tomu ne
pustila. A matke išlo všetko od 
ruky. Ked sa jej dcéra vydala, va
rila doma vždy viac porcií a v obe- 
dároch to nosila k dcére. Tak to šlo 
prvé mesiace po svadbe. Potom 
však mladý manžel povedal: 
„Mama, je to síce pekné, čo pre nás 
robíte, varíte výborne, pomáhate 
prať, žehliť, ale takto to nemôže 
ísť celý život. Ona sa to musí nau
čiť sama!“

A tak matka chtiac-nechtiac pre
stala a mladá gazdiná musela všet
ko skúšať sama. Začiatky boli 
ťažké, ale po niekoľkých mesia
coch jej to už celkom išlo a neskôr 
bola veľmi rada, že sa postavila na 
vlastné nohy.

Čo je lepšie? Dať dieťaťu všet
ko hotové, alebo ho naučiť samo
statnosti? Myslím si, že odpoveď

cha, t.j. Svätého Ducha. V tomto 
duchu vedel všetko posúdiť prav
divo, a to je  prvý predpoklad 
správneho riešenia všetkých situ
ácií. Ježiš, vedomý si toho, že od 
Otca vyšiel a k nemu odchádza 
(Jn 13,3), prijíma aj službu otro
ka - umýva apoštolom nohy a ne
cháva sa dobrovoľne pribiť na 
kríž. Svätý Duch odhaľuje člove
ku pravdu a zároveň dáva silu k 
riešeniu problémov.

Tohto Ducha ponúka Boh Otec 
aj nám, svojím adoptovaným de
ťom. Ak ho človek prijme, potom 
na všetko vo svojom živote doká
že hľadieť Božími očami a keďže 
vie všetko pravdivo posúdiť, stá
va sa slobodným. „Ak poznáte 
pravdu, pravda vás oslobodí“ (Jn 
8,32). Až vtedy môže človek ďa
kovať Bohu úplne za všetko, čo za
žije, lebo spozná, že všetko mu 
slúži na dobré (Rim 8,28).

Tak ako pre mladomanželku 
zmena nebola jednoduchá, ale 
vďaka nej sa postavila na vlastné 
nohy, tak ani pre kresťana nie je 
jednoduché prijať Svätého Ducha 
a učiť sa Otcovým postojom, ale 
prináša to hojné ovocie - lásku, 
radosť, pokoj, dobrotu... (Gal 
5,22). o. Mgr. Jozef ZORVAN

cep a  l Á S K y

je zrejmá! Úlohou rodičov je nau
čiť svoje deti samostatnosti.

Prečo o tom všetkom hovorí
me? Lebo túto myšlienku môže
me preniesť do vzťahu nášho 
nebeského Otca k nám. Mnohí 
ľudia by chceli, aby Boh - Otec, 
keďže tvrdí, že nás má rád, nám

zabezpečil bezstarostný 
a bezproblémový život, 
v ktorom by bolo všet
ko ideálne a bezbolest
né. Ale čo by sa stalo z 
takého dieťaťa? Mazná
čik, ktorý by neustále 
potreboval, aby mu z 
cesty niekto odpratával 
prekážky. Boh nechce 
byť takým to O tcom . 
Ani svojmu vlastnému 
Synovi Ježišovi, hoci ho 
bezvýhradne miluje, ne
pripravil pozemský ži
vot bez s ta ro sti a 
problémov. Ježiš však 
napriek tomu v tomto 
živote obstál. On totiž 
od Otca prijal kľúč k 
riešeniu všetkých situá

cií. Vo všetkom zaujímal Otcov 
postoj. On sám hovorí: „...Syn ne
môže nič robiť sám od seba, len 
to, čo vidí robiť Otca. Čo robí 
Otec, to robí podobne aj Syn. Veď 
Otec miluje syna a ukazuje mu 
všetko , čo sám robí...“ (Jn 5,19- 
20). Ježiš teda má Otcovho Du
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Blahorečenie 
Jána XXIII.?

Pápež Ján XXIIL, ktorý zomrel 
v roku 1963, má byť podľa správ 
talianskej tlače čoskoro blahoreče
ný. Obsiahle cirkevné skúmanie o 
živote Angela Giuseppe Roncalli- 
ho, narodeného v roku 1881, ktorý 
bol zvolený za pápeža v roku 1958, 
je podľa tlače po 30 rokoch uzav
reté. Rozhodnutie Kongregácie pre 
kauzy svätých sa teraz priblížilo. 
Tieto správy však doteraz nepotvr
dil Vatikán ani súkromný sekretár 
Jána XXIII., biskup Loris Capovil- 
la. KP/ TK KBS

Svätý Otec 
a posolstvo Európe
Pápež Ján Pavol II. pri svojej tre

tej pastoračnej návšteve v Rakúsku, 
podobne ako pri prvej v roku 1983, 
uprie svoj pohľad z Viedne na vý
chod Európy, ktorý sa má opäť 
zrásť so západom svetadielu. Vie
denský arcibiskup, kardinál Dr. 
Christoph Schonbom povedal v 
interview pre Kuriér, že počíta so 
silným európskym politickým ak
centom pápežovej návštevy. Bola 
to síce náhoda, aleje to zaujímavá 
zhoda, že desať dní po pápežovej 
návšteve prevezme Rakúsko pred
sedníctvo Rady Európy. Kardinál 
Schonbom naznačil, že počíta aj s 
posolstvom Rakúsku, aby ešte viac 
realizovalo funkciu mosta v tejto 
časti Európy. Pápežova návšteva by 
mohla znamenať nový začiatok v 
histórii cirkvi Rakúska, zdôraznil 
kardinál. KP/ TK KBS

Spoločná Veľká noc 
všetkých kresťanov?

Snahy o zjednotenie dátumu 
Veľkej noci podľa údajov Sveto
vej rady cirkví pokročili. Katolíc
ka agentúra USA - CNS informo
vala pred Veľkou nocou zo Ženevy, 
že možným dátumom zjednotenia 
by bol 15. apríl 2001, pretože na 
ten deň padne slávenie Veľkej noci 
pravoslávnych, katolíkov aj protes
tantov. Tento rok slávili pravosláv
ne cirkvi Veľkú noc 19. apríla.

KP/TK KBS

Katechetický se
„Katechéza ako špecifická for

ma ohlasovania evanjelia deťom“
- to bolo motto katechetického se
minára, ktorý sa uskutočnil v 
dňoch 23. a 24. apríla 1998 v 
priestoroch Gréckokatolíckej bo
hosloveckej fakulty v Prešove.

Kolobeh prednášok otvoril 
úvodným slovom sídelný prešov
ský biskup Mons. Ján Hirka a 
zároveň privítal hostí i prednáša
teľov, medzi ktorých patrili najmä: 
Doc. Dr. Milada Harineková, Csc., 
Doc.ThDr. František Janhuba, 
PaeDr. Emil Turiak, ThLic. Michal 
Zorvan, ThLic. Jozef Leščinský, 
Mgr. Peter Rusnák, Mgr. Daniela 
Balážová a Ing. Eugen Valovič.

Prednášky, ktoré odzneli, boli 
veľmi zaujímavé a pritiahli mno-

minár v Prešove
hých poslucháčov bohosloveckej 
fakulty; z ktorých väčšina sa o krát
ky čas postaví pred deti v úlohe 
katechétov.

Aké je poslanie katechétu dnes? 
Aké nároky majú deti v súčasnej 
dobe? Čo môže deti skutočne mo
tivovať a zaujať? Na tieto a podob
né otázky odpovedali prednášajúci 
výstižným a kvalifikovaným spôso
bom.

Účastníci katechetického semi
nára sa mali možnosť dozvedieť 
aj o nových trendoch v hodnotení 
žiakov, či o tom, aké je dôležité, 
aby samotný katechéta mal osob
nú skúsenosť s Bohom, s jeho Slo
vom, o ktorom učí a rozpráva. 
Prednášajúci sa snažili zachytiť 
„dych doby“, aby tak práca kate-

chétov mohla byť aj v dnešnom 
čase naozaj efektívna a plodná.

Veď pravdou je, že dnešný svet 
potrebuje v prvom rade svedkov, 
ľudí, ktorí žijú tak, ako sami učia. 
Deti musia pred sebou uzrieť 
osobnosť katechétu, ktorý je sku
točným nástrojom Svätého Du
cha. Jetonáročná úloha, ale vsúčasnosí 
je nevyhnutné stať sa živým Kristovým 
učeníkom i učiteľom zároveň.

Katechetický seminár bol teda 
prínosom pre formovanie kvalit
ných katechétov, bol plný myšlie
nok a návrhov pre lepšiu prácu s 
deťmi. Ostáva už iba dúfať, že tie
to vedomosti, ktoré za katedrou 
boli prítomným tlmočené, dokážu 
katechéti previesť do praxe.

Cyril JANČIŠIN, 
bohoslovec

Sv. misie v Bukc
Na poz\’aníe o. Jána Karasa vo 

farností Bukovce a filiálnych ob- 
cíac Gríbov, Kožuchovce a Olšav- 
ka sa v dňoch 21.-29. marca t.r. 
konali sväté misie, ktoré tu vyko
nali redemptoristíckí misionári o. 
Vladimír Jurčenko a o. Miroslav 
Medviď. Farnosť sa na túto príle
žitosť pripravovala intenzívne už 
p ä ť týždňov predtým postupným 
zapálením sviečok na tetrapode, 
spoločnými modlitbami k Svätému 
Duchu, jekténiami vo svätých li
turgiách.

Sv. misie sa v tejto farnosti ko
nali v rokoch 1922, 1937 a 1949.

»vciach
Veľmi .silným g "‘r  . 

zúžil k .m / hl pre 5 6 ^ , •
m ir hých verí a-

bov, sv. liturgie a možnosť pristú
p i ť  k sv ia tosti zm ierenia i 
vyslúženie pomazania nemocných 
pomohli obnoviť prežívanie vieru 
tunajších obyvateľov. Misionári

tiež navštívili rómsku osadu a 
všetkých zasvätili Matke ustavič
nej pomoci. Vyvrcholením misií 
bolo posvätenie misijného kríža.

M. FEDEŠOVÁ

S em in á r  k rest
V Lúčkach pri Kremnici v dňoch 

23.-27. marca pokračovala druhá časť 
intenzívneho seminára kresťanského 
vzdelávania dospelých nadväzujúca 
na prvú časť konanú v Grazi, ktorého 
sa v oboch častiach zúčastnili pracov
níčky Gréckokatolíckej diecéznej cha
rity. V úvode seminára si jeho 
účastníci stanovili osobné ciele pre 
celý vzdelávací týždeň.

Lektormi seminára boli Dr. Erika 
Schusterová zo vzdelávacieho domu 
v Kremsi pri Viedni, Prof. Mgr. Karí 
Kalcsics z Grazu a Agnes Trugerová 
z Diecéznej komisie pre Cirkev vo 
svete a podporu rozvoja v Grazi.

Počas seminára sa zaoberali teo
retickými poznatkami o potrebách a 
motivácii vzdelávania dospelých:

’an sk éh o  vzdeláva
Maslowovou pyramídou, domom iden
tity, mapou myšlienok, poznatkami o 
didaktike - cestou k učeniu a vedomos
tiam, úlohami v tíme - rozvojovými ho
dinami, fázami. Súčasne na seminári 
spracovali tiež dva projekty: Projekt 
vzdelávacej práce v regiónoch (multi- 
plikátor), Vzdelávací projekt pre róm
ske dievčatá v domovoch. Zaujímavá 
bola práca s obrazmi (jemne retušo
vané obrázky), z ktorých si každý mo
hol vybrať jeden a k nemu nasledovala 
osobná reflexia, napr. zo Svätého pís
ma - Lk 13,10-13 (Ježiš so zhrbenou 
ženou). Pre ďalšiu prácu bol podnetný 
citát P.M. Zulehnera „Veriť telom aj 
dušou“, ktorý znamená: mať meno (pý
tať sa: Ako by si bol rád, aby sme ťa 
volali? Cez meno vybudovať vzťah k

in ia  d osp e lých
Bohu „...zapísal som si tá do svojej 
dlane...“. Ďalej to bolo - byť slobodný 
- nemožno prebrať zodpovednosť za 
duchovný rozvoj ľudí, iba za ich spre
vádzanie, potreba rozvíjať sa ďalej, 
uvoľňovať napätie u ľudí „...uväzne
ným zvestovať vykúpenie... “. Mať do
mov - miesto, kde sa človek cíti 
príjemne, isto, útulne - potreba vedieť 
kde sú naše korene, z čoho čerpáme 
„...v dome môjho Otca je veľa príbyt
kov...“.

Voľné chvíle účastníci seminára 
kresťanského vzdelávania trávili pri 
rozhovoroch, prechádzkach, biliarde 
a nezabudli tiež navštíviť zámok v 
Kremnici a útulok pre rómske dievča
tá.

Dagmar CHANÁTHOVÁ, GK DCH
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PRVA PUT MLADÝCH GRÉCKOKATOLÍKOV V KLOKOČOVÉ
Dedinka pod Vihorlatskými 

vrchmi, dnes ležiaca pri naj
väčšej vodnej priehrade Zem
plínskej šírave, počas niekoľ
kých storočí pritúlila mnoho 
pútnikov, ktorí sa sem prichá
dzali modliť, vyprosovať Božiu 
pomoc a ochranu klokočovskej 
Bohorodičky. Hlavný odpust 
košického apoštolského exar- 
chátu sa v Klokočové koná pri 
príležitosti sviatku Uspenia 
Bohorodičky.

Na tradíciu odpustových 
slávnosti pre mladých nadvia
zala tohtoročná prvá púť mla
dých gréckokatolíkov, ktorá sa 
bude každoročne konať v prvú

SVÄTILI OZIMINY
Každoročne na sviatok sv. Ju

raja veľkomučeníka alebo v naj
bližšiu nedeľu po ňom sa na 
mnohých miestach svätili ozimi
ny. Zo známych príčin v nedávnej 
minulosti mohlo byť svätenie len 
v chrámoch.

Teraz veriaci opäťmôžu ísť
v procesiách do polí. Tak to bolo 
aj v Rakovci nad Ondavou, kde 
správca farnosti o. Milan Mojžiš 
posvätil vychádzajúce dary zeme 
na východ, západ, sever a juh.

Aj takéto zvyky a tradičné sláv
nosti sú vizitkou viery božieho 
ľudu v našej vlasti. -rs-

májovú sobotu. Tohto roku to 
bolo na fatim skú sobotu 2. 
mája.

Púť mladých začala sv. ru
žencom. Archijerejskú sv. litur
giu slúžil vladyka Milan Chautur, 
CSsR, s ním spoluslúžil proto- 
synkel o. Vladimír Tomko, ko
šický protopresbyter o. Marko 
Rozkoš a ďalší kňazi.

Modlitba akatistu sa vznáša
la k Márii ako ľúbezná vôňa 
jarných kvetov. Rozhovor s vla- 
dykom Milanom priniesol pre 
mladých gréckokatolíkov, ktorí 
do Klokočová prišli zo všetkých 
kútov exarchátu (nechýbali ani 
mladí z prešovskej eparchie),

veľa nového poznania a no
vých inšpirácii a predsavzatí.

Popoludňajší program po
kračoval večierňoi*. Zážitkom 
pre chlapcov a dievčatá, ale i 
všetkých prítomných bolo vy
stúpenie bohoslovcov skupiny 
Zboru sv. Romana Sladkopev- 
ca a hudobnej skupiny Anas- 
tasis, ktorá sa na verejnosti 
predstavila po prvýkrát v no
vom zložení.

Aj napriek daždivému poča
siu púť zanechala v srdciach 
mladej generácie pekný záži
tok, radosť a dobrý pocit zo 
zmysluplne prežitého dňa.

-rs-
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Stále menej nádeje 
vo Svätej zemi

Za málo povzbudzujúcu označil 
latinský patriarcha Jeruzalema, ar
cibiskup Michel Sabbah, situáciu 
kresťanov vo Svätej zemi. „Pokiaľ 
nepokročí mierový proces, zomrie 
palestínsky ľud a s ním zomrú aj 
palestínski kresťania“ - vyhlásil 
patriarcha pre nemeckú katolícku 
agentúra KNA v Jeruzaleme. Pre
to neexistuje ani žiadna alternatíva 
k mierovému procesu na Blízkom 
Východe. Tento však predpokladá 
uznanie rovnakých práv a povin
nosti, rovnakú slobodu a rovnakú 
suverenitu pre Palestínčanov.

Z ľudského hľadiska je teraz 
menej nádeje ako ešte pred rokom, 
povedal patriarcha, ktorý je Pales
tínčan. Z dôvodu obmedzenia slo
body sa situácia Palestínčanov 
stáva čoraz ťažšou. Patriarcha síce 
privítal slobodný prístup Palestín
čanov do Jeruzalema cez Veľkú noc 
ako dobrý prvý krok, ale požado
val úplnú slobodu. Je neúnosné, 
aby ľudia potrebovali zvláštne po
volenie na to, aby sa mohli modliť 
na svätých miestach, zdôraznil.

Od náboženských vodcov poža
doval rozvoj spoločnej vízie mieru 
a pokoja. Táto vízia doteraz nie je 
jednotná. Postoj izraelskej vlády k 
udeľovaniu rovnakých politických 
práv pre Palestínčanov je zdráha
vý. Preto by mohli stretnutia hláv 
náboženstiev znamenať dôležitý 
príspevok k mierovému procesu.

Návšteva pápeža 
vo Svätej zemi

K návšteve pápeža vo Svätej 
zemi Sabbah vyhlásil, že ju treba 
vidieť v súvislosti so Svätým ro
kom 2000. Prvoradým cieľom je aj 
tu dosiahnutia pokoja. Zástupca 
izraelského Ministerstva zahranič
ných vecí, Uri Mor, nedávno kriti
zoval, že kresťanské cirkvi nerobia 
dostatok pre prípravu osláv Veľké
ho jubilea vo Svätej zemi. Návšte
vu pápeža v roku 2000 označil za 
dosť možnú.

K P/ TK KBS

Púť do Večného mesta v rámci prípravy na Jubilejný rok 2000 si koncom apríla 
t. r. vykonali veriaci aj so svojimi duchovnými otcami z farnosti Kružiov, Malcov, 
Lukov, Snakov, Hrabské a Kurov. Na všeobecnej audiencií sa stretli so Svätým 
Otcom Jánom Pavlom II., ktorý ich osobitne pozdravil. Na snímke pred Bazili
kou sv. Antona Paduänskeho v Padove.

Celoexarchátne kolo biblickej súťaže
Za účasti vladyku o. Milana Chautura, 

CSsR, sa 25. apríla 1998 konalo celoexar
chátne kolo biblickej súťaže v Dargove. Sú
ťaže sa zúčastnilo 15 družstiev z protopres- 
byteriátu Košice, M ichalovce, Sobrance, 
Spišská Nová Ves a Trebišov.

Prvé dve víťazné družstvá postupujú do ce
loslovenskej biblickej súťaže, ktorá sa bude 
konať 14.-15. mája t.r. v Bardejove. Repre
zentovať nás bude mládež zo Sečoviec a Tr-

hovíšť. Zároveň im blahoželáme a prajeme 
veľa úspechov. Chceme sa poďakovať spon
zorom za poskytnutie priestorov, občerstve
nia a vecných darov: Obecnému úradu v 
Dargove, Vydavateľstvu Michala Vaška, Ing. 
Ľ. Kolesárovi, K. Hricovej, obeh. zástupcovi 
poisťovne ERGO - Michalovce a všetkým, 
ktorí sa pričinili o zdarný priebeh, aby účast
níci mohli precítiť, že Evanjelium je pravda, 

sr. A n tón ia  CHOVANOVÁ, SNPM

STRETNUTIE MLADÝCH
Sobranecký protopresbyteriát p ri

pravil m piatok 8. mája t. r. stretnutie mla
dých gréckokatolíkov na M orskom  
oku. Organizačný tím na čele s o. Šŕe- 
fanom Kerufom-Kmecom pozval a j ko
šického exarchu vladyku Milana, -rs-

NOVY HROB
O. Ján BAJCURA, titl. kano

nik na odpočinku v Krásnom 
Brode. Narodil sa 4. júla 1918 
v Krásnom Brode. Po povolení 
našej cirkvi v roku 1968 pôsobil 
v Šarišskom  Jastrab í (1968-

1980), potom pred odchodom do 
dôchodku v roku 1989 ešte 
v Bodružali aHabure-Certižnom. 
Svoju dušu odovzdal Stvoriteľo
vi 2. apríla t. r. Pohrebné obrady 
vykonal dňa 5. apríla t.r. o. gen. 
vikár Ján Gajdoš.

Blaženýpokoj, vičnajapamjať!
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PO ČESKÝCH BUDÉJOVI- 
CIACH AJ V OLOMOUCI. Po
erigovaní novej gréckokatolíckej 
farnosti v Českých Budéjoviciach 
so sídlom v Kamennom Ujezde, 
kde bol za prvého duchovného 
správcu ustanovený o. Vasil Sly- 
vocký, pražský apoštolský exarcha 
vladyka Ivan Ljavinec erigoval 
novú gréckokatolícku farnosť aj 
v Olomouci. Prvým jej administrá
torom sa stal o. Jifí Kvapil. Pravi
delné bohoslužby sú vo farskej 
Kaplnke sv. Alexeja v Olomouci.

-pk-

NA VÝPOM OCI POČAS 
PASCHY. O. Michal Maslej z ko
šického protopresbyteriátu aj počas 
tohtoročných veľkonočných sviat
kov vypomáhal v mukačevskej 
eparchii. Paschalné bohoslužby 
podľa juliánskeho kalendára slúžil 
v troch farnostiach - v Simerkách, 
Turii Remete a Vulšinkách. Všade 
ho čakali vďačné preplnené chrá
my a vo Vulšinkách ho prekvapil 
takmer polmetrový sneh. -pk-

RADOSŤ V ŠAMUDOV- 
CIACH. Prvú tohtoročnú májovú 
nedeľu - nedeľu evanjeliového prí
behu o uzdravení chorého (Jn 5, 1 - 
15) - prežívali v Samudovciach 
ozaj radostne. Košický apoštolský 
exarcha vladyka Milan im prišiel 
posvätiť novú farskú budovu, kto
rá je výsledkom obetavosti a šted
rosti všetkých. Tým, že kňaz bude 
bývať v sídle farnosti, zlepší sa 
duchovná starostlivosť o veriacich.

-pk-

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE V 
MICHALOVCIACH Vyše sto 
detí pripravili na prvé sv. prijíma
nie vo farskom Chráme Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v Micha
lovciach na nedeľu 17. mája t. r. sr. 
Dominika a katechéta Ľudovít Šte- 
fanko. -ez-

EVANJELIZAČNÝ KONCERT
V KOŠICIACH. Bohoslovecká sku
pina Zboru sv. Romana Sladkopevca 
usporiadala v nedeľu, 3.mája t. r. 
v katedrálnom chráme v Košiciach 
evanjelizačný koncert, ktorý bol aj 
ponukou novej kazety pod názvom 
Milujem ťa, Pane. -pk-

id d sF A fÆ
Dňa 18. apríla 1998 bola v 

Katedrálnom chráme sv. 
Klimenta v Prahe milá slávnosť. 
Pražský exarcha Ivan Ljavinec sa 
dožil 75 rokov.

Narodil sa v roku 1923 na Pod
karpatskej Rusi. V roku 1946 pri
jal kňazské svätenie z rúk otca 
biskupa Pavla Gojdiča. V roku 
1955 bol zatknutý a o rok neskôr 
odsúdený na 4 roky väzenia. Po 
prepustení pôsobil v rôznych za
mestnaniach. V roku 1969 sa stal

Biskup Hirka vyzval všetkých, 
aby slávnosť nezostala len udalos
ťou vonkajšou, ale aby sa všetci 
spojili v duchu s jubilantom a spo
ločne ďakovali Bohu za to, že naša 
cirkev mohla, aj vďaka biskupovi 
Ljavincovi, vydať svedectvo.

V každej sv. službe je  veľmi vý
znamný okamih premenenia. V so
botu sa v Chráme sv. Klimenta 
všetci biskupi a kňazi zjednotili 
okolo oltára a z ich úst zazneli 
modlitby v staroslovienčine. Zjed-

po celý život ho Pán posilňuje, vo 
väzení i po prepustení na slobodu.
V ťažkých chvíľach bol stále Pán 
jeho nádejou.

Pápežský nuncius v ČR Giovan
ni Coppa prečítal telegram z 
Vatikánu. Svätý Otec v ňom oslá
vencovi srdečne blahoželá, vypro
suje milosti a udeľuje apoštolské 
požehnanie.

Pápežský nuncius jubilantovi 
blahoželal i vo svojom mene. Pri
pomenul, že od začiatku pobytu v

duchovným správcom v Chráme 
sv. Klimenta v Prahe. Keď bol v 
marci roku 1996 zriadený pražský 
exarchát, Mons. Ivan Ljavinec sa 
stal jeho prvým reprezentantom.

Na slávnostnej ďakovnej boho
službe sa zúčastnilo mnoho vý
znamných hostí - pápežský nuncius 
Giovanni Coppa, pražskí biskupi 
Václav Malý a Jiŕí Paďour. Z Hrad
ce Králové pricestoval biskup Ka- 
rel Očenášek, z Olomouca biskup 
Ján Graubner a nechýbal ani bis
kup z Prešova Mons. Ján Hirka. 
Medzi hosťami boli generálni vi
kári, množstvo duchovenstva i ve
riaceho ľudu.

Zbor pri Chráme sv. Klimenta 
nádherným a precíteným spevom 
spolu vytváral atmosféru, ktorú len 
ťažko možno vyjadriť slovami. Krá
sa nášho východného obradu zažia
rila tak intenzívne, že človek sa bál 
čo len pohnúť, aby mu neuniklo ani 
slovo, ani jediný tón, aby tú nádhe
ru mohol čo najlepšie prežiť.

V slávnostnej atmosfére zaznel 
úryvok z Lukášovho evanjelia o 
návšteve Panny Márie Alžbety a 
Máriin chválospev Magnifikat.

Kazateľom na tejto slávnostnej bo
hoslužbe bol Mons. Ján Hirka. Jeho 
príhovor bol spomienkou na to, ako 
sa s jubilantom zoznámil v Prešove.

„On sa vrátil zo štúdií vo Viedni 
a ja  som odchádzal študovať do 
Prahy“ - povedal biskup Hirka.

Pripomenul i ťažké 50. roky, ná
silnú likvidáciu Gréckokatolíckej 
cirkvi. Ich cesty viedli vtedy do 
vyšetrovacej väzby v Košiciach a 
v Prahe. Na vlastnej koži poznali 
známu pražskú väznicu Na Pankrá- 
ci. Všade na každom kroku vydá
vali svedectvo o existencii Boha a
o vernosti Cirkvi.

„Ivan Ljavinec bol už vtedy no
siteľom jurisdikcie“ - poznamenal 
biskup Hirka.

notili sa v mene Pánovom, bez 
ohľadu na národnosť či rítus. Pre 
všetkých prítomných to bol veľmi 
intenzívny duchovný zážitok, uve
domenie si Božej prítomnosti a 
jeho sily.

Na konci sv. služby sa ku 
všetkým prihovoril i biskup Ivan 
Ljavinec: „Teraz je jar a všetko sa 
prebúdza k životu. V tomto ročnom 
období i mňa Pán povolal k živo
tu.“

Z rozprávania svojej mamy sa 
dozvedel, že sa mu na tento svet 
nechcelo a museli rodičia dlho ča
kať, kým konečne uzrel svetlo sve
ta. Vyjadril Bohu vďaku za všetko, 
čo mu dal. Za rodičov, za výcho
vu, za miesto, kde sa narodil (Vo- 
lovec), za krásny obrad, ktorý 
nemožno hneď pochopiť, ale kto
rý treba prežívať.

Jubilant spomínal, že keď bol 
malý chlapec, mal pocit, že modlit
ba je monológ, že s ním nik neho
vorí. Až neskôr mu Pán dal poznať, 
že modlitba je odpoveďou tomu, 
ktorý nás oslovil ako prvý. U otca 
biskupa je i vďakou za ľudí, ktorých 
poznal. Predovšetkým milovaných 
otcov biskupov Pavla Gojdiča a 
Vasila Hopku, ale aj za ďalších ľudí, 
ktorých zoznam by bol veľmi dlhý. 
Jeho modlitba je vďakou za to, že

Prahe je v bratskom vzťahu k bis
kupovi Ljavincovi. Veľmi rád sa 
zúčastňuje na podujatiach grécko
katolíkov. Je hlboko dojatý a 
očarený krásnym východným obra
dom.

„Tieto nádherné dary sú naozaj 
dôvodom k radosti a oslave - “ zdô
raznil nuncius.

V mene Biskupskej konferencie 
ČR sa ku gratulantom pripojil i bis
kup Ján Graubner.

Za prešovskú eparchiu a všet
kých gréckokatolíkov na Sloven
sku srdečne blahoželal oslávencovi 
biskup Ján Hirka. Poďakoval mu 
za osobné priateľstvo i za výchovu 
seminaristov v Prešove, kde bisku
pa Ljavinca zastihli 50. roky.

Napriek všetkým ťažkostiam, 
krížom, ktoré museli v minulosti 
niesť, nikdy neľutovali, že sa dali 
na cestu kňazskej služby.

Dozneli tóny nádhernej boho
služby, dozneli úprimné slová plné 
vďaky a lásky... Život sa vrátil do 
svojho bežného rytmu. Otec biskup 
Ljavinec bude i naďalej vykonávať 
svoje každodenné povinnosti - tr
pezlivo a s úsmevom. Ochotný a 
obetavý ku každému návštevníko
vi. Nech ho Pán i naďalej sprevá
dza.

Mária PEŠEKOVÁ
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O Cirkvi u nás  
a u zahran ič í

Cirkev a štát 
musia nájsť cestu k sebe

Pod týmto titulkom prinies
la Práca zo 4. apríla rozhovor 
s rakúskym kardinálom Fran- 
zom Kônigom pri príležitosti 
jemu udelenia čestného titu
lu Doctor honoris na Trnav
skej univerzite.

Štatistika stále nelichotivá
Počet interrupcií klesá, no 

23 000 za rok je stále dosť. 
Informovala o tom správa v 
Práci z 3. apríla pri príležitos
ti Svetového dňa zdravia 
(7.4.) Hlavný odborník Minis
terstva zdravotníctva SR (MZ 
SR) pre gynekológiu a pôrod
níctvo Karol Holomáň počas 
besedy priniesol štatistické 
čísla, ktoré nie sú lichotivé. 
Okrem iného spomenul, že 
pôrodnosť na Slovensku vý
razne klesá.

Príklad podnikavej lásky
Spoločnosť, ktorá vlastní 

Drukos, už rozdelila chudob
ným a chorým viac ako mili
ón korún. Informoval o tom 
denník SME z 8. apríla V 
správe sa okrem iného uvá
dza, že príspevky sa posky
tujú na základe daných pra
vidiel a žiadosť jednotlivcov z 
celého Slovenska preverujú 
pracovníci banskobystrickej 
diecéznej charity. Na 250 ti
síc korún mesačne sa zvýšil 
príspevok, ktorý bude Spoloč
nosť pre podporu chudob
ných a chorých (SPCHCH) 
mesačne rozdeľovať medzi 
žiadateľov.

Začiatok utrpenia
Barbarskou nocou sa zača

lo vnútorné, duchovné utrpe
nie nášho národa, povedal to 
Rudolf Baláž pri spomienke 
na noc z 13. na 14. apríla roku 
1950. Pomerne rozsiahlu 
správu o tejto nepríjemnej 
spomienke napísal denník 
SME zo 17. apríla t.r.

LITURGICKÝ KALENDÁR
24. máj, Siedma nedeľa po 

Pasche - Svätých otcov I. nicejské- 
ho snemu. Lit. farba je svetlá. Ra
dový hlas je šiesty. Ev. na utiemi je 
desiate. Antifóny I. a II. zo sviatku 
Nanebovstúpenia. Blaženstvá. 
Vchod: Poďme... čo si slávne vstú
pil na nebesia. Tropary: Pri tvojom 
hrobe. Kriste, Bože. Preslávil si sa. 
Sláva kondák: Či apoštoli. I teraz. 
Splnil si. Prokimen: Velebíme ťa. Sk 
20, 16-18; 28-36 - zač.44; Jn 17, 1- 
13 - zač. 56. Namiesto Dôstojné je 
sa spieva: Zvelebuj a IX. irmos. Spev 
na prij : Chváľte Pána. Za jasotu. Na
miesto: Videli sme. Nech sa naplnia. 
Nech Pánovo meno sa spieva: Bože, 
vznes sa.

25. máj, pondelok, Tretie náj
denie hlavy Jána Krstiteľa. Okrem 
čítaní a poriadku troparov a proki- 
mena všetko ako včera. Tropary: 
Kriste Bože. Pamiatku spravodli
vých. Sláva kondák. Dnes neplodná.
1 teraz Splnil si. Prokimeny: Bože, 
vznes sa. Spravodlivý sa teší. Číta
nia: dňu: Sk 21,8-14-zač. 45; Jn 14, 
27b-31; 15,1-7 - zač. 49; Svätému:
2 Kor 4,6-15 - zač. 176; Mt 11,2-15
- zač. 40.

26. máj, utorok, Karp, apoštol. 
Sk 21,26-32 - zač. 46; Jn 16,2-13 - 
zač. 53.

27. máj, streda, Terapont, bis
kup a mučeník. Sk 23, 1-11 - zač. 
47; Jn 16, 15-23 - zač.54.

28. máj, štvrtok, Nikita, biskup.
Sk 25,13-19 - zač. 48; Jn 16,23-33 - 
zač. 55.

29. máj, piatok, Zakončenie 
Nanebovstúpenia Pána. Sk 27, 1-
42; 28,1 - zač. 50; Jn 18-26 - zač. 
57. Ostatné menlivé časti ako 21. 
mája zo sviatku Nanebovstúpenia.

Liturgický 
slovník

Prijímanie je  tá časť svätej litur
gie, v ktorej kňaz prijme premenený 
chlieb a víno a potom podáva sv. pri
jímanie a j veriacim. Sv. prijímanie 
veriacim sa podáva pod obidvoma 
spôsobmi lyžičkou. Deje sa pred  
ambónom.

Prosebná jekténia je  sled pro
sieb, ktoré končia slovami: prosme 
si od Pána! Odpoveď veriacich je: 
Daruj nám, Pane! Obsahujú najdô-

30. máj, Piata zádušná sobota
(lit. farba je tmavá). Antifóny: Kaž
dodenné/aj tretia/. Vchod: Poďme... 
za večný pokoj. Tropary: Hlbinami 
múdrosti. Sláva kondák. So svätými.
I teraz. V tebe máme. Prokimen: 
Duše. Sk 28, 1-31 - zač.51; Jn 21, 
15-25 -zač. 67; Za zomrelých: 1 Sol
4, 13-17 - zač.270; Jn 5, 24-30 - 
zač.16. Namiesto Dôstojné je: Mat-

ka... Slnca. Spev na prij.: Blažené. 
Panychída.

31. máj, Nedeľa Päťdesiatnice
- Zostúpenie Svätého Ducha /lit. 
farba je zelená/. Antifóny zo sviat
ku. Vchod: Povstaň, Pane. Tropar: 
Blahoslavený si, Kriste. Sláva i te
raz. Keď zostúpil Najvyšší. Na
miesto Svätý Bože sa spieva Ktorí 
ste v Kristu. Prokimen: Po celej zemi. 
Sk 2, 1-11 - zač. 3; Jn 7,37-52; 8,12
- zač. 27. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a IX. irmos Panen
ská Matka. Spev na Prij.: Na správ
nu cestu. Myrovanie.

Do 6. júna na každodenných litur
giách, okrem Ktorí ste v Kristu a čí-

ležitejšie potreby k telesnému a du
chovnému životu. Vyskytuje sa na ve- 
čierni, utiemi a svätej liturgii po 
veľkom vchode.

Poklona je úklon, prežehnanie sa 
a padnutie na kolená s dotykom čela 
o zem. To je veľká poklona, ktorá sa 
vyskytuje ako úkon kajúcnosti počas 
svätej štyridsiatnice. Kvôli mnohým 
poklonám poklonovanie sa nazýva aj 
Veľký kánon sv. Andreja Krétskeho.

Refrén je krátky verš zo žalmu, ale
bo z iného liturgického textu, ktorý sa 
opakuje po veršoch žalmu, alebo po 
dlhšom reťazci spevov. Známe sú ref-

taní, sa spievajú ako na samotný svia
tok /aj pieseň na vchod/.

1. jún, pondelok, Presvätá Tro
jica, lit. rúcho zelené (do 6. júna). 
Antifóny: ako včera, vchod: ako vče
ra, tropary: Blahoslavený si, Kriste, 
Oslavujeme Otca, Sláva, kondák: 
Jednopodstatná Trojica, I teraz, Keď 
zostúpil, Svätý Bože. Prokimen: Po 
celej zemi. Ef 5,8-19 -  zač. 229; 2 
Kor 13,11-13-zač. 197; Mt 18,10- 
20-zač. 75;Mt28,18-20-zač. 116. 
Namiesto Dôstojné je: Zvelebuj a IX. 
irmos Panenská Matka. Spev na prij. 
ako včera.

2. jún, utorok, Nicefor, svätiteľ. 
Rim 1,1-7; 13-17-zač. 79;Mt4,25; 
5,1-13 -zač. 10.

3. jún, streda, Lucilián a spoloč
níci, mučeníci, Rim 1,18-27 -  zač. 
80; Mt 5, 20-26-za č  12.

4. jún, štvrtok, Mitrofan, sväti
teľ, Rim 1,28-32; 2,1-9 -  zač. 81; 
Mt 5,27-32 - zač. 13.

5. jún, piatok, Dorotej, biskup 
a mučeník (voľnica), Rim 2,14-29
-  zač. 82; Mt 5, 33-41 -  zač. 14.

6. jún, sobota, zakončenie Päť
desiatnice, Rim 1,7b-12 -  zač. 79; 
Mt 5,42-48-zač. 15.

7. jún, Prvá nedeľa po Päťde
siatnici -  Všetkých svätých, lit. rú
cho biele. Radový hlas je ôsmy, ev. 
na utiemi je prvé, antifóny nedeľné 
a Blaženstvá. Tropary: Z výšin ne
bies, Kriste, Bože, tvoja Cirkev, Keď 
si vstal z mŕtvych, Sláva, kondák: 
Stvoriteľ a Vládca, i teraz podľa 
predpisu, prokimen: Obdivuhodný 
je. Hebr 11,33-40; 12,1-2-zač. 330; 
Mt 10,32-33; 37-38; 19,27-30-zač. 
38; spev na prij: Plesajte, spravodli
ví.

o. ThLic.Vojtech BOHÁČ

rény antifón z liturgie, z pohrebu a 
z veľkonočného kánonu.

Ripida je znázornenie šesťkríd- 
leho serafa na kruhovom podklade 
z dreva, alebo z kovu. Je vyrobený 
na dlhších rukoväťoch, možno ho 
prenášať. Používa sa pri malom 
vchode, čítaní evanjelia a veľkom 
vchode na božskej liturgii. V men
šom vyhotovení diakon ovieva nimi 
predložené dary po Symbole viery. 
Môže sa použiť aj mimo chrámu 
počas cirkevného sprievodu. Sym
bolizuje neviditeľne prítomných an
jelov.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ
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Koncom marca navštívili 
Gréckokatolícku diecéznu 

charitu piati zástupcovia Cité My- 
riam - sociálneho zariadenia Fran
cúzskej charity (Caritas France), 
ktoré sa venuje práci s ľudmi bez 
domova.

Spolupráca C ité M yriam  a 
Gréckokatolíckej charity sa začala 
už v roku 1992. Vtedy Caritas 
France ponúkla Slovenskej kato
líckej charite v rámci programu 
pomoci charitám z krajín východ
nej Európy študijný pobyt vo 
Francúzsku. Jeho cieľom bolo 
oboznámiť slovenských kolegov 
s jej štruktúrou, fungovaním a 
postavením súčasnej francúzskej

Marini, Jean-M ichel Vincent a 
Célestine Le Jeune, ktorí sa ve
nujú problematike bezdomovcov. 
Piatim členom delegácie bol pán 
Jo Héré, riaditeľ Cité Myriam a 
zároveň zástupca starostu Mon- 
treuil, mestskej časti Paríža.

Pracovníci Gréckokatolíckej 
diecéznej Charity pripravili pre 
návštevu z Francúzska bohatý 
program . O krem  podrobného 
oboznámenia sa s činnosťou Cha
rity mali tiež možnosť navštíviť 
odbor sociálnych vecí Krajského 
úradu v Prešove, kde sa v krátkej 
besede s jeho riaditeľkou PhDr. 
Oľgou Maťašovskou, ale aj ďal
šími pracovníkm i oboznám ili

spoločnosti. Nakoľko sa Cité My
riam venuje špeciálne práci s ľuď
mi bez domova, navštívili v roku 
1992 toto zariadenie Caritas Fran
ce zástupcovia Gréckokatolíckej 
diecéznej Charity, ktorí sa vtedy 
začali intenzívnejšie zaoberať po
dobnými problémami.

Po prvých kontaktoch prejavili 
francúzski kolegovia záujem nav
štíviť Slovensko, bližššie spoznať 
túto krajinu, jej krásy, jej obyva
teľov, problémy a najmä činnosti 
Charity. Od roku 1992 sa teda 
každoročne realizujú pravidelné 
vzájomné pracovné návštevy za
mestnancov Cité Myriam a GK 
DCH v Prešove.

Tento rok navštívili Slovensko 
štyria zamestnanci Cité Myriam
- Dominique Maniere, Bénédicte

konkrétnejšie s činnos
ťou tejto inštitúcie. Sr
dečnú atmosféru malo 
prijatie u diecézneho 
biskupa Mons. Jána 
Hirku na gréckokato
líckom  biskupstve. 
P ríjem ným  bolo aj 
stretnutie s primátorom 
mesta Prešov Ing. Ju
rajom Kopčákom. Za- 

, u jím avé poznatky  
priniesla návšteva pro- 
tialkoholického odde- 

j" lenia Psychiatrickej 
■" nemocnice v Prešove u

f  PhDr. Viery Mosejo-
vej. Svojou krásou 
francúzskych hostí 
očarili drevené chrámy 
v okolí Svidníka. Me

dzilaborce ich príjemne prekvapi
li srdečným prijatím  tamojším 
správcom farností o. Františkom 
Krajňákom a riaditeľkou farskej 
Charity Helenou Jančošekovou, 
rozprávaním o histórii gréckoka
tolíkov v tomto meste. Zaujala aj 
p reh liad k a  M úzea A ndyho 
Warhola.

Na záver návštevy vyjadrili zá
stupcovia Cité M yriam  svoju 
vďačnosť za príjem ný pobyt na 
Slovensku a spokojnosť z nado
budnutia nových poznatkov. Zá
roveň prejavili záujem rozvíjať 
vzájomné kontakty aj v budúc
nosti a hľadať spôsoby a nové 
podnety pre rozšírenie začatej 
spolupráce.

Daniel HURTUK

Krížovka
Vodorovne: A. Zubáč (zool.)

- mesto pri rieke Topľa. - B. Pri
jímacia miestnosť starorímskeho 
domu - pútnické mesto na Spiši.
- C. Úcta, po poľsky - druh kar
tovej hry - nerád, po česky. - D. 
Veľký kus hmoty - prvý človek - 
starorímsky cisár, krutovládca. - 
E. Mesto v Brazílii - odkrojený 
kus chleba - ŠPZ okresu Karvi- 
ná. - F. Ďalekopis (skr.) - semita
- liehovina zo skvasenej ryže - 
značka argónu. - G. Športové 
vrece - tropický plod - majúci 
istý vek. - H. Plod obilnín - cu
dzie ženské meno - listnatý strom 
a jeho plod. - I. Dookola (prísl.)
- usmrť obesením - nástroj na li
sovanie. - J. ŠPZ okresu Roky
cany - nejasne znejúco - obväz, 
po česky - označenie našej meny.
- K. Obidve - slovenský básnik - 
staroindický básnik. L. Melie, po 
česky - vyhlbujú jamu - predsta
vený kláštora. - M. Moč v cudzej 
reči - jednotka bulharskej meny
- praobyvateľ Peru. - N. Pútnic
ké mesto v Portugalsku - umelec
ký sloh 18. storočia. - O. Zadymil
- mestečko na Morave.

1 2 3 4 5 6

Zvisle: 1. Začiatok tajničky
- neidentifikované lietajúce ob
jekty. - 2. Vodca Hunov - súhrn 
motorových vozidiel - človek, 
ktorý oberá plody. - 3. ŠPZ okre
su Nitra - surová nafta - knôt, po 
česky - vybratý jednotlivci. - 4. 
Tón D zvýšený o poltón - staro
grécka bohyňa násilnej smrti - 
zbav šupín - mesto v USA. - 5. 
Horná končatina - zimný doprav
ný prostriedok - protiklad - pria
teľ, po francúzsky. - 6. 
Juhoam erický  spisovateľ - 
jestvovalo - vydržal nátlak. - 7. 
Česká rieka - miesto posmrtnej 
blaženosti - spevohra. 8. Oblič
ka (lek.) - jedna z planét - ruská 
rieka - začiatočná časť knihy. 9. 
Zvislá jaskyňa - latinské meno 
Léty - osamotene - slovko úcty 
v Indonézii. - 10. Norka, po čes
ky - nemecké mužské meno - 
napi sa po zjedení - ruská rieka.
11. Okúzlia - ryža, po nemecky - 
začiatok dňa (zdrob.). 12. Skrat
ka valuty - koniec tajničky.

Pomôcky: A. Sandra. - E. Ua- 
pés. - 9. Aven. -1 1 .-  Reis.

(IB)
7 8 9 10 n  12
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Ohlasy
Inšpirácie

N ázory

List, 
ktorý potešil

Úvodom môjho listu Vás 
čo najsrdečnejšie pozdravu
jem. Volám sa Ján Poľa. 
Bývam v malej dedinke, kto
rá sa volá Slivník. Som žia
kom siedmeho ročníka. Mám 
k vám jednu prosbu. Nedáv
no mi bolo venovaných šesť 
čísel vášho časopisu Slovo 
od januára 1998. S veľkým 
potešením a záujmom som 
si ich prečítal. No keď som 
dočítal šieste číslo, veľmi 
som sa zarmútil, že už ne
mám a ani nebudem mať 
ďalšie čísla. Ja, ani moji ro
dičia, sme tento časopis ešte 
nikdy predtým nemali. Len 
veľká, veľká škoda, že tieto 
čísla časopisu Slovo som 
dostal až vo februári. Táto 
myšlienka, že si ho budem 
môcť objednať až koncom 
roka 1998 ma veľmi zarmú
tila. Preto by som sa Vás 
chcel opýtať, či nie je mož
né predplatiť si časopis Slo
vo počas roka 1998. Veľmi 
Vás o to prosím!

Ďakujem a želám Vám, 
aby ste taký dobrý časopis 
(gréckokatolícky) Slovo vy
dávali aj nadálej. Touto ma
lou čiastkou peňazí chcem 
prispieť na podporu Slova.

Nech sa vám darí, Pán 
Boh vám žehnaj!

Ján POĽA

V y d a v a t e ľ s t v o  S l o v o ,  a . s .  K o š i c e ,  C h m e ľ n ík y  12, 040 16 K o š ic e  
ponúka z nových titulov:

FRANTIŠEK - miláčik Panny Márie
Zostavil: Dr. Mikuláš Havrilla

Fatím  A

■ m  .w é ĺ. - E *  .

”35fc

¿ J l
F m m r j f c K

m iláčik Panny M árie

Táto knižočka má ukázať 
deťom od šesť do dvanásť 
rokov príklady nasledova
nia. Jemnú dušu Františka 
možno nielen obdivovať, ale 
i napodobňovať. Vo svojom 
krátkom živote sa vyznačo
val láskou k modlitbe v sa
mote, sebazapieraním a 
obdivuhodnými obetami za 
obrátenie hriešnikov 

Cena 25 Sk

Johannes Maria Höcht
NOSITELIA KRISTOVÝCH RÁN

Prekladateľ Dr. M. Hav
rilla vybral z rozsiahleho 
diela životopisov tých, kto
rí dosiahli milosť nosiť 
stigmy - Kristove rany, me- 
dajlónky 18 najcennejších, 
z ktorých spomenieme sv. 
Františka z Assisi, Margi
tu M. Alacoque, pátra Pia.

Cena 35 Sk

P. Gaudentius Walser
TRI RAZY ODSÚDENÝ NA SMRŤ

Útla knižočka o Dr. Carlo- 
vi Lampertovi, nemeckom 
kňazovi, ktorý patril k 2794 
katolíckym duchovným väz
neným v nemeckých koncen
tračných táboroch. Bol 
jedným z 1060 kňazov, ktorí 
za vieru položili svoj život.

Cena 25 Sk

Litánie k Svätému Duchu 
Rok Svätého Ducha

Duchu Svätý, najsladší 
hosť sŕdc, odhaľ nám hlboký 
zmysel Veľkého jubilea. 

Cena 10 Sk

Pre kníhkupcov a veľkoodberateľov poskytujeme zľavu. Knihy si môžete ob
jednať vo vydavateľstve telefonicky alebo faxom na čísle 095/622 02 98.

Naši darcovia
Ján Jacko, Stanča 90 Sk, 

Mária Mervová, Košice, 200 
Sk, Mária Zadanská, Široké, 
200 Sk, Janko Poľa, Slivník 
50 Sk.

Ďakujeme. Pán Boh zaplať.

Srdečné blahoželanie
Pri príležitosti 50. narodenín vám - o. Ján Karas - prajeme mnoho zdravia a 

v našich modlitbách vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania. Ďakujeme za 
prekrásne a nezabudnuteľné dni plné veľkých milostí počas sv. misií v našej 
farnosti, ktoré vašou zásluhou vykonali redemptoristi o. V. Jurčenko a o. M. 
Medviď. Za prekrásne a veľmi poučné články, ktoré píšete do časopisu Slovo.

Za všetko nech vám Pán Boh dá veľa milostí, aby ste mohli ešte dlho pôso
biť medzi nami a tešiť sa z výsledkov nás všetkých. Nech vás ochraňuje Pan
na Mária, Božia matka, na Mnohaja i blahaja líta. Vďační veriaci z Bukoviec

S vďakou 
spomíname...

Dňa 25. apríla sa dožil krásneho 
jubilea - 85 rokov - svojho ťažkého, 
ale požehnaného života, vyplnené
ho tvorivou prácou vo vinici Pánovej 
duchovný otec ThDr. Juraj Bujňák, 
t.č. na odpočinku v Košiciach. Bol 
jedným z tých, ktorý volil radšej ces
tu iyhnanstva a potom namáhavej 
manuálnej práce, akoby zradil svoje 
presvedčenie.

M roku 1969 sa vracia do svojej, 
jednej z prvých farností, aby tu po
mohol cirkvi. Láskavým slovom ve
de! obdarovať nás, veriacich

Davidova i filiálky - Kamennej Poru
by, kde sa postaral aj o rómskych 
spoluobčanov.

My, jeho veriaci, si nesmierne vá
žime jeho vždy charakterný a zása
dový prístup, spravodlivý voči 
všetkým rovnakým dielom, ale plný 
skromnosti a lásky zároveň.

Nezabúdame na to, s akou vervou 
sa pustil do výstavby nášho terajšie
ho prekrásneho chrámu ešte v čase 
totalitného režimu, ktorý týmto aktivi
tám neboI naklonený. Náš otec du
chovný urobil všetko pre to, aby 
cerkev v Davidove uzrela svetlo sve- 
ta ešte za jeho aktívneho pôsobenia, 
čo sa mu aj s Božou pomocou poda

rilo. Až dnes, s odstupom času, si ve
riaci uvedomujeme, čo pre nás urobil 
a mnohí z nás cítia, ako nám chýba 
jeho prítomnosť, teplé, prísne ale vždy 
povzbudzujúce slovo.

Neprestaneme ďakovať Pánu 
Bohu za tak dobrého pastiera, pev
ného vo viere.

Od Spasiteľa vyprosujeme nášmu 
drahému duchovnému otcovi ThDr. 
Jurajovi Bujňákovi veľa zdravia a du
chovnej sily. Otče, nosíme vás vo 
svojich srdciach.

Mnohaja i blahaja lita, drahý otec 
duchovný.

Vďační veriaci Davidova 
a Kamennej Poruby

Fotografie 
biskupa Gojdiča

Touto cestou sa obraciam na 
čitateľskú verejnosť Slova, aby 
mi poskytla fotografie alebo do
kumenty pre prípravu blahore
čenia nášho nezabudnuteľného 
biskupa-múčeníka Petra Pavla 
Gojdiča. Na požiadanie všetky 
originály budú majiteľom obra
tom vrátené. Za porozumenie vo
pred ďakujem.
Mgr. Andrej Kaputa 
Kutuzovova 434/4, 089 01 Svidník



VEĽKA SANCA VYHRY
Za 160,-Sk

S CESTOVNOU KANCELARIOU T1MS
Do Ríma, resp. Lúrd a desať ďalších cien

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto sebe, alebo niekomu zo svojho 
okolia predplatí časopis Slovo v termíne od 20.4 (predlžujeme) až do 
20.6.1998. O desať ďalších cien našej redakcie sa môžete zúčastniť aj 
samostatne a to tak, že pošlete na časopis Slovo dar min. vo výške 40,- 
Sk. V správe pre prijímateľa označte „Dar-súťaž“.

Príklad: Ak sa chcem zúčastniť súťaže o zájazd a súčasne byť zara
dený o 10 cien rozpíšem sumy 160,-Sk a dar 40,-Sk a označenie Súťaž 
CK TIMS. Ak sa zapájam len do súťaže o 10 cien, napíšem výšku daru a 
označenie Dar-súťaž. Darcov príležitostne zverejnime v niektorom 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 21. júna 1998. Mena výher
cov zverejníme v Slove č.13/1998.

Chcete navštíviť Svätého Otca?
Môžeme vám to splniť!
Chcete navštíviť najznámejšie pútnické 
miesto na svete?
Aj to sa môže stať skutočnosťou!
Chcete duchovne i telesne pookriať?

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

cena: 7150,-Sk; 8450,-Sk

Loretto (Assisi) - Rím - Netuno - 
San Marino
Vyberte 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

Benátky - Lurdy 
- La Salleto - 
Einsiedln 
(Švajčiarsko) 
te rmín:  15.-
21.5., 17,23.7.,
20.27.8., 17,
24.9.,
cena: 4850,-Sk

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

Bližšie informácie vám poskytneme na adrese CK TIMS - Eva Jus- 
ková, Ružová 41, 083 01 Sabinov, tel.a fax 0934 /52 í 295.

Poučme sa  o d  Apošrolov
Apoštoli nechápali ukrižovanie, 

nechápali zmŕtvychvstanie a ani na
nebovstúpenie. Chceli, aby Ježiš 
Kristus bol medzi nimi takou ľudskou 
prítomnosťou ako dovtedy, kým ne
zomrel na kríži. Ešte nechápali, že 
Kristus toto všetko podstúpil, aby im 
mohol dať niečo, čo má omnoho 
vyššiu hodnotu ako je ten náš po
zemský životný rozmer. Ježišovi 
Kristovi išlo o rozmer nadprirodze
ný.

Aj keď apoštoli poznali dobre Je
žiša, aj keď ho denne počúvali, ich 
myšlienky sa motali vždy len na 
zemi. Zostaň s nami „modlikalí“.

V skutkoch apoštolov nám svä- 
topisec opisuje situáciu, ako Ježiš v 
poslednom fyzickom rozhovore s 
učeníkmi im hovorí o tom, aby oča
kávali zasľúbenie Otcovo. Apoštoli 
sa „hlúpo“ spýtali: Pane, či v tomto 
čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? 
Ježiš im odpovedal: Nie je vašou 
vecou znať časy..., ale prijmite moc 
Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás 
a budete svedkami. ...až do posled
ných končín zeme.

Na niečo iné mysleli oni, na nie
čo omnoho veľkolepejšie a radost
nejšie Ježiš.

Len čo to povedal, vzniesol sa im 
pred očami do výšin... ako tak hľa
deli do neba, dvaja mužovia v bie
lom rúchu ich taktne upozornili, aby

sa už konečne spamätali. ...Tento 
Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, 
príde zase tak, ako ste ho videli od
chádzať do neba (Sk 1,11b).

Až teraz učeníci pochopili Ježišo
ve posolstvo. Pozviechali sa a vrá
tili sa z Olivovej hory do Jeruzalema, 
kde ...všetcijednomyseľne zotrvá
vali na modlitbách spolu s Máriou, 
matkou Ježišovou (Sk 1,14).

Aj keď my - súčasníci - máme po
znanie Písma, poznáme súvislosti. 
Tie najťažšie nám odkryla dvetisíc - 
ročná história Cirkvi. Často však nie 
sme o nič múdrejší ako apoštoli. V 
rôznych životných situáciách stojí
me bezradní, nechápavo sa pýta
me, čo to má znamenať.

Zopakujme si, čo urobili apoštoli 
potom, čo Ježiš vystúpil na nebe
sia?

Zotrvávali na modlitbách, očaká
vajúc toho, ktorého im Ježiš prisľú
bil. A prišiel deň Turíc. Prosme, aby 
nás Svätý Duch naplnil tým, čo tak 
často prial apoštolom - pokoj vám. 
Aby sme v tomto pokoji prijímali ži
votné skúšky, aby sme prijímali rôz
ne situácie, ktoré nás majú priblížiť 
ku Kristovi, aby keď v sláve príde 
na túto zem, sme už nestáli nechá
pavo, nebodaj meravo, ale aby naša 
tvár žiarila radosťou, že už navždy s 
ním budeme, ako to predpovedal.

Svetozár GRÉCKY

SLOVSPOL  
Košice a.s.

ponúka vo svojich 
prevádzkach

□  kompletné tlačiarenské služby
□  leasing a požičiavanie 

motorových vozidiel
Košice-Barca 

M edená 14 
tel. 095/760 984-6
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W

- TKS'EWA Jfiat. J .r.n 
Vám podľa želania 

vyhotoví a zabezpečí:
□  vydanie kníh 

časopisov
propagačných tlačovín
bulletinov
katalógov

□  predaj a distribúciu kníh 
vydavateľstva SLOVO

□  predaj a distribúcia 
tlačiarenského papiera 
za veľmi výhodné ceny

SERIÓZNOSŤ A KVALITA 
Kontakt:
Moyzesova 24, Košice 
tel.: 095/622 02 98,632 42 48 
fax: 095/622 02 98

S LO V O
Redakcia 
Hlavná 8 

080 01 Prešov
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