
František W IE R AL

PETER SKALA
Peter, ty si skala, 

viera z tvrdej žuly.

Uchráň naše srdcia, 

aby v hneve netonuli.

Peter, ty si skala, 

viera, z ktorej neha prýšti. 

Stieraš slzy, noci, rána, 

si majákom nám v blúdišti.

Peter, ty si skala, 

láska, čo všetkému zmysel dáva. 

Co Pán buduje a stavia, 

to tvoja ruka požehnáva.

Ved nás podía prisľúbenia. 

Roznecuj oheň Ducha 

a zapáíuj sviece bdenia. 

Zaodej nás do svätosti rúcha.

Noví robotníci 
v Pánovej vinici

Kandidáti na kňazstvo, kto
rí boli 11. a 12. júna vysväte
ní na diakonov, prijmú kňaz
ské svätenie v dňoch 11. júla 
v Košiciach a 12. júla v Micha
lovciach. V dnešnom čísle 
prinášame fotografie 14 novo- 
kňazov z košického apoštol
ského exarchátu.

Gréckokatolíci 
vydržali

Dňa 13. júna 1968 po osem
nástich rokoch bola činnosť 
Gréckokatolíckej cirkvi znovu- 
povolená. Táto partikulárna cir
kev si v týchto dňoch pripomí
na trids ia te  výročie  svojho 
prínávratenia k legálnej činnos
ti. Krátke zamyslenie nad tým
to jubileom čítajte na strane...

Rozhovor na tému 
Bystrá ’98

Neďaleko Humenného - v 
rekreačnom stredisku Bystrá
- sa aj tohto roku počas let
ných prázdnin stretnú mladí 
gréckokatolíci. O príprave na 
toto stretnutie a na všetko, z 
čoho sa môžu účastníci tešiť, 
sme sa porozprávali s o. Ľu
bomírom Petríkom zo Svidní
ka.

Odluka Cirkvi 
od štátu?

To je téma rubriky Otázky 
mladých. Z času na čas za
znievajú hlasy hovoriace o od
luke Cirkvi od štátu. Ako to 
vlastne v skutočnosti je a čo by 
odluka znamenala pre Katolíc
ku cirkev na Slovensku, odpo
vedá vladyka Milan Chautur, 
CSsR, na strane mladých.
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Naší noví [2 i esbyíei í
Vysviacka na kňaza je tajomstvom 

viery, ktoré sa odhaľu je pri službe 
kňaza. Pri oltári, pri vysluhovaní svia
tosti Eucharistie, sviatosti zmierenia 
cítime kňazskú moc, ktorú novokňazi 
skrze ruky vladyku dostávajú od naj
vyššieho veľkňaza Ježiša Krista.

V k la d a n ím  rúk  v la d y k u  M ila n a  
Chautura,CSsR, košického exarchu,

kňazské svätenia prijmú štrnásti ab
solventi G réckokato líckej bohoslo
veckej fakulty v Prešove najprv 11. 
jú la v Košiciach a 12. jú la v Micha
lovciach. Predtým 13. júna v Chráme 
S vä tého  Ducha prijm ú d iakonské  
svätenia. V krátkej histórii Košického 
apoštolského exarchátu je  to doteraz 
najvyšší počet novokňazov.

Ondrej FABIAN
nar. 5.11.1974 v Dvoriankach. 
Vysviacka 12.7. v Michalov
ciach. Prímicie 19.7. v Dvo
riankach.

Marek IĽKO
nar. 5.7.1975 v Michaľanoch. 
Vysviacka 12.7. v Michalov
ciach. Primície 26.7. v Micha
ľanoch.

Ivan MOLČÁNYI
nar. 1.7.1974 v Košiciach. 
Vysviacka 11.7. v Košiciach. 
Primície 18.7. v Košiciach.

Slavomír JUSKO
nar. 9.6. 1975 v Sečovciach. 
Vysviacka 11.7. v Košiciach. 
Prímicie 26.7. v Kuzmiciach.

Peter NIŽNÍK
nar. 17.6. 1974 v Košiciach. 
Vysviacka 11.7 v Košiciach. 
Primície 18.7. v Košiciach.

Marek KOVAL
nar. 4.12.1974 v Rakovci nad 
Ondavou. Vysviacka 12.7. v 
Michalovciach. Primície 19.7. 
v Rakovci nad Ondavou.

Ján MARTON
nar. 2.6.1975 v Trebišove. 
Vysviacka 11.7. v Košiciach. 
Primície 19.7. v Lastovciach.

Miroslav MIHALČO
nar. 5.7.1969 v Krasnovciach. 
Vysviacka 12.7. v Michalov
ciach. Primície 19.7. všamu- 
dovciach.

Martin ONISIK
nar. 15.9.1974 v Trebišove. 
Vysviacka 12.7. v Michalov
ciach. Primície 19.7. v Trebi
šove.

Svetozár GRÉCKY

T a jo m s tv e  k ô a z s ív a
Neviditeľná sila spojenia 
dáva bytiu nový rozmer. 
Svet ešte stále nevníma, 
akú cenu má presbyter.

Ani tí, čo prijali pozvanie, 
nechápu veľkosť daru.

Len ten, čo dáva dobrozdanie, 
vie, čo dáva - vieru.

Kňazská vysviacka sa uskutoční 11. júla v Košiciach a 12. júla v Michalovciach

Ľuboslav PETRIČKO
nar. 22.7. 1967 v Trebišove. 
Vysviacka 12.7. v Michalov
ciach. Primície 25.7. vo Ve- 
íatoch.

Teodor ŠANGRIK
nar. 29.9.1974 v Sečovciach. 
Vysviacka 11.7. v Košiciach. 
Primície 18.7. v Sečovciach.

Juraj TOMÁŠ
nar. 31.1.1975 v Novosade. 
Vysviacka 11.7. v Košiciach. 
Primície 18.7 v Novosade.

Tomáš VASZILY
nar. 17.5.1975 v Kráľovskom 
Chlmci. Vysviacka 12.7. v 
Michalovciach. Primície 26.7. 
v Čičarovciach.

Radoslav ZÁHORSKÝ
nar. 21.4.1975 v Trebišove. 
Vysviacka 12.7. v Michalov
ciach. Primície 18.7. vo Vojči- 
ciach.
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Bože, stvor mi srdce čisté... & 51,12)

Duchovné cv ičen ia  
pre m ládež

Pozývame vás na duchovné 
cvičenia v týchto term ínoch: 
21 .7 .-24 .7 .-dievčatá nad 

18 rokov 
3.8. -6 .8 . - chlapci nad 18 

rokov
Poplatok za celé cvičenie je  
400 Sk. Duchovné cvičenia  
začínajú prvý deň o 16.00 h. 
Prihlášky posielajte na adre
su:
Kláštor redemptoristov, 
Masarykova 35,
071 01 Michalovce 
alebo telefonicky: 
0946/22167.

VII. halový futbalový  
vianočný turnaj ’98

Kvalifikácie 26. septem bra  
1998
Košický apoštolský exar- 
chát
- Trebišov
Prešovská eparchia
- Vranov nad Topľou 
Turnaj sa koná pod patroná
tom vladyku Milana Chautu- 
ra, CSsR, košického exar- 
chu.
Organizátori: Klub S loven
ského orla v Prešove a Re
dakcia časopisu Slovo 
Prihlášky do turnaja m ládež
níckych družstiev je d n o tli
vých farnosti adresu jte  (v 
p rešovske j e p a rc h ii)  na  
Gréckokatolícky farský úrad  
Vranov nad Topľou, (v košic
kom apoštolskom exarchá- 
te) na G ré c k o k a to líc k y  
farský úrad Trebišov. 
Prihlášky posielajte p rost
redníctvom svojich farských 
úradov najneskôr do 31. au
gusta t. r.

Najbližšie číslo Slova 
vyjde 5. júla 1998

Keď v Juhoafrickej republike - 
Kapskom  M este - p ro feso r 
Christian Barnard 3. decembra 
1967 prvýkrát úspešne trans
plantoval ľudské srdce, táto 
správa rýchlo obletela celý svet 
a sám slávny chirurg na svojom 
turné o rok neskoršie zožal veľ
ké ovácie a svet túto novú mož
nosť záchrany ľudského života 
prijal s veľkým nadšením. Od
štartovala sa takto významná 
epocha kardiochírurgie, ktorá 
človeku dáva ďalšiu možnosť 
prežiť ešte s transplantovaným 
srdcom nejaký kus svojho živo
ta, niekomu azda pár dní, nie
komu pár mesiacov a niekomu 
možno aj niekoľko rokov. Všetko 
to totiž záleží od mnohých okol
ností. Medicínsky pohľad na srd
ce ako fyziologicky dôležitý orgán 
je pohľad ako na pumpu, na živé 
čerpadlo, ktoré nepretržite zabez
pečuje cirkuláciu krvi v tele. Sám 
slávny chirurg Barnard na zveda
vé otázky novinárov raz povedal: 
„Srdce je pumpa a ja som iba in
štalatér”. Sami dobre vieme, že 
táto živá pumpa je z medicínske
ho hľadiska zvlášť dnes mimo
riadne ohrozovaná srdcovo- 
cievnymi ochoreniami, ktoré zvyk
neme tiež volať civilizačnými cho
robami a ktoré nakoniec končia 
zvyčajnou diagnózou - infarkt my
okardu.

Spýtajme sa teraz - je dnes 
tento druh choroby ľudského 
srdca jediným jeho ohrozením? 
Potrebuje dnes ľudské srdce len 
chirurgický zákrok, aby mohol 
človek opäť v zdraví, šťastí a 
spoko jnosti ž iť? M yslím , že 
všetci spoločne pokorne prizná
me, že naše srdcia majú dnes aj 
iné vážne, ba aj smrteľné choro
by, ktoré potrebujú iného lekára, 
iného ch iru rga . A o srdc i 
v takomto zmysle skúsme teraz 
spoločne pouvažovať.

Keby sme si pozorne prečítali 
celé Sväté písmo Starého i No
vého zákona, našli by sme v 
ňom slovo “srdce” až 455-krát 
(vSZ 351 krát, v NZ 104-krát).
V našom spôsobe reči, v našom 
chápaní “srdce” označuje iba ci
tový život. Koľko krásnej poézie 
i prózy, koľko lyrického spevu vy- 
ja d ru je  tú to  sku točnosť aj 
v našej národnej a ľudovej kul
túre! No hebrejčina a vôbec bib

lické chápanie srdca vyjadruje 
omnoho viac. Vyjadruje samot
né vnútro človeka, je vlastným 
prameňom jeho vedomej, po
znávajúcej a slobodnej osob
nosti, m iestom  nepísaného 
prirodzeného mravného zákona 
a nakoniec miestom, kde sa člo
vek tajomne, ale skutočne stre
táva s Bohom. Srdce človeka je 
teda symbolickým miestom, kde 
má sídliť Boh, ktorý je Láskou. 
“Boh je  láska a kto ostáva 
v láske, ostáva v Bohu a Boh 
ostáva v ňom” (1Jn 4,16). Toto 
je podstata biblického chápania 
srdca, ktoré sa účinne realizuje 
v ľudskom srdci Božieho Syna

Ježiša. Máme teda modelové 
srdce, s ktorým si môžeme po
rovnávať vlastné srdcia a nechať 
tomuto božiemu lekárovi, aby 
stvoril v nás nové srdce podľa 
srdca svojho. Vieme, že naše sú 
choré a to nielen “klasickými” 
chorobami nevery, beznádejnos
ti, nelásky, závisti a nenávisti, 
ľahostajnosti a pod., ale aj tými 
súčasnými „civilizačnými”, medzi 
ktoré aj u nás patrí nacionaliz
mus, šovinizmus, rasizmus, ne- 
to le ra n tn o sť, cyn izm us a 
klamstvo, bezuzdný materializ
mus a pôžitkárstvo všetkého 
druhu. Toto všetko z ľudských 
sŕdc robí srdcia kamenné, chlad
né, bezcitné, odkiaľ bol Boh vy
hnaný a kde sa snaží za každú 
cenu natrvalo usídliť jeho protiv
ník, ktorý takéto srdce nemôže 
priviesť k ničomu inému, ako 
k duchovnému infarktu.

Cirkev nám v týchto dňoch po

núka sviatok Božského Srdca, 
ponúka nám model Božieho srd
ca Ježišovho plného lásky, kto
ré je  otvorené pre každého. 
Rana kopijou vojaka v Ježišo
vom srdci symbolizuje jeho vý
roky o sebe samom ako o bráne, 
o dverách, ako o ceste, ktorou 
sa dostaneme do opravdivého 
života lásky, bez ktorej náš život 
nemá ceny, nemá zmyslu a bez 
ktorej každý končí duchovným 
infarktom. Na choré ľudské srd
cia bez lásky existuje teda jedi
ný lekár, jediný chirurg, ktorý 
môže srdce vyliečiť, môže stvo
riť nové, čisté a skrúšené, zba
vené pýchy, s ktorým môžeme

žiť v radosti, šťastí, pokoji a bla
ženosti nielen pár dní, mesiacov, 
či rokov svojho pozemského 
života, ale hlavne celý večný ži
vot. Cez takéto srdce modelo
vané podľa Božského srdca 
potom môže ako cez pumpu 
prúdiť životodárna energia Bo
žej lásky, ktorá všetko oživuje, 
ktorá všetko zjednocuje, ktorá 
všetkým všetko bezozvyšku od
púšťa a ktorá opravd ivo 
všetkých aj miluje. Iba čisté srd
ce sa môže stať kvalitnou pum
pou pre cirkuláciu lásky vo svete 
a iba Kristus inštalatérom také
hoto srdca v nás.

A preto ešte raz prosme so 
žalmistom : “Bože, stvor vo mne 
srdce čisté” (Ž 51,12) a potom 
sa naplní aj Ježišovo blaženstvo: 
“Blažení čistého srdca, lebo oni 
uvidia Boha” (Mt 5,8).

o. RNDr. Jozef VOSKÁR
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Apoštolský list Jána Pavla R
Orientale Lumen

Jasný pohľad pri objavovaní 
seba samých

Pohľad mnícha sa upiera na Kris
ta, Bohočloveka, a v znetvorenej tvá
ri Muža bolesti už vníma aj prorocké 
zvestovanie premenenej tváre Vzkrie
seného. Kontemplatívnemu zraku sa 
Kristus zjavuje tak ako jeruzalemským 
ženám, ktoré vystúpili na Golgotu, aby 
kontemplovali jej tajomné divadlo. Po
hľad mnícha, formovaný v tejto ško
le, je naučený kontemplovať Krista aj 
v skrytých záhyboch stvorenia a 
v histórii ľudí chápanej v jej postup
nom stotožňovaní sa s totálnym - ce
lým Kristom.

Pohľad, ktorý sa postupne stáva 
kristifikovaným, sa tak učí odtŕhať 
od vonkajškovosti, od vírenia zmys
lov, od všetkého toho, čo človeku 
prekáža, aby sa ľahko a ochotne 
dal uchvátiť Duchom. Keď putuje 
po tejto ceste, necháva sa zmieriť 
s Kristom v neustávajúcom proce
se obrátenia: vo vedomí vlastného 
hriechu a odlúčenosti od Pána, čo 
privádza ku skrúšenosti srdca, 
k tomuto symbolu vlastného krstu 
v spásnych vodách sĺz; v tichu a 
v hľadanom a darovanom vnútor
nom pokoji, kde sa učí nechať vlast
né srdce pulzovať v harmónii 
s rytmom Ducha, vylučujúc každú 
rozdvojenosť a dvojzmyselnosť. 
Toto postupné stávanie sa stále 
triezvejším a zameraným na pod
statu, priezračným voči sebe samé
mu, môže však mnícha priviesť 
k pádu do pýchy a nedotklivosti, a 
to vtedy, keby toto všetko začal 
pokladať za výsledok svojich as
ketických snáh. Duchovné rozlišo
vanie v neustálom očisťovaní ho 
preto robi pokorným a miernym, ve
domým si toho, že chápe iba neja
ké útržky tej pravdy, ktorá ho sýti, 
pretože je darom Ženícha, Jeho je
diného, ktorý je plnosťou radosti.

Človeku hľadajúcemu zmysel ži
vota ponúka Východ túto školu, aby 
sa naučil byť slobodný a milovaný 
tým Ježišom, ktorý povedal: “Poďte 
ku mne všetci, ktorí sa namáhate a 
ste preťažení, a ja vás posilním” (Mt 
11,28).

Tomu, kto hľadá vnútorné uzdra
venie, hovorí, aby pokračoval 
v hľadaní: ak je jeho úmysel správ
ny a jeho cesta čestná, nakoniec mu 
Otec dá spoznať svoju tvár tak, ako 
je vtlačená v hĺbke ľudského srdca.

O R É c k o k A T o l ŕ c i  v y d r z a L i
V týchto dňoch uplynulo tridsať 

rokov od obnovenia činnosti Gréc
kokatolíckej cirkvi vo vtedajšom 
Československu. Dňa 13. júna 1968 
uzrelo svetlo sveta vládne nariade
nie o hospodárskom zabezpečení 
našej cirkvi podľa zákona č.218/
1949 Zb. Gréckokatolíci po osem
nástich rokoch veľkého prenasledo
vania sa opäť mohli hlásiť k svojej 
cirkvi.

Treba povedať, že Gréckokatolíc
ka cirkev neprestala jestvovať uzne
sením prešovského „P“ soboru zo 
dňa 28. apríla 1950 i ďalších naria
dení. Jestvovala, len nemohla plniť 
niektoré svoje činnosti. Písala však 
najkrajšie kapitoly svojich dejín 20. 
storočia.

Ako došlo k „zrušeniu“ Grécko
katolíckej cirkvi?

Návrh cirkevného oddelenia 
Ústredného akčného výboru Ná

rodného frontu, ktorý bol schvále
ný 30. augusta 1948, boj proti 
cirkvi, proti náboženstvu rozdelil 
na tri etapy. Aby sa vylúčil vplyv 
Vatikánu, Rímskokatolícka cirkev 
v ČSR mala byť vyhlásená za ná
rodnú, na Ríme nezávislú, a gréc
kokatolíci sa mali „pridružiť“ k 
Pravoslávnej cirkvi. K tomuto cie
ľu smerovali všetky kroky vtedaj
šej cirkevnej politiky u nás.

K vysporiadaniu sa s gréckokato
líkmi malo dôjsť u nás po návšteve 
moskovského patriarchu vo februári
1950 a protigréckokatolícke sily roz
hodli, že „úder musí byť rýchly“. Ten 
nasledoval po uznesení predsedníc
tva Ústredného výboru KSČ zo dňa 
27. februára 1950. Už predtým na 
schôdzi cirkevných tajomníkov dňa 
13. apríla 1949 bolo konštatované, 
že „máme dobré predpoklady pomo
cou pravoslávnej cirkvi, ktorá nám

preukáže veľmi cenné služby.“ Vy
vrcholením úderu proti gréckokato
líkom bola internácia biskupa P.P. 
Gojdiča, biskupa ThDr. VasilaHop- 
ku, kňazov a prevzatie všetkých 
chrámov, fár a zariadení.

Čo nasledovalo po 28. apríli 1950, 
si najlepšie pamätajú príslušníci naj
staršej generácie gréckokatolíkov. 
Povolenie činnosti Gréckokatolíckej 
cirkvi v roku 1968 sa pokladalo za 
opravdivý zázrak. V čom sa preráta
lo vtedajšie vedenie štátnej moci vo 
vzťahu k Cirkvi? Nepochopilo jej 
podstatu.

Gréckokatolíci v roku 1968 zača
li preberať svoje chrámy, kňazi sa 
vracali do svojich farností. Vývin za
brzdil poaugustovský vývoj, ktorý 
tzv. normalizáciou udúšal všetko 
gréckokatolícke. 1 napriek všetkému 
Východoslovenský KNV v Koši
ciach schválil systematizáciu 192

Zam yslím e sa nad tým, 
prečo to bolo znamením 

prítom nosti Svätého Ducha, 
keď tí, ktorí ho prijali, hovorili 
všetkými jazykmi. Pretože te
raz tiež Svätý Duch je  dávaný, 
ale tí, ktorí ho prijímajú, 
nehovoria  vše tkým i ja 
zykmi. Tento zjavný zá
zrak, ktorý vtedy svedčil
o jeho prítomnosti, sa ne
opakuje.

M usím e chápať, moji 
milovaní bratia, že skrze 
Svätého Ducha je do na
šich sŕdc vy lia ta  láska.
Teda láska m ala zh ro 
maždiť Božiu cirkev z ce
lého sveta. To, čo mohol 
vtedy urobiť jeden človek 
tým , že p rija l S vä tého  
Ducha, uskutočňuje teraz 
jednota  C irkvi. V tedajší 
človek hovoril všetkými 
jazykm i. Jednota cirkvi, 
z h ro m a ž d e n á  S vä tým  
D uchom , h o vo rí dnes 
všetkými jazykmi. Preto, 
keď sa vás niekto spýta: „Prijal 
si Svätého Ducha. Prečo ne
hovoríš všetkým i jazykm i?“ - 
má odpovedať: Ale áno, hovo
rím všetkými jazykmi. Veď som 
v Kristovom tele, to znamená

Zázrak 
jazykov

v cirkvi a tá hovorí všetkými ja 
zykmi. A  naozaj naznačil vte
dy Boh prítom nosť Svätého 
Ducha niekde inde, než svoju 
cirkev, ktorá mala jedného dňa 
hovoriť všetkými jazykmi?

O slavu jte  teda ten to  deň 
ako údy jedného  Kristovho 
tela. Nebudete ho sláviť na
darmo, ak budete tým, čo slá
vite: A k patríte spoločne k tej
to  c irkv i, ktorú Boh naplnil 

Svätým Duchom a uzná
va ju za svoju, keď vidí, 
ako rastie po celom sve
te, a ona uznáva jeho... 
Vám, ktorí predstavuje
te všetky národy, vám to 
znam ená Kristovej cir
kvi, K ris tovým  údom, 
Kristovmu telu, Kristovej 
snúbenici, hovorí apoš
tol: ....so všetkou poko
rou, m iernosťou a zho
v ievavosťou . Znášajte 
sa navzájom v láske a 
usilu jte sa zachovávať 
jednotu ducha vo zväz
ku p o ko ja “ (E f 4,2-3). 
Uvážte: Keď nám priká
zal, aby sme sa navzá
jom  znášali, spojil to s 
láskou. Keď sa zmienil
o nádeji na puto pokoja. 

Takýto je  Boží dom, postave
ný so  ž iv ý c h  ka m e ň o v , v 
ktorom s radosťou prebýva ta
kýto Hospodár. Trosky rozde
lenia nesmú urážať jeho oči.

(Svätý Fulgenc z Ruspy)
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Nad slovenským prekladom liturgie

Jozef HAVRAN

B oží h las
Keď smútok cez prah zavolá, 
rána sú trpké, nocí z  olova - 

Si v neistote stále naisto.

Ježiš je  tu. A celkom nablízko.

Keď zabudne priateľ priateľa, 

(ľudský sľub nestojí vždy za veľa).

V samote putách nie si sám: 

Ježiš je  tu. Tvoj priateľ a Pán.

Keď núdza hlodá storaká 
a k priepasti kroky priláka, 
dych Jeho cítim na srdci: 

Boží hlas nikdy nemlčí.

Na jeho slová - Lazár vstaň! 

zdvihnutý z prachu, zo zeme 
otváram srdce dokorán: 

Vstúp, Kriste, môj priateľ a Pán.

gréckokatolíckych farností.
V príspevku Vydržali nápor moci 

v časopise Historická revue (1998, 
roč. IX., č.5, s. 17-19) autor Jozef 
Haľko toto obdobie dejín našej cirkvi 
zhodnotil takto: „... Obnovená Gréc
kokatolícka cirkev bola už neod
škriepiteľnou skutočnosťou, jej 
opätovné zrušenie bolo nereálne a pre 
normalizačný proces iste nežiaduce. 
Pritom snahy o jej obmedzenie boli 
v plnom prúde. Gréckokatolíci totiž 
naliehali, aby sa proces obnovy ich 
cirkvi dotiahol do konca a aby im boli 
vrátené všetky majetky. Netušili, že 
na čosi podobné si budú musieť ča
kať ešte ďalších 20 rokov.“

Gréckokatolícka cirkev i napriek 
nepriazni všetkých čias stále verne 
zachováva a rozvíja dedičstvo solún- 
skych bratov s v. Cyrila a Metoda vo 
viere i obrade. Spolupracuje s Božou 
milosťou. A táto spolupráca prináša 
ovocie.

Mgr. Pavol KUŠNÍR

Krv novej zmluvy
A prečo “novej zm luvy” a 

nie “nového zákona” ako do
teraz?

Celé dejiny spásy sú dejina
mi zmluvy. Zm luvy s Abrahá
mom, s patriarchami, s celým 
vyvoleným  národom. Ž idov
ský výraz berit preložili gréci 
ako diathéke, aby vyjadrili ex- 
kluzivnosť tejto zmluvy. Nejde 
totiž o zmluvu v bežnom poní
maní, kde si obe zmluvné stra
ny sadnú za rokovací stôl, aby 
podpísali zm lu
vu. V  tomto prí
pade je aktérom 
ce le j z m lu vy  
Boh, k to rý  vo 
svojej láske vy
chádza v ústre
ty  č lo ve ko v i a 
sám  od seba  
uzatvára s nim 
zmluvu. On je aj 
zárukou je j vypl
nenia. Od člove
ka sa žiada iba 
viera. V helenis
tic k o m  p rá ve  
toto slovo dia t
héke označova
lo úkon, ktorým  n iekto robí 
úkon o svojom majetku - tes
tament. A lebo vyhlasuje dis
pozície, ktoré zamýšľa urobiť. 
To znamená, darca vo svojej 
dobrote a úplnej slobode roz
hodol sa odkázať majetok nie
komu, ktorý naň nemal naj
menší nárok. Výraz testament 
sa potom z latinčiny prekladal 
dosť nešťastne ako zákon. 
Toto slovo je  však bez života, 
bez potrebnej dynamiky. Zá
kon je  zákon. Ten si tam kdesi 
stoji a nezaujíma sa o teba, 
jeho úlohou je  iba ťa prichytiť 
a usvedčiť, že ho neplníš. A 
tak sme hovorili o starom a no
vom zákone. A  keď som sa na 
náboženstve spýtal detí, ako 
rozumejú tomuto slovu, tí “naj
učenejší” to vedeli vysvetliť iba 
tak, že v prvom prípade ide o 
hrubšiu knihu, ktorá pojedná
va o udalostiach pred prícho
dom  Syna B ož ieho  Ježiša  
Krista a v druhom  o tenšiu, 
ktorá obsahuje evanjeliá. Ale
o dajakej zmluve, ktorú Boh

s nam i - ľuď m i - u z a tv o r il 
v Kristovej k rv i...?

P ísm o roz lišu je  zm luvu  a 
zákon. Boh, keď uzatvára so 
svojím ľudom zmluvu, tá to ob
sahuje záväzok pre ľud, za
chovať jeho zákon! (Ex 17, 7 
n; 24, 7; Joz 24, 21 -2 4 ; 2 Kr 
23, 3). To znam ená, že tu ide
o dve v podstate odlišné veci. 
Najdôležite jším  m iestom  pre 
pochopenie  toho, čo chcem e 
povedať, je  u proroka Jerem i- 
áša (31, 33): „Toto bude zm lu
v a . k to rú  po tý c h to  dňoch

uzavriem  s dom om  Izraela - 
hovorí Pán. Svoj zákon dám 
do ich vnútra a napíšem ho do 
Ich srdca. A  budem  im Bohom 
a on i budú  m o jím  ľu d o m .” 
Zm luva znam ená pre nás viac 
ako zákon! Boh sa zaväzuje, 
že vyplnenie tohto  pre č love
ka nesp ln ite ľného  zákona - 
m iluj Boha nadovšetko a blíž
neho ako seba sam ého - dá 
mu zadarm o.

Prvá zm luva, hovoria teo ló 
gov ia , bo la  im p u lz ívn a . To 
znam ená je j vyp lnenie  sa ria
d ilo  p o d n e tm i z o b id v o c h  
strán. To je  to isté, ako keď 
povie rodič synovi: “A k nebu
deš m ať dvojku na vysvedče
n í, d o s ta n e š  b ic y k e l. ” To 
znam ená: prísľub  je  tu, ča 
kám, aký im pulz dáš ty - bude 
alebo nebude dvojka? Potom 
budem  na ťahu zase ja .

Kniha Leviticus, kapitola 26, 
je  nádherným  príkladom  tých
to vzťahov v impulzívnej zm lu
ve: A k budete  kráčať podľa 
mojich ustanovení - dám vám

d á ž ď ...  o v o c ie  ... p o ko j 
v krajine ... rozm nožím  v á s ... 
n ijaký m eč nevnikne do va
šej k ra jin y ...

Ak ma nebudete poslúchať 
... budete konať proti mne ... 
nedáte sa napomenúť-zošlem 
na vás hrôzu, suchoty ... zem 
nevydá úrodu ... divé zvery 
pošlem medzi vás ... meč ... 
nikdy sa nenajete dosýta... Po
dobne hovorí aj Jozue, že Boh 
odvráti tvár od svojho ľudu.

Naopak, v novej zm luve, 
mohli by sme povedať, Boh 

už nem ôže  
odvrátiť svo- 
ju  tv á r  od 
č l o v e k a .  
Veď by za 
pre l svo jho  
v la s tn é h o  
Syna, ktorý 
obetou svoj
ho tela a vy
lia te j k rv i 
urobil z ľudí 
svo je  Telo. 
T e ra z  n a 
opak, záleží 
na č loveko
vi, či stojí o 
te n to  dar. 

Táto nová zm luva je  dokona
lá, lebo v Kristovi m ám e stá
le prístup k Otcovi (Hebr 10,
1 - 22). Ježiš je  vyplnením pri
sľúbení a spása sa získava 
vierou v neho a nie plnením 
Zákona. On prem ieňa srdcia 
ľudí, lebo im dáva svojho Du
cha (R im  5,5; 8, 4-16). A kto 
má jeho Ducha, ten miluje tou 
láskou, čo on. To je  nesm ier
ny dar! Preto kresťan môže 
povedať s apošto lm i - som  
svedok (Sk 2,32)!

R ovnako  ro z lišu jú  s lová 
zm luva - zákon  aj jazyky rôz
n ych  p re k la d o v  P ísm a : 
dia théke - nomos, covenant
- law, záve t - zákon, alliance
- lo i a dokonca i jazyky, ktoré 
prevzali slovo testam ent pre 
v y ja d re n ie  zm luvy  m a jú  
v druhom prípade odlišný vý
raz: /ex, legge, Gesetzatdi. A  
v prípade, keď Ježiš berie 
čašu do ruky, hovorí jedno
značne o novej zm luve, kto
rú s nami v tej chvíli uzatvára!

o. Peter RUSNÁK
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Levočská Mariánska hora a gréckokatolíciSviatok 
apoštolských 

kniežat
Deň 29. jún je sviatkom apoštolov 

Petra a Pavla. V mysli zaleťme späť 
do dejín. Rímske impérium ovláda
lo celý vtedajší známy svet. Všetky 
dnešné štáty okolo stredozemného 
mora v Európe, Ázii a Afrike tvorili 
veľkú svetovú ríšu - Rímsku ríšu.

Do Ríma - hlavného mesta 
te jto  veľkej ríše - prichádza 
v roku 42 chudučký galilejský 
rybár. Nemá nič so sebou, žiad
na moc nesto jí za ním , ale 
v jeho duši je pevná, nezlomná 
viera spolu so slovami samého 
Spasiteľa: “Šimon, Ty si Peter, 
to je skala a na tej skale posta
vím svoju Cirkev a pekelné brá
ny ju nepremôžu.“(Mt 16, 18).

Sv. Peter pôsobil v Ríme 25 
rokov ako rímsky biskup.

Na konci svojho života prichá
dza do Ríma aj druhý apoštol - 
sv. Pavol. Je to vzdelaný muž, 
muž svetového rozhľadu. Pred
tým prenasledovateľ cirkvi a te
raz za ním stojí jeho apoštolská 
práca. Pred svojou smrťou sa 
odvoláva na cisára, ako rímsky 
občan, aby nad ním vyniesol 
súd sám cisár.

Obidvaja apoštoli sv. Peter a 
sv. Pavol zomreli mučeníckou 
smrťou v roku 67 v Ríme. Sv. 
Peter bol ukrižovaný dolu hla
vou a sv. Pavol bol sťatý. Sú po
chovaní v Ríme pod bazilikami, 
ktoré nesú ich mená.

Sv. Peter mal silnú a presved
čivú vieru, preto mu Božský 
Spasiteľ zveril správu Cirkvi. 
Cirkev žije aj bude žiť do konca 
tohto sveta. Tu sú jasné Kristo
ve slová “Ani brány pekelné ju 
nepremôžu.” Cirkev je vlastne 
spoločenstvo veriacich v Boha, 
ktoré je hierarchicky usporiada
né a zjednotené pod rímskym 
biskupom.

Aj my žijeme v Cirkvi a sme 
členmi Sv. cirkvi, teda patríme 
k tajomnému mystickému telu, 
ktorým je Cirkev a jej zaklada
teľ Ježíš Kristus. Musíme sa 
snažiť, aby sme skutočne boli 
živými údmi, zelenými ratoles
ťami, ktoré prinášajú ovocie.

Dajme svoje modlitby spra
vodlivosti svojho kresťanského 
života, svoje pokánie, svoju 
obetu, aby sme sa všetci, ktorí 
sme členmi tejto Cirkvi, snažili 
sa žiť s Kristom, pre Krista a 
v Kristu.

o. Mgr. Pavol LITAVEC

(Dokončenie z čísla 11)
Mariánska hora v Levoči bola od 

stáročí prirodzeným miestom stre
tania veriacich oboch obradov - la
tinského i východného. Panna 
Mária, Matka Cirkvi, sa aj tu pre
javuje skutočne ako dobrá matka, 
ktorá sceľuje svoju rodinu, ktorá 
s rovnakou materinskou láskou pri- 
víňa na svoju hruď všetky svoje 
deti bez rozdielu. Spo
medzi nedávnych uda
lostí spájajúcich gréc
kokatolíkov s levoč
skou Mariánskou horou 
treba spomenúť návšte
vu Svätého Otca Jána 
Pavla II. 3. júla 1995.
Deň predtým totiž pá
pež pri návšteve Prešo- 
va nepredvídane zmenil 
pripravený program, 
aby sa mohol ísť po
modliť ku hrobu pre
šovského gréckokato
líckeho biskupa P. P.
Gojdiča, odsúdeného 
komunistickým reži
mom za svoju vernosť 
Katolíckej cirkvi. Jeho 
pozostatky, prenesené z 
väzenského leopoldovského cinto
rína, z anonymného trestaneckého 
hrobu číslo 681 dnes očakávajú 
slávne vzkriesenie z m ŕtvych 
v prešovskej katedrále. Na Marián
skej hore sa potom Ján Pavol II. 
prihovoril zhromaždeným pútni
kom slovami: „Starší z vás sa zais
te pamätajú na úctyhodnú postavu 
biskupa Jána Vojtaššáka a bratia 
gréckokatolíci na postavu biskupa 
Pavla Gojdiča. Obidvaja boli uväz
není v žalári na základe pseudopro- 
cesov. Dnes si zasluhujú, aby sa ko
nal cirkevný proces ich blahoreče
nia, pretože vydali svedectvo o 
vernej službe Cirkvi na Sloven
sku”. Táto priama výzva Svätého 
Otca k procesu blahorečenia gréc
kokatolíckeho biskupa odznela 
spolu s výzvou na začatie procesu 
blahorečenia spišského biskupa a 
táto mimoriadna udalosť našla svo
je najprirodzenejšie vyjadrenie na 
mieste, kde sa príslušníci oboch 
obradov už po stáročia svorne stre
távajú, aby sa tu posilnili vo viere. 
Aj táto skutočnosť v sebe skrýva 
hlboký význam.

Na záver týchto našich krátkych 
úvah a prejavoch harmonického a 
vzájom ne žičlivého spolužitia

oboch obradov na M ariánskej 
hore v Levoči je vhodné doslov
ne odcitovať záverečnú poznám
ku z knihy R udolfa Juríka, 
Mariánska hora v Levoči, ktorú 
vydal R ím skokatolícky farský 
úrad v Levoči v roku 1948. Pri 
hľadaní perspektív na posilnenie 
duchovného významu Mariánskej 
hoiy píše takto:

„Mariánska hora od postavenia 
prvého kostola patrila pod priamu 
správu Rím. kat. farského úradu 
v Levoči. Dnes však plánuje sa zve
riť Horu nejakej reholi. Členovia 
tejto rehole by mali byť príslušník
mi latinského i východného obra
du. Tým by M ariánska hora 
rozhodne získala na význame. Sta
la by sa tak prirodzeným stredis
kom unionizmu a vykonala by 
veľkú misiu v upevnení zväzku 
príslušníkov latinského i východ
ného obradu”.

Tento plán z roku 1948 nebolo 
možné uskutočniť kvôli neslávne 
známym udalostiam z roku 1950, 
keď komunistický režim najprv 
zlikvidoval rehole a krátko nato aj 
Gréckokatolícku cirkev. Po zno- 
vuobjavení náboženskej slobody u 
nás sa v posledných rokoch vyko
nali dôležité stavebné i organizač
né úpravy na Mariánskej hore, kto
ré si kladú za cieľ zlepšenie 
duchovnej služby pre pútnikov. Pri 
slávnostných výročných pútiach sa 
na hore konajú aj sv. liturgie vo vý
chodnom obrade a gréckokatolíc
ki veriaci v hojnom počte navšte
vujú Mariánsku horu v Levoči. 
Napriek týmto pozitívnym skutoč

nostiam, ba práve berúc ich lepšie 
na zreteľ, môžeme povedať, že plán 
spred päťdesiatych rokov nestratil 
nič zo svoje aktuálnosti ani dnes. 
Stála prítomnosť veriacich oboch 
obradov by v tomto historicky dô
ležitom centre duchovného života 
Slovenska bola výrečným príkla
dom jednoty Cirkvi, tej jednoty, 
ktorá sa prejavuje v rôznosti darov 

a foriem. Dá sa logicky 
predpokladať, že o spo
mínanom pláne spoloč
ne uvažovali otcovia bis
kupi Vojtaššák i Gojdič. 
Znovuoživenie tejto sna
hy a hľadanie možnosti 
na jej uskutočnenie by 
bolo presvedčivým dô
kazom toho, že chceme 
kráčať v šľapajach ich 
apoštolskej horlivosti a 
kresťanských cností a 
tým aj plniť priamu vý
zvu Svätého Otca, s kto
rou sa na nás obrátil prá
ve na Mariánskej hore. O 
levočskej hore vtedy pá
pež povedal: “Toto je 
miesto, kde možno “čer
pať vodu z prameňov 

spásy” (Iz 12,3). Toto je miesto, 
kde sa môžete duchovne znovuzro- 
diť. Sem prichádzate obnovovať 
svoju lásku k Bohu a k ľuďom. A 
okrem toho sa na tomto mieste oso
bitným spôsobom pripravujete 
vstúpiť do tretieho tisícročia kres
ťanstva. (...) Nech vás preblahosla- 
vená Panna vedie k tomuto histo
rickému cieľu. Nech oživuje vo 
vašich srdciach vieru, aby každý 
syn a každá dcéra tejto krajiny spo
znali v Kristovi svojho Vykupite
ľa a našli v ňom spásu”.

Pápež teda v Levoči zaželal 
všetkým dcéram a synom tejto kra
jiny, bez rozdielu obradu, aby na 
modlitbami generácií posvätenej 
Mariánskej hore našli, či oživili 
svoju vieru a aby sa na tomto po
žehnanom mieste každý z nich mo
hol cítiť ako doma. Veríme, že 
k tomuto želaniu sa raz pridružia 
aj konkrétne kroky zainteresova
ných a zodpovedných osôb, ktoré 
sa budú usilovať o vytvorenie čo 
najlepších podmienok na splnenie 
tejto túžby a výzvy, vychádzajúc zo 
stáročnej tradície dobrého spoluži
tia oboch obradov na Mariánskej 
hore.

o. ICDr. Cyril VASIĽ, SJ
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Stretnutia gréckokatolíckej mládeže sú veľmi populárne 
a lákajú čoraz viac mladých do lona prírody, aby si občer
stvili ducha i telo. Prvé stretnutie sa konalo na Ružíne v 
roku 1992, potom v rokoch 1993-95 boli stretnutia v Jusko- 
vej Voli pri Vranove nad Topľou. Posledné stretnutia sa ko
najú v rekreačnom zariadení Bystrá pri Humennom. Čo 
všetko čaká na účastníkov tohtoročného stretnutia, ktoré 
sa bude konať v auguste t.r. - v troch termínoch - sme sa 
porozprávali so spoluzodpovedným za prípravu stretnutia 
o. Ľubomírom Petríkom.

O  STRETNUTÍ 
GRÉCKCKA TOL ÍCKEJ 

MLÁDEŽE V B JST R E J

□ Čo očakávate vy od tohto
ročného stretnutia gréckokato
líckej mládeže?

- Predovšetkým očakávam, že 
mladí ľudia znova takpovediac 
na vlastnej koži zažijú, čo to zna
mená „nová evanjelizácia“, že 
zažijú radosť s K ristom  
uprostred. A to im, verím, pomô
že v celoživotnej orientácií, v prí
prave na život v kresťanskom 
manželstve i v iných životných 
povolaniach, vo vydávaní sve
dectva o Kristovi v tomto svete. 
Verím, že im toto stretnutie dá 
odpovede na mnohé ich otázky a 
že im pomôže v problémoch, kto
ré prípadne majú.

Ja osobne očakávam , že sa 
znova, tak ako doteraz na každom 
stretnutí povzbudím a posilním v 
rozhovoroch s toľkými mladými. 
Teším sa, že naša cirkev žije.

□ Čím chcú organizátori pod
ujatia osloviť m ládež tohto  
roku?

- Téma stretnutia každý rok sú
visí s témou prípravy na Veľké 
jubileum 2000, čím chceme zvý
razniť, že mladí ľudia kráčajú v 
ústrety tretiem u tis íc ro č iu  
uprostred Cirkvi.

Tohto roku chceme mladých 
osloviť témou: Svätý Duch vás 
naučí všetko (podľa Jn 14,26).

Jednotlivé podtémy na každý

deň budú: 1. Svätý Duch nás na
učí poznať pravdu o sebe, 2. Svä
tý Duch nás naučí poznať pravdu
o Bohu, 3. Svätý Duch nás naučí 
vydávať svedectvo. Témou kaž
dý deň chlapcom a dievčatám 
podľa vekových kategórii pred
ložia kňazi a rehoľné sestry a 
potom nad ňou mládež uvažuje 
v malých skupinkách pod vede
ním animátorov.

□ A ký program čaká tých, 
ktorí sa prihlásili na Bystrú?

- Program stretnutia ešte nie je 
dotiahnutý celkom dokonca, pre
tože je  to dosť náročné pripraviť 
program pre rôzne vekové kate
górie. Ale už teraz môžem zod
povedne povedať, že sa každému 
oplatí prísť. Nebude chýbať kul
túrny program, športové zápole
nia, voľné chvíle na rozhovory a 
stretnutia, návšteva nejakej osob
nosti, besedy, koncert, pre naj
mladších rôzne hry a súťaže a 
podobne. Samozrejme, že medzi 
nás zavítajú naši otcovia bisku

pi. Vrcholom každého dňa je  svä
tá liturgia.

□ Na čo by nemali účastníci 
podujatia zabudnúť, prv než sa 
vyberú na tohtoročné stretnutia, 
myslím v tom duchovnom zmys
le?

- Na čo by nemali zabudnúť? 
Predovšetkým na to, že tieto stret
nutia nepripravujeme tak, že sa im

všetko hotové ponúkne, ale chce
me nechať priestor aj im, aby aj 
oni sami spoluvytvárali atmosfé
ru týchto stretnutí. A preto mám 
takú prosbu na chlapcov a diev
čatá, aby si na stretnutie so sebou 
nezabudli vziať kus dobrej nála
dy a ochotu nielen prijímať, ale aj 
dávať. A by každý bol istým  
spôsobom obohatením pre tých 
ostatných. Život v akomkoľvek 
spoločenstve od nás totiž vyžadu
je  vyjsť zo seba, vyžaduje od nás 
službu bratom a sestrám. Som pre
svedčený, že nikto z nás nechce, 
aby z týchto stretnutí boli iba ma
sové akcie, ale aby naznačili život 
v spoločenstve s Kristom. Prosím 
všetkých o modlitby za tohtoroč
né stretnutie na Bystrej, aby Pán 
požehnal toto dielo. Aby v chlap
coch a dievčatach po stretnutí čosi 
začalo , čosi krásne, čo budú 
chcieť preniesť do svojich farnos
tí, do rodín a do svojho života.

Za odpovede poďakoval
Anton MESÁROŠ

Už za života mal povesť 
mučeníka a svätca

Až v archívnom fonde ÚV KSS, 
ktorý je archivovaný v Sloven
skom národnom archíve jednot
ka 6, je  zaznamenané, že v roku 
1951 sa na východnom Sloven
sku rozšírilo, že biskup Pavol 
Peter Gojdič po dokázaní svojej 
neviny zomrel a že má svätožia
ru.

Vypočúvanie o. biskupa - mu
čeníka Pavla P Gojdiča, OSBM, 
sa nevysielalo rozhlasom, preto
že na januárovom procese v roku 
1951 v Bratislave vypovedal ru
sínskym jazykom „jazyčiem“, 
duchnovčinou. Tento jazyk na
zvali sudcovia a referenti z pro
cesu „málo zrozumiteľným  
nárečím“. Pôvodný protokol z prí
pravy procesu bol napísaný v 
češtine a následne preložený do 
slovenčiny. Kniha, ktorá bola o 
ňom vydaná aj oproti slovenské
mu protokolu z procesu, je upra
vená, takže nie je autentická. Je 
vôbec otázne z hľadiska vedec
kej historickej kritiky, a tiež archi- 
vársko-diplomatickej, či priznania 
nášho biskupa boli vôbec prizna
niami. Knihu z procesu pripravili 
na vydanie prof. Šefránek, vtedy 
pracoval na ÚV KSS, a E. Friš 
(Frisch) s ďalšími, majstri pri prí
prave dezinformácií. Aj v tomto 
prípade náš biskup-mučeník sa 
pripodobnil Kristovi, veď o ňom 
tiež šírili rôzne nepravdy, moder
ne povedané dezinformácie a za
vádzajúce informácie...

Vrátim sa k úvodu. Povesť mu
čeníctva /fama martyrii/ je dôle
žitým materiálnym dôkazom pri 
blahorečení v zmysle príslušných 
predpisov. Aj z ohľadu na tento 
dôležitý archívno-historický doku
ment tvrdia českí a slovenskí his
torici, o ktorých vôbec nemožno 
povedať, že sú gréckokatolíci, ba 
aj rímskokatolíci či vôbec veria
ci, že náš biskup-mučeník si za
sluhuje byť nielen blahorečený, 
ale aj svätorečený! Samotný ten
to komunistický dokument hodno
verne svedčí, že biskup Gojdič už 
za života mal povesť mučeníka a 
svätca.

Andrej KAPUTA
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Letná súťaž 
o zaujímavé ceny

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 ďalšie ceny 
od Kodak fotoexpres - Fotoservis 
FaF Prešov.

Podmienky súťaže
Vašou úlohou bude správne prira

diť názov ikony k číslici. V troch čís
lach 11-13/98 na tomto mieste 
nájdete vždy tri rôzne ikony. Aby sme 
vás pri správnosti min. 5 správnych 
odpovedí mohli zaradiť do zlosova
nia, je potrebné, aby ste poštovou po
ukážkou poslali dobrovoľnú výšku 
finančného daru na podporu časopi
su Slovo, najmenej 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.

Nezabudnite!
Váš dar s odpoveďami v správe 

pre prijímateľa poštovej poukážky 
očakávame až po vydaní Slova č. 13/ 
98, ktoré vyjde s dátumom 5.7.1998. 
Kedže súčasne prebiehajú dve 
súťaže, kvôli prehľadu nezabud
nite označiť, že ide o Ikonografic
kú súťaž

Súťažné ikony - 2

Priraďte správne číslicu
k písmenu:

1. Uvedenie Bohorodičky 
do chrámu

2. Uverenie Tomáša
3. Nanebovstúpenie Pána

V 13 čísle Slova prinesieme 
ďalšie súťažné ikony, kedy 
súťaž uzavrieme.

Upozorňujeme vás, aby ste
nám odpovede posielali až po 
zverejnení všetkých deviatich 
ikon.

ZAPOJTE SA 
AJ VY 

DO NAŠEJ 
LETNEJ SÚŤAŽE

NA VAŠE OTÁZKY ODPOVEDÁ KOŠICKÝ 
APOŠTOLSKÝ EXARCHA VLADYKA MILAN

Otec biskup, nedávno som čítal o vyjadrení sa šéfa slovenského 
parlamentu o tom, že keď sa Cirkev neprestane miešať do politiky, 
ako prvý bude hlasovať za to, aby došlo k odluke Cirkvi od štátu. 
Moja otázka znie: Čo znamená odluka Cirkvi od štátu, čo konkrétne 
by to znamenalo pre Katolícku cirkev na Slovensku a do akej miery 
je  takáto „hrozba“ reálna?

Michal Rodák z Košíc

Pojem „odluka cirkvi od štátu“ 
sa často používa ako strašiak na 
ľudí. Robia to tí, ktorí zabúdajú 
na to, že Katolícka cirkev na Slo
vensku okrem toho, že má stá-

voči veriacim, to je aj záležitos
ťou medzinárodnej zmluvy me
dzi Vatikánom a Slovenskou 
republikou.

Treba veriť, že aj tí, ktorí sú

ročné korene, má aj viac ako 3,5 
milióna občanov, ktorí vytvárajú 
väčšinu tejto spoločnosti a z ich 
daní sú financované spoločné 
potreby tejto spoločnosti. Štát je 
ten, ktorý má povinnosť voči tej
to väčšine postarať sa o to, aby 
veriaci mali vytvorené dôstojné 
podmienky pre rozvoj v duchu 
svojho náboženského názoru. 
Inými slovami povedané - štát, 
ktorý je vytváraný z väčšej časti 
veriacimi, má povinnosť voči tým
to ľuďom, nielen títo ľudia voči 
štátu. Ak si štát dovolí z ich daní 
financovať poľovníkov, športov
cov, rybárov atď., ktorí predsta
vujú m inim álne množstvá v 
republike, potom o to viac je štát 
povinný uvoľňovať zo štátneho 
rozpočtu financie pre riadny chod 
cirkvi.

Ak sa hovorí o odluke cirkvi 
od štátu, treba to chápať ako 
absolútne nezasahovanie štá
tu do vnútorných záležitostí 
cirkvi a nie ako únik štátu od po
vinnosti postarať sa o veriacich 
združených vo viac ako 3,5 mi
liónovom spoločenstve.

Akým spôsobom  sa š tá t 
zhostí tejto svojej povinnosti

pri moci v mene ľudu, t.j. z ich 
rozhodnutia pri voľbách, aj ľud 
tejto republiky si jasne uvedo
mí fakt, že štát a cirkev sú dva 
suverénne subjekty medziná
rodného práva, ktoré majú žiť 
vedľa seba vo vzájomnom reš
pektovaní. A ako to ktosi pove
dal: „Ak štát a cirkev budú 
nažívať v priateľstve, nemám 
obavy o takýto štát. Ak však štát 
sa postaví proti cirkvi, potom 
nemám obavy o cirkev.“ Ostá
va však otázkou, ako dopadne 
takýto štát? Skúsenosti z minu
lých desaťročí i z pohľadu na 
problematiku štátov, ktoré zatlá
čali cirkev do úzadia, nám dnes 
hovoria jasnou rečou. Ak hovo
ríme, že: „história est magistra 
vitae“, potom sa nechajme po
učiť stáročnou históriou cirkvi, 
ktorej skúsenosti jasne hovoria
o tom, že tam, kde cirkev pre
kvitala, prekvital aj život ľudí, 
tam kde bola cirkev nivočená, 
boli nivočení aj ľudia.

My však chceme prekvitať, 
takéto vyjadrenia je dosť často 
počuť, preto aj každý osobne si 
uvedomme, aké je naše miesto 
v tejto spoločnosti a v cirkvi.

Chlieb náš každodenný
Z  detstva mi v mysli utk\>el ob

raz babky, ktorá s akousi až p o 
svätnou úctou berie do rúk boch
ník čerst\’ého voňavého chleba. 
Vidím ju , ako nožom robí na 
spodnej časti bochníka kríž. Ako 
pritom potichu hovorí: v mene 
Otca i Syna i Ducha Svätého. Zo
stávajú v nás takéto obrazy. Ob
razy ľudí, ktorí si uvedomovali 
vzácnosť daru, ktorý inak nena

zvali ako darom božím. Ten jem
nučký kríž kreslený hrotom noža 
sym bolizoval kresťanskú úctu 
voči chlebu. Znamenal vďaku 
človeka Bohu za to, že chlebík 
máme, že sa nám vôbec urodil.

O chlebe hovorí aj Kniha kníh. 
Biblia spomína chlieb telesný a 
chlieb duchovný. Telesný chlieb 
mal Boží Syn vo veľkej úcte. Nie 
náhodou sa v najkrajšej modlit-
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Cítili prítomnosť BohaSme obyčajná rodina - rodi
čia, traja bratia a ja - ich 

sestra. Nie vždy to bolo, ako to 
už býva pri dospelých deťoch 
fajn.

Môj brat Peter si žil úplne bez
starostným životom, ba až ne
zodpovedne. V jeden augustový 
večer sa najedol otravných húb, 
ktoré si sám nazbieral pri vese
lej nálade. Ráno v nedeľu už bol 
u lekára, kde mu urobili vý
plach žalúdka a poslali do
mov. Petrovi bolo stále ešte 
zle, jednoducho tie huby sa 
naplno ozvali až po 24 hodi
nách. My - najbližší - sme cel
kom nechápali, čo sa vlastne 
stalo, ja sama som nad tým 
krútila hlavou. V tú noc v ne
mocnici v Prešove začali boj
o jeho život.

Pozerala som na umierajú
ceho brata a v kútiku duše 
som si hovorila, akoby to bol 
Ježiš (v každom človeku ma 
hľadajte).

Plakala som a bozkávala 
ho. Zavolala som k nemu aj 
našich dvoch bratov. Bolo to 
už veľmi zlé. Vždy som si ho
vorila, že všetky problémy vlo
žím do rúk Božích. A veru, 
nemýlila som sa. Ošetrujúci 
lekár bol ako anjel. Videla 
som ho prvýkrát v živote. Po
vedal mi, že ak vydrží ešte 
dva dni, o ostatné sa postará 
on. Len Boh vedel, o čom 
hovorí. Ja a moji bratia sme 
zatiaľ nevedeli. V noci zo stre
dy na štvrtok bol môj brat ope
rovaný, lekári chceli pomôcť 
aspoň v začiatkoch... Mnohí 
už zmene stavu pacienta ne
dávali nádej, zjesť také množ
stvo otravných húb (asi päť 
muchotrávok zelených) a ešte 
stále žiť, nie je to možné. Len zo 
zúfalstva sme si hovorili, čo je 
transplantácia, pre nás z Prešo-

be, otčenáši, modlil: “Chlieb náš 
každodenný daj nám dnes. ”

Pritom nezabúdal zdôrazniť, 
že nemáme byť ustarostení o to, 
čo budeme jesť, alebo čo bude
me piť, alebo čím sa zaodejeme. 
Človek má hľadať najprv Krá
ľovstvo Božie a jeho spravodli
vosť. Hľadať božie Kráľovstvo  
znamená hľadať duchovný chlieb 
sýtiaci dušu. Hľadať Krista, kto
rý seba prirovnal k  chlebu zostú
penému z neba. Vedel, že  aj 
jednoduchí ľudia toto prirovna-

va to bola nereálna vec, to slov
ko sme poznali skôr zo zahranič
ných seriálov a filmov. Vo štvrtok 
sme požiadali kňaza o pomaza
nie chorých. S mojou mamkou 
sme šli do chrám u ráno, na 
obed, večer...

Peter už bol v tzv. polokóme.
V piatok letel helikoptérou do

Bratislavy. Aký to Boží zásah, 
práve bolo slávenie svätej litur
gie za môjho brata a on letel nad 
nami hlučnou helikoptérou. Pre
voz prežil. V sobotu nám ozná
mili, že stav sa trošku zlepšil, ale

nie k jednému z  najzákladnejších 
pokrmov pochopia.

Bez chleba sa naozaj nedá žiť. 
Platí to pre chlieb materiálny ale 
aj duchovný. Chlieb Ježiš dokon
ca lámal so slovami: “ Vezmite a 
jedzte , toto j e  moje telo ’’ (Mt 
26,26). Eucharistia, Pánova ve
čera, je  dodnes mystickým prijí
maním Kristovho tela. Často to 
nechápeme, no cítime a veríme, 
že Ježiš j e  a bude do konca sveta 
prítomný cez sviatostné telo du
chovného chleba. Je to nádej,

večer bol už v kóme a stav bol 
beznádejný.

Bože, neber nám syna, brata, 
prosíme, my sme vlastne ani 
nevedeli, čo hovoríme. Každý 
chcel mať Peťa pri sebe, plakali 
sme... Ráno v nedeľu bol stav 
rovnaký. Stále sme telefonovali 
až nám oznámili, že Peter musí 

podstúpiť transplantáciu pe
čene. Tá sa mu vykoná vo 
Viedni. Nechápali sme, ale 
verili sme už všetkému. Asi o 
11.30 h nám povedali, že pre
voz do Viedne je naplánova
ný na 13.00 h a k prevozu im 
chýba cestovný pas. Bože, 
pomôž, ako ho tam dostať z 
Prešova do Bratislavy v ne- 

¡L, deľu doobeda za hodinu a
I  pol. Podarilo sa nám to vyba-
I viť na prešovskej pošte, fa-
I xom sme poslali cestovný pas 
• na hranicu. Vybavila sa aj vý

nimka z Ministerstva vnútra 
f  na jednorázový prevoz cez 

hranicu. Môj brat už nemal žiť, 
ale žil.

V utorok nám telefonovali,
I  že Peter s obrovským úspe-
I  chom prežil transplantáciu. V
I  tej chvíli som nevedela, čo 

r  mám robiť. Modlila som sa, ďa
kovala a plakala zároveň. So 
mnou rodičia, bratia, môj man
žel, susedia. V tej chvíli mi 
všetci boli bratmi a sestrami. 
Dva dni po transplantácii moji 
rodičia s bratom hovorili tele
fonicky. Verili by ste? Lekári z 
Viedne ocenili prácu prešov
ských lekárov v tých najťažších 
začiatkoch a doplnili, že oni iba 

liečia, ale Boh uzdravuje.
Bol to obrovský nápor na nás 

všetkých. Brat bol 9 dní vo Vied
ni, potom ho previezli do Dére- 
rovej nemocnice na Kramáre do 
Bratislavy.

ktorá spája všetkých kresťanov 
na zemi a robí z  nich jednu  veľ
kú rodinu zhromaždenú p ri stole 
svojho Pána.

Boží Syn vo svojom vzore mod
litby zdôraznil význam prosby o 
náš chlieb na každý deň. Tá úcta 
našich starých rodičov k  chlebu 
má svoj význam. Rovnako ako 
úcta k  chlebu duchovnému, bez 
ktorého hynieme. Ním j e  Božie 
Slovo a sviatosťEucharistie - Pá
novej večere.

Oba dary nasycujú telo aj du-

Po mesiaci ho pustili domov. 
Peter si to všetko zavinil sám, ale 
užil si svoje noci a dni bolesti. 
Vlastne sa druhýkrát narodil, ale 
mne sa vidí, že to bola Božia 
milosť, ktorá na neho myslela.

Od operácie ubehlo skoro päť 
mesiacov a výsledky sú výbor
né. V našich srdciach sú všetci 
ľudia, ktorí nesklamali v tých ťaž
kých chvíľach, od prešovských 
lekárov, bratislavských lekárov, 
pracovníčiek prešovskej pošty, 
pracovníkov ministerstva. Mu
sím spomenúť aj darcu pečene. 
Božie cesty sú nevyspytateľné, 
ľudská bolesť je niekedy Božou 
láskou, ktorú ak neprežijete, ťaž
ko pochopíte. Možno som lep
šou kresťankou, dcérou, sestrou 
a manželkou ako predtým. Mož
no som sa stala lepším Božím 
dieťaťom, ktoré pochopilo, že 
Bohu nie je nič nemožné. Spo
znalo, že nebo je tu pre nás a 
čaká nás, ak my chceme, spolu 
s apošto lm i Pána Ježiša a 
všetkými svätými, spolu s mat
kou Božou - mojou nebeskou 
matkou, ktorá mi vlastne utiera
la slzy svojím plášťom a vždy mi 
hovorila, neboj sa, všetko bude 
dobré, len to vydrž, že je tu pre 
nás ako Matka všetkých ľudí.

Moji drahí. Je to ozajstný prí
beh zo skutočným Božím zázra
kom. Prosím, verme v Božiu 
lásku, silu Ježiša Krista a v opa
teru milujúcej Panny Márie.

To, čo som prežila, zanechalo 
vo mne veľké stopy. Pochopila 
som, čo je milosť Božia, čo je to 
Európa bez hraníc, vymoženos
ti techniky, že všetko má ľuďom 
slúžiť a čo sme my jeden pre 
druhého.

Vďaka Bohu a ľuďom dobrej 
vôle.

(I.B.K.)

cha - nedajme sa oklamať tými, 
ktorí slovami iba o Jýzických po 
trebách ubíjajú nášho ducha. Ne
dovoľme, aby sme sa stali ostro 
závislí od materiálnych vecí. Naši 
predkovia žili skromne, no du
chovne boli vyššie ako mnohí 
z nás. Hľadajme aj my najprv len 
duchovný chlieb, aby sme sa na
učili správnemu vzťahu k chlebu 

jyzickému, ktorý Boh dá tým, kto
rí oň prosia.

Kvetá VOJT EKOVÁ
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Príprava návštevy 
pápeža v Poľsku

Vatikánsky štátny sekretár kardi
nál Angelo Sodano bol na niekoľko 
dní na návšteve v Poľsku. Účelom 
jeho návštevy bola aj príprava cesty 
Jána Pavla II. do Poľska v r. 1999. 
Podľa informácii z Poľska chce pá
pež navštíviť 8 miest, medzi nimi 
Varšavu, Krakov, Gdansk a Čensto- 
chovú. Bola by to 8. cesta pápeža 
do vlasti.

Oficiálnym dôvodom návštevy 
kardinála Sodana v Poľsku bola vy
sviacka novej kaplnky v apoštolskej 
nunciatúre vo Varšave ako aj otvore
nie výstavy k podpísaniu konkordá
tu medzi Poľskom a Vatikánom. 
Okrem toho sa kardinál Sodano zú
častnil na plenárnom zasadnutí Kon
ferencie biskupov Poľska a mal 
v pláne aj stretnutie s prezidentom A. 
Kwasniewskím a zástupcami vlády.

KP/TK KBS

Pápež navštívi Chorvátsko
Pápež Ján Pavol II. navštívi od 2. 

do 4. októbra po druhý raz Chorvát
sko, kde bude blahorečiť chorvátske
ho kardinála Alojza Stepínaca. 
Oznámil to 8. mája záhrebský arci
biskup Josip Bozaníč. Blahorečenie 
sa uskutoční 3. októbra v marián
skom pútnickom mieste Marija Bistri- 
ca.

Potom odcestuje Svätý Otec do 
Splítu, hlavného mesta Dalmácie, 
ktoré založil v roku 295 rímsky cisár 
Dioklecián a má dlhú cirkevnú tradí
ciu.

Aj Vatikán preberá euro
Na európskej menovej únii sa 

chce podieľať aj Vatikán. Ako vyhlá
sil pracovník štátneho sekretariátu, 
má sa stať euro oficiálnou menou vo 
Vatikáne. Svätá stolica má v súčas
nosti peňažnú dohodu s Talianskou 
republikou. Teraz bežia spoločné 
prieskumy, aby sa táto dohoda moh
la previesť z líry na euro, povedal 
Msgr. Celestino Migliore. Doteraz mal 
Vatikán líry a vlastné mince, ktoré sú 
však platné aj v Taliansku. TK/KBS

Sviatok Turíc radostne znásobený 
posviackou nového chrámu v Humennom

Výstavba Starinskej priehrady 
spôsobila, že obyvatelia sied
mich obcí pod Bukovskými vrch
mi museli navždy opustiť svoje 
domovy (Veľká Poľana, Starina, 
Zvala, Ostružnica, Ruské, Dara, 
Smolník). Bolo to bolestné lúče
nie s rodnou hrudou. Veľká časť 
z nich sa presťahovali do Hu- 
menného, kde našli svoj nový 
domov. Dubník, ako sa volá táto 
sídlisková miestna časť, ich pri
chýlila pod svoju strechu. 
Prevažná väčšina vysťaho
vaných obyvateľov boli ve
riaci gréckokatolíci. Spolu so 
svojimi domovami prišli aj o 
svoje chrámy, preto ich pr
vou požiadavkou v novom 
bydlisku bolo, aby si v Hu
m ennom  m ohli pos tav iť 
vlastný chrám. Vtedajšie ko
munistické úrady im to ne
dovolili. Ani viacnásobné žia
dosti nepomohli. Dočkali sa 
až dnes. Veľkými iniciátormi 
výstavby nového chrámu 
boli o. Michal Šutaj a o. Michal 
Roško. V roku 1990 sa začalo s 
jeho výstavbou a už v roku 1996 
na Vianoce v provizórnych pod
mienkach sa konali prvé boho
služby.

Dňa 31. mája t.r. bol Chrám 
Zoslania Svätého Ducha na turič
ný sviatok J.E. diecéznym prešov
ským biskupom Mons. Jánom 
Hirkom posvätený.

V chráme, ktorý naprojektoval 
Ing. arch. Stanislav Smatana s ko
lektívom architektov, sa môže na-

raz modliť asi 1500 veriacich. Náv
števníkov chrámu upúta domi
nantná maľba N ajsväte jše j 
Trojice, ktorá sa nachádza na čel
nom portáli nad svätým prestolom. 
Márii Malcharovej z Ostravy sa ne
tradičným spôsobom podarilo vy
jadriť Najsvätejšiu Trojicu (tri 
rovnaké postavy, rovnakej tváre, 
Boh Otec - Boh Syn - Boh Svätý 
Duch). Do interiéru vkusne za
padá ikonostas. V budúcnosti

chcú ešte vnútrajšok chrámu do
plniť vernými kresbami chrámov 
zo všetkých zatopených obcí. K 
vonkajšiemu vybaveniu ešte chý
ba zvonica a sadová úprava.

Sv. liturgiu spolu s o. biskupom 
Jánom Hirkom slúžil okresný de
kan František Čitbaj, správca far
nosti Humenné, o. Daniel Šariš
ský, správca tejto farnosti, ktorá 
je v súčasnosti v štádiu konšti
tuovania a ďalší kňazi z okolia. 
Na bohoslužbe boli tiež prítomní
- primátor mesta Humenné Ing.

Ján Pavlík, prednosta okr. úra
du Ing. Alexander Bugy a ďalší 
hostia. Spev veriacich zaznel 
pod vedením kantorky sr. Sera- 
fíny z Kongregácie sestier slu
žobníc Nepoškvrnej Panny Má
rie. Mládežnícke piesne spieval 
Zbor sv. Terezky Ježiškovej z 
Humenného. Po sv. liturgii bola 
večiereň, počas ktorej bolo my- 
rovanie a obchod okolo chrámu 
s čítaním evanjelií.

Mesto Humenné má v sú
časnosti asi desaťtisíc veria
cich gréckokatolíckeho 
vyznania. Z tohto počtu sa ich 
pri posviacke nového chrámu 
zúčastnilo nemálo. Za to, že 
v Humennom stojí ďalší 
chrám, patrí poďakovanie 
jeho veriacim, ktorí počas vý
stavby prejavili dostatok lásky 
a porozumenia, aby chrám 
čím skôr mohol slúžiť svojmu 
účelu - duchovne sýtiť Boží 
ľud.

Počas slávnostnej sv. litur
gie homíliu predniesol biskup 
Mons. Ján Hirka, z ktorej priná
šame niekoľko podstatných myš
lienok:

Okrem viditeľných časti má 
chrám aj neviditeľné. Takými 
sú napríklad základy, na kto
rých stojí celá stavba. Je to ne
v id ite ľn á  časť, a le  veľm i 
pods ta tná . Bez nich by sa 
chrám zrútil. K takému videniu 
chrám u m ožno prirovnať aj 
ľudské bytie. Pod krásnym ob
lečením  sa skrýva skutočná

Gréckokatolícka odpustová slávnosť 
v Levoči 2. a 4. - 5. júla 1998

Štvrtok
11.00 h. - Akatist k Presvätej

Bohorodičke pri gr.-kat. 
kaplnke

12.00 h. - Slávnostná Archijerejská
sv. Liturgia pri hlavnom 
poľnom oltárv. hlavný 
celebrant J. E. Mons. Ján 
Hirka, prešovský biskup

14.00 h. - Moleben k Presvätej
Bohorodičke v gr.-kat. 
kaplnke

Sobota
16.00 h. - Začiatok vysluhovania

sviatosti zmierenia pri er.- 
kat. kaplnke

17.00 h. - Akatist k Presvätej Boho
rodičke v gr.-kat.kaplnke

18.00 h. - Svätenie vody v gr.-kat.

kaplnke
20.00 h. - Sv. liturgia slovenská pri

hlavnom poľnom oltárv. 
hlavný celebrant o. Peter 
Rusnák biskupský vikár

21.00 h. - Sviečkový sprievod na
Mariánsku horu

22.30 h. - Mariánska akadémia v
gr.-kat. kaplnke

22.30 h. - Adorácia pred najsvä
tejšou Eucharistiou v gr.- 
kat. kaplnke

Nedeľa
0.30 h. - Eucharistická pobožnosť s 

požehnaním v gr.-kat. 
kaplnke

4.00 h. - Slávnostný ruženec s
rozjímaniami v gr.-kat. 
kaplnke

4.30 h. - Sv. liturgia slovenská v gr.- 
kat. kaplnke

7.00 h. - Slávnostná Archijerejská
sv. Liturgia pri hlavnom 
poľnom oltárv

9.00 h. - Ďakovný akatist a
myrovaniepri gr.-kat. 
kaplnke

10.00 h. - Slávnostná í v . Omša
(rímskeho obradu) pri 
hlavnom poľnom oltárv. 
Myrovanie po sv. omši pri 
gr.-kat. kaplnke

Kňazské jubileum
O. RNDr. Bartolomej LEŠKO, 

DrSc., správca farnosti Voľa, 3. 
júna sa dožil 80 rokov.
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Ozveny Prešovskej hudobnej jari
V rámci 40. ročníka Prešovskej hudobnej ja ri organizovanom Par

kom kultúry a oddychu v Prešove uskutočnil sa dňa 17. mája t.r. v 
prešovskom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa po večernej sv. 
liturgii koncert zborovej duchovnej piesne. Organizátori podujatia 
tak spestrili tohtoročnú ponuku hudobného žánru jubilejného roč
níka P H J a odmenou im bol preplnený chrám tých, ktorí majú radi 
cirkevnoslovanský zborový spev a duchovnú pieseň. Na koncerte 
boli prítomní aj diecézny biskup Mons. Ján Hirka, generálny vikár 
Mons. Ján Gajdoš a skupina duchovných z  Nemecka. V programe 
večera vystúpili Zbor sv. Romana Sladkopevca bohoslovcov Gréc- 
kokatolíckého kňazského seminára P. P. Gojdiča v Prešove, ktorý 
dirigoval Pavol Vasiľ, a starosloviensky katedrálny zbor pod vede
ním dirigenta Františka Šestáka. Prítomní ocenili vystúpenie účin
kujúcich zborov úprimným, dlhotrvajúcim potleskom. Zo strany 
organizátorov koncertu bolo už vopred vyslovené pozvanie spevo
kolov na podobné hudobné podujatia, ktoré podľa názoru mnohých 
účastníkov večera sú nielen umeleckým zážitkom, ale duchovne obo
hacujú poslucháča a prostredníctvom zborovej piesne povznášajú a 
povzbudzujú myseľ človeka konať dobro. Dr. Peter KRAJŇAK

hodnota človeka. Srdce člove
ka je tým základom, na ktorom

stojí celá bytosť. Sme buď na
klonení k dobru, alebo k zlu. - 
Kto nemá vystavený svoj vnú
torný život, ten nemôže byť har
monickou osobnosťou. - Deň 
turie je žriedlom darov Sväté
ho Ducha. Z neho m ôžem e 
čerpať posilu pre tento život a 
pre život večný. - Najkrajšia 
modlitba je odpustenie. Kiežby 
sme na to boli disponovaní dar
mi Svätého Ducha.- Keď nás 
niečo vo vnútri zdržiava ku ko
naniu dobra, prosme Svätého 
Ducha, aby sme vedeli odpus
tiť, tak ako nám odpúšťa náš 
nebeský Otec. - Sme nositeľ
mi Božích tajomstiev. Rozdaj
me tieto tajomstva Božie aj pre 
druhých. - Dovoľme Bohu, aby

Turičný sviatok
Odpustová slávnosť Zosla

nia Svätého Ducha sa v po
s le d n ý  m á jo vý  v íke n d  v 
dňoch 30. a 31. 5. konala vo 
fa rs k e j obc i R a fa jo vce . 
Program púte v sobotu pripra
vil účastníkov púte na jeden 
z najväčších sviatkov v Cirkvi 
Zoslanie Svätého Ducha. V 
sobotu do Rafajoviec prišli aj 
pútnici z Koromle, ktorí viedli 
večiereň. Sv. ruženec, zbož
né spevy, modlitby k Sväté
mu Duchu, sv. liturgie priblížili 
prítomných viac k Bohu. vy-

v Rafajovciach
nostná sv. liturgia, ktorú spo
lu s biskupským vikárom o. 
P e trom  R usnákom  s lú ž il 
správca tejto farnosti o. Mi
chal Tkáč a ďalší kňazi. V prí
hovore o. Rusnák povedal, že 
musíme prísť na to, že sme 
smädní. Uveriť Ježišovi, že 
tento smäd môže on uhasiť. 
U hasením  sm ädu sú dary 
Svätého Ducha a že z také
ho človeka potom potečú prú
dy živej vody. Na tejto ceste k 
svätosti nás k Ježišovi vedie 
Matka Božia Panna Mária.

Postrehy
Informácie

Udalosti

Povzbudenie 
k putovaniu

Vo Vatikáne bola 28. apríla pre
zentácia publikácie Putovanie v roku 
2000. V knihe sú informácie o naj
významnejších cieľoch pútí a údaje
o počte pútnikov v niektorých zná
mych pútnických miestach Európy. 
Prvenstvo patrí tradične Rímu ( v r. 
1996 vyše 7 miliónov pútnikov), na
sledujú Lurdy (5,5 mil), okolo 5 mili
ónov navštívilo Assisi, Loreto, S. 
Giovanni Rotondo (Páter Pio). Zvlášt
nu pozornosť venuje publikácia Čen- 
stochovej. Zdôrazňuje, že 80% zo 4 
miliónov pútnikov tvorili mladí ľudia 
a peši prišlo vyše 200 000 pútnikov, 
niektorí zo vzdialenosti až 600 km.

Pápež Ján Pavol II. 
navštívi Mexiko a USA
Vatikánsky hovorca Joaquin Na- 

varro-ValIs oznámil, že Svätý Otec 
má v dňoch 22. - 25. januára 1999 
navštíviť Mexiko. Vyvrcholením ces
ty budú bohoslužby v mexickej ma
riánskej svätyni v Guadalupe. Pri 
tejto návšteve chce pápež Ján Pa
vol II. osobne slávnostne tlmočiť vý
sledky Synody pre Ameriku, ktorá sa 
konala 16. novembre - 12. decem
bre 1997. Na záver pobytu navštívi 
Svätý Otec diecézu Saint Louis 
v štáte Missouri v USA, ktorú pri do
terajších pobytoch v USA ešte ne
navštívil.

Cirkev a politika
„Posolstvo evanjelia treba vná

šať aj do kultúry, ekonomiky a 
politiky“ -zdôraznil Svätý Otec na 
audiencii pre členov Pápežskej 
akadémie sociálnych vied kon
com apríla t.r. Úlohou tejto inšti
túcie i každého kresťana je  
prispieť k tomu, aby sa svet stá
val ľudskejší, jednotnejši, spra
vodlivejší. Pápež Ján Pavol II. 
podčiarkol význam katolíckej so
ciálnej náuky pri uskutočňovaní 
tejto úlohy a povzbudil členov 
akadémie, aby ju  v prospech vše
obecného dobra aplikovali 
s vedomím, že je to náuka vždy 
otvorená prehĺbeniu a aktualizo
vaniu. TK/KBS

nás mohol obdarovať a ob- 
šťastniť. Anton MESÁROŠ

vrcholením  púte bola sláv- -rs-

Svidnícke TAMBOLO
Na Cirkevnej základnej ško

le sv. Juraja vo Svidníku už 
šiesty rok vydávajú žiaci ča
sopis pod názvom Tambolo. 
Trikrát v školskom roku. Redi
gujú si ho sami žiaci. Zodpo
vednou redaktorkou v tomto 
školskom roku bola žiačka Lí
via Juhaščíková. Žiakom po
máhajú najmä dve učiteľky - 
Mgr. Drahomíra Kolesárová a 
Mgr. Helena Varchulová.

V Tambole uverejňujú naj
lepšie žiacke práce. Časopis 
pomáha žiakom rozvíjať jazy
kovú a literárnu kultúru a dob
re rep rezentu je  našu prvú 
gréckokatolícku základnú ško
lu na Slovensku. -pk-

Nový hrob
O.MONS. MIKULÁŠ ROJKOVIČ, titl. kanonik, zomrel 4. júna 

1998 v nedožitom 89. roku života.
Narodil sa 21. septembra 1909 v Krajnej Bystrej v rodine gréc

kokatolíckeho kňaza ako druhý zo Šiestich detí. Teologické štúdiá 
v Prešove absolvoval po skončení učiteľského ústavu v tomto meste 
a gymnázia v Chuste. Sviatosť manželstva uzavrel s Gabrielou 
Vojtovičovou a 26. augusta 1934 ho biskup P.P. Gojdič, OSBM, 
vysvätil na kňaza. Pôsobil v Matisovej a Blažove.

Pretože v roku 1950 odmietol prestup na pravoslávie, ovliekli ho do 
väzenia v Prešove. Po izolácii v Hlohovci a Podolinci musel odísť do 
vyhnanstv a v Čechách. Pracov al ako robotník v Rudníku, okr. Vrch- 
labí, neskôr na benzínovom čerpadle v Spišskej Novej Vsi a Poprade.

Po roku 1968 bol správcom farnosti v Žakovciaeh, kde žili jeho 
presídlení veriaci z Blažova, potom v Bardejove a Rešove, odkiaľ v 
roku 1995 odišiel do dôchodku. Patrí k zakladajúcim členom Spol
ku sv. Cyrila a Metoda.

Pohrebné obrady 8. júna 1998 v Bardejove vykonal J.E. Mons. 
Ján Hirka, prešovský biskup.

Blažený pokoj, vičnaja pamjať!



12 SLOVO 12/98

APOŠTOLSKÝ EXARCHÁT 
¥  ČECHÁCH. Kým v čase usta
novenia apoštolského exarchátu 
pre veriacich byzantského obradu 
dňa 13. marca 1996 bolo v Českej 
republike sedem farností a desať 
kňazov, v súčasnosti má exarchát 
sedem dekanátov, 23 farností a 35 
kňazov. Pripravuje sa ustanovenie 
ďalších farností. -js-

K A P L N K A -C H R Á M  SV. 
JUDU TADEÁŠA V  UŽHORO
DE. V jeseni minulého roka začali 
v areáli Užhorodskej duchovnej 
akadémie Teodora Romžu s výstav
bou prvej kaplnky-chrám u na 
Ukrajine s patrocíniom sv. Judu Ta- 
deáša. Kaplnka-chrám bude po 
dokončení slúžiť bohoslovcom 
duchovnej akadémie i veriacim tej
to časti mesta nad Uhom. Výstav
bu realizujú z darov veriacich.

-pk-
BO HO SLO VCI Z U K R A JI

NY V  OLO M O UCI. Na Cyrílo- 
metodskej bohosloveckej fakulte 
Paláckeho univerzity v Olomouci 
študuje aj skupina gréckokatolíc
kych bohoslovcov z ivano-frankov- 
skej a mukačevskej eparchie. V 
tomto školskom roku bohoslovec
ké štúdium majú z nich ukončiť 
siedmi. -js-

V Ý STAVBA C H R Á M U  V 
BORŠI. V Košickom apoštolskom 
exarcháte je v súčasnosti vo výstav
be šesť chrámov. Základný kameň 
ďalšieho chrámu v Borši, vo far
nosti Streda nad Bodrogom v okre
se Trebišov, posvätil exarcha 
vladyka Milan dňa 22. marca t.r. 
Patrónom chrámu bude prorok Eli
áš. -pk- 

KRST KATECHUM ENOV V 
KO Š IC IAC H  Dvanástich kate- 
chumenov pokrstil o. Marko Roz
koš v predvečer Svätodušných 
sviatkov v Katedrálnom chráme 
Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach. Spolu s kaplánom o. 
Ľubomírom Tóthom im udelil aj 
ostatné sviatosti kresťanskej inici
ácie. -pk- 

P R IJ ÍM A C IE  S KÚ Š K Y  V 
HUMENNOM. Dňa 12. mája t.r. 
boli prvé prijímacie skúšky do 
dvoch prvých tried novozaložené
ho gréckokatolíckeho Cirkevného 
gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v 
Humennom. -rs-

D ar nového  živo ta  C irkvi
Apoštol Pavol vo svojich listoch 

zdôrazňuje obnovujúci a eschato- 
logický dosah Ducha, ktorý je ako 
prameň nového a večného života. 
Týmto životom Ježiš obdarúva svo
ju Cirkev. V Prvom liste Korinťanom 
čítame, že Kristus, nový Adam, sa 
silou zmŕtvychvstania stal oživujú
cim Duchom. Totiž životnou silou 
Božieho Ducha bol premenený až 
natoľko, že on sám sa stal pre ve
riacich prameňom života. Ježiš 
Kristus tento život odovzdáva prá
ve prostredníctvom vyliatia Sväté
ho Ducha. Preto život veriacich už 
nie je existenciou otrokov pod zá
konom, ale životom Božích detí, 
pretože prijali do svojich sŕdc Du
cha Syna a môžu volať:Abba, Otče! 
Svätý Duch podnecuje vieru, do 
sŕdc vlieva lásku a kresťanov spre
vádza v modlitbách.

Svätý Duch, ako počiatok nové
ho bytia, spôsobuje vo veriacom

Gréckokatolíci 
v Bielorusku

Gréckokatolícka cirkev v Bie
lorusku je  dedičom evanjelizač
nej práce si/. Cyrila a Metoda, 
apoštolov Slovanov, a hlási sa 
aj k dedičstvu brest-litovskej 
únie z roku 1596, keď východ
ná a západná cirkev obnovila 
pôvodnú jednotu. Za túto jed 
notu obetoval o 27 rokov 
neskoršie svoj život po- 
locký arcibiskup - muče
ník sv. Jozafát Kuncevič. 
Gréckokatolíci na Bielej 
Rusi boli prenasledovaní 
celým systémom cárskej 
vlády. Tá dielo zničenia 
dokončila v 30. rokoch 
19. storočia. Gréckoka
tolícka cirkev mohla ve
rejne obnoviť činnosť až 
na sklonku prvej svetovej 
vojny. Na krátky čas, lebo 
po revolúcii v roku 1917 
začalo ďalšie prenasle
dovanie.

Od roku 1989 sa gréc
ko ka to líc i o p ä ť h lásia  
k svojej cirkvi. Prvá verej
ná sv. liturgia bola v marci 
1990 v hlavnom meste Bielo
ruskej republiky - v Minsku. Do
te raz sa g ré cko ka to líc i 
zorganizovali a dali sa registro
vať v týchto mestách: Minsk, 
Polock, Brest, Mogiiev, Barano- 
vičy, Gomel, Grodno, Ivacevíčy, 
Lida, Maladečna a Vitebsk.

kresťanovi aj novú činnú silu, ako o 
tom hovorí apoštol Pavol v Liste Ga- 
laťanom: Ak žijeme v Duchu, podľa 
Ducha aj konajme. Jednako však to, 
čo teraz vlastníme podľa Pavla, je iba 
prvotinou Ducha. Pri zmŕtvychvsta
ní, na konci vekov, Duch Svätý dovŕ
ši svoje dielo tým, že veriacim dá telo 
duchovné.

V perspektíve evanjelistu Jána je 
Svätý Duch predovšetkým Duch 
pravdy, Paraklétos, čo značí Tešiteľ 
a zároveň zástanca alebo obhajca. 
Ježiš prisľubuje dar Ducha vo chvíli, 
keď končí svoje pozemské dielo: Keď 
príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem 
od Otca, Duch pravdy, ktorý vychá-

otcovia studiti z Monastiera sv. 
Borisa a Gleba v Polocku.

Gréckokatolícka cirkev sa roz
víja za sťažených podmienok. 
Nemá chrámy, farské budovy, 
ani ďalšie potrebné zariadenia. 
Veriaci reštaurujú kaplnku v Mo- 
gileve, ktorú im vrátili štátne or
gány. Z a ča li s výstavbou  v 
Breste a Polocku. Duchovnú  
službu zabezpečujú šiesti kňazi 
a traja diakoni. Bohoslovci sa na

Chrám sv. Mikuláša, v ktorom v roku 1596 bola podpí
saná Brest-litovská únia.

Rehoľný život začínajú rozvíjať

kňazskú s lužbu  p rip ra vu jú  
v zahraničí. Jeden z nich má byť 
vysvätený na kňaza v tomto  
roku.

Bieloruská Gréckokatolícka 
cirkev patrí priamo pod jurisdik
ciu Kongregácie pre východnú 
cirkev v Ríme. Apoštolským vi- 
zitátorom je  archimandrita o. Ján

dza od Otca, on o mne vydá sve
dectvo. Ale aj vy vydávate svedec
tvo, lebo ste so mnou od začiatku 
(Jn 15,26 a 27). A upresňujúc úlo
hu Ducha, Pán Ježiš ešte dodá
va:... uvedie vás do plnej pravdy, 
lebo nebude hovoriť sám od seba, 
ale bude hovoriť, čo počuje, a zves
tuje vám, čo má prísť. On ma oslá
vi, lebo z môjho vezme a zvestuje 
vám (Jn 16,12-14). V akom zmys
le je Duch pravdy nazývaný Pa- 
raklétom - obhajcom? Podľa 
evanjelistu Jána, proces proti Ježi
šovi pokračuje v prenasledovaní 
učeníkov, ktorí trpia pre jeho meno, 
Duch pravdy - Duch obhajca - je ten, 
ktorý bráni Ježiša, ukazujúc svetu, 
čo je hriech, čo je spravodlivosť a 
súd. Svätý Duch so svojou vnútor
nou pomocou je teda obhajcom a zá
stancom Kristovho diela. On 
orientuje mysle a srdcia učeníkov k 
úplnému prijatiu pravdy Ježiša Kris
ta.

Sergej Gajek. Dekanom ich 
rozvíjajúcich sa spoločenstiev 
je  o. Ján Matusievič.

Liturgickým jazykom bielo
ruských gréckokatolíkov je  ich 
národný jazyk. Prvý preklad 
Božskej liturgie sv. Jána Zlato
ústeho vyšiel v roku 1995 zá
sluhou otcov studitov. Iniciatívu 
vo vydávaní liturgických textov 
prevzalo vydavateľstvo Sofia, 
ktoré v spolupráci s redakciou 

časop isu  Carkva 
(Cirkev) vydalo kni
hu modlitieb a pies
ní pod názvom Teba 
Boha chválime. Re
dakcia je j brožované 
vydanie vydala aj 
v tomto roku. Šéfre
daktorom už spomí
naného časopisu - 
štvrťročníka Carkva
- je  o. Igor Kandra- 
tiev.

Dielo slovanských 
vierozvestov posil
nené úniou z roku 
1596 i napriek zlobe 
všetkých čias sa za
čína s Božou pomo
cou opäť rozvíjať.
V nádeji pre cirkev 

na lepšie časy sí bieloruskí 
g ré cko ka to líc i pripomenú  
v tomto roku 375. výročie mu
čeníckej smrti sv. Jozafáta, kto
rého modlitba: Otče, daj, aby 
všetci boli jedno - je  prosbou 
všetkých pravoverných kresťa
nov.

Pavol KUŠNÍR
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Modlitbou 
proti stresu

Nedávno publikovali v medi
cínskom centre Duke Uníversí- 
ty v americkom štáte Carolina 
štúdiu, ktorá zhŕňa výsledky tes
tov na 4 000 ľuďoch, ktorých sa 
pýtali, čo im najúčinnejšie po
máha v stresových a vôbec 
v ťažkých životných situáciách. 
Väčšina účastníkov ankety sa 
vyjadrila, že prem áhať stres ím 
najviac pomáha modlitba, a to 
individuálna formou meditácie, 
ak ide o dlhodobé vysporiada- 
nie sa s ťažkou skutočnosťou, 
napríklad so stratou blízkej oso
by alebo s chorobou, s neúspe
chom a pod. Zvlášť pomáhajú 
strelné a iné krátke ústne mod
litby.

Medzi najčastejšie modlitby 
v ťažkých situáciách u všetkých 
kresťanov p a tr í  O tče náš, 
v prípade gréckokato líkov aj 
Raduj sa, Bohorodička, u iných 
kresťanov tiež 23. žalm: “Pán je  
môj pastier, nič m l nechýba...” 
Časť respondentov sa vyjadri
la, že sa v ťažkých, najmä ne
čakaných úderoch, obracajú na 
Boha s prosbou o záchranu a 
silu svojimi slovami, doslovným  
volaním o pomoc. Psychológo
via konštatujú, že modlitba býva 
účinnejšia než mnohé lieky a je j 
zásluhou je  menej infarktov a 
ďalších následkov stresu.

KAP T. H.

Nízky vek života
Zatiaľ čo priemerná dĺžka života na 

svete vzrástla v posledných 50 ro
koch z 48 na 66 rokov a v roku 2025 
bude zrejme 57 rokov, zomierajú v 
najchudobnejších krajinách sveta 
stále ešte traja ľudia zo štyroch pred 
50. rokom života. V krajinách tretieho 
sveta príde ročne o život 10 miliónov 
detí pod 5 rokov; pre nedostatočnú 
zdravotnícku starostlivosť, ako ozná
mila Svetová zdravotnícka organizá
cia WHO vo svojej správe v Ženeve. 
Najdôležitejšou úlohou medzinárod
ného spoločenstva je pomôcť stov
kám miliónov ľudí, ktorí sa ešte trápia 
v chudobe a nemajú prístup k zdra
votníckym službám a liekom.

KIPA/TK KBS

21. jún, 3. nedeľa po Päť
desiatnici /lit. farba svetlá/, Ju- 
lián, m učeník. Radový hlas je 
druhý, ev. na utiem i je  tretie. 
Antifóny: nedeľné. Blaženstvá. 
Tropary: Keď si zostúpil. Slá
va. Kondák: Vstal si. z hrobu. I 
teraz: podľa predpisu. Proki- 
men: M ojou silou. Rim  5,1-10 
— zač. 88; M t 6,22-33 — zač. 18. 
Spev na p rij.: Chváľte Pána.

22. jún, pondelok, Euzébius, 
biskup a m učeník. M enlivé 
časti z pondelka alebo o bisku
povi. Rim  9,18-33 -  zač. 102; 
Mt 11,2-15- z a č .  40.

23. jún , utorok, Agripina, 
m u č en ica . M e n liv é  č a s ti 
z utorka alebo o mučenici. Rim
10.11-21; 11,1-2 —zač. 104; Mt 
11,16-20 — zač. 41.

24. jún , streda, Narodenie 
sv. Jána K rstiteľa /lit. farba 
svetlá/. Antifóny: každodenné. 
Tropar: Prorok a predchodca. 
Sláva. Kondák: N eplodná m at
ka. I teraz: podľa predpisu. Pro- 
kimen: Spravodlivý sa teší. Rim
13.11-14; 14,1-4 —zač. 112; Lk
I,1-25; 57-68; 76; 80 -  zač. 1. 
Namiesto Dôstojné je: Zvelebuj. 
Spev na prij.: Vo večnej pam ä
ti.

25. jún, štvrtok, Febrónia, 
m učenica. M enlivé časti zo 
štvrtku alebo o mučenici. Rim
II ,1 3 -2 4 - z a č .  106; M t 11,27- 
30 -  zač. 43.

26. jún, piatok, D ávid So- 
lúnsky, úctyhodný. M enlivé 
časti z piatku alebo o úctyhod
nom. Rim 11,25-36 — zač. 107;

Liturgický
slovník

Syndom je široký biely plátený 
odev, ktorý si odieva biskup na sláv
nostné rúcha pri posviacke oltára, aby 
si ich chránil pred prípadným umaste- 
ním olejmi.

Synodikon je kánon zostavený na 
pamiatku správneho rozhodnutia II. ni- 
cejského snemu o úcte ikon. Spieva 
sa po sprievode na prvú nedeľu šty- 
ridsiatnice.

Triádikon - trojičný je názov pies
ní napísaných k úcte Najsvätejšej Tro-

M t 12,1-8- z a č .  44.
27. jún, sobota, Samson, úc

tyhodný. M enlivé časti zo so
boty alebo o úctyhodnom. Rim 
6 ,11-17- z a č .  92; Mt 18,14-23
— zač. 26.

28. jún, 4. nedeľa po Päťde
siatnici /liturgická farba svetlá/
, n ezištn í lekári Cyr a Ján. 
Radový hlas j e tretí, ev. na utier- 
ni je  štvrté. Tropar: Veseľte sa, 
nebesá. Sláva. Kondák: Vstal si 
slávne. I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen: Spievajte Bohu. Rim 
6,18-23 -  zač. 93; M t 8,5-13 -  
zač. 25. Spev na prij.: Chváľte 
Pána.

29. jú n , p o n d e lo k , sv ä tí  
apoštoli Peter a Pavol, prik. 
sviatok (lit. farba svetlá). A nti
fóny: každodenné. Tropar: Prvý 
m edzi apoštolmi. Sláva: K on
dák: Do svojich blažených. I te
raz: podľa predpisu. Prokimen: 
Po celej zemi. 2 Kor 11,21-33;
12.1-9 -  zač. 193; M t 16,13-19
— zač. 67. Namiesto Dôstojné je: 
Zvelebuj. Spev na prij.: Po ce
lej zemi. M yrovanie.

30. jú n , u torok , Z bor 12 
apoštolov, záväzná spomienka 
(lit. farba svetlá). Antifóny: kaž
dodenné. Tropar: Po celej zemi. 
Sláva. Kondák: Kristus, uholný 
kameň. I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen: Po celej zemi. 1 Kor 
4 ,9 -1 6 - z a č .  131; M t 9,36;
10.1-8 -  zač. 34. Spev na prij: 
Po celej zemi.

1 júl, streda, K ozm a a Da- 
mián, nezištní lekári /liturgic
ká farba svetlá/. M enlivé časti

jice. Spievajú sa v nedeľu na polnočnej 
pobožnosti - trojičný kánon, na veľko- 
pôstnych utierňach vo všedné dni sa 
spievajú trojičné tropary.

Trikira - trikérion je trojitá svieca, 
ktorá sa používa na biskupských liturgi
ách. Je viditeľným symbolickým vyjad
rením vieroučnej pravdy o jednom Bohu 
v troch osobách. Trikíru môže používať 
len biskup spolu aj s dikirou. Viackrát 
nimi udeľuje požehnanie. Trioď-triodion 
je liturgická kniha, ktorá obsahuje bo
hoslužobné texty od Nedele o mýtniko
vi a farizejovi do veľkej soboty, (niekde 
len do Lazarovej soboty). Názov je od
vodený od kánonov v tejto knihe, z kto
rých väčšina je zložená z troch odtriod.

ako 1. novembra. 1 Kor 12,27- 
31; 13,1-8 -  zač. 153; M t 10,1; 
5-8 — zač. 34.

2. júl, štvrtok, Uloženie rú
ch a P resv . B o h o ro d ič k y  
v blachernskom  chrám e /lit. 
farba svetlá/. Antifóny: každo
denné. Tropar: Panenská Boho
rodička. Sláva i teraz. Kondák: 
D arovala si nám . Prokim en: 
Velebí moja duša. Heb 9,1-7 — 
zač. 320; Lk 10,38-42; 11, 27- 
28 -  zač. 54. Spev na p rij.: 
Vezmem kalich.

3. júl, piatok, Hyacint, m u
čeník. M enlivé časti z piatku 
alebo o m učeníkovi, lit. farba 
červená. Rim  16,1-16 — zač. 
120; M t 13,4-9-z a č .  50.

4. júl, sobota, Andrej Krét
sky, biskup. Menlivé časti zo 
soboty alebo o biskupovi, lit. 
farba svetlá. Rim 8,14-21 — zač. 
97; M t 9,9-13 zač. 30.

5. júl, 5. nedeľa po Päťde
siatnici, sv. Cyril a M etod, lit. 
farba svetlá. Radový hlas je  štvr
tý, ev. na utiem i je  piate. Anti
fóny: nedeľné a B laženstvá. 
Tropary: Keď sa učenice. Sv. 
Cyril a M etod. Môj Spasiteľ. 
Sláva Kondák: Vzdajme úctu. I 
teraz: podľa predpisu. Prokime- 
ny: A ké m nohoraké. Po celej 
zemi. Rim 10,1-10 — zač. 103; 
M t 8,28-34; 9,1 -  zač. 28; Apoš
tolom: Heb 7,26-28; 8,1-2 —zač. 
318;M t5 ,14- 1 9 -za č . 11. Spev 
na prij.: Chváľte Pána. Po celej 
zemi.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ

Nachádzajú sa v nej aj druhé ódy ká
nonov, ktoré sa spievajú len počas 
pôstu - štyridsiatnice.

Triságion je názov piesne Svätý 
Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, 
zmiluj sa nad nami.

Tropar je hlavný spev sviatkov. Ho
vorí o sviatku, alebo o svätom zvyčaj
ne v prirovnaniach (tropas). Denný 
liturgický okruh nemá taký obrad, v 
ktorom by sa nevyskytoval. A každý 
deň týždňa má svoj vlastný tropar. Naj
častejšie sa spieva spolu s piesňou s 
názvom kondák. Troparmí sa nazývajú 
aj spevy po irmose v óde.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ

KRESŤANOV
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Ohlasy
Inšpirácie

Názory
Ako nás prijali 

vo Veľkej Lodine
Veľká Lodina, septem ber 

1996, správy obecného úradu 
v miestnom rozhlase: „Ozna
mujeme všetkým obyvateľom, 
že v týchto dňoch tu začína pô
sobiť v sociálnej službe skupi
na jezuitských dobrovoľníkov - 
4 dievčatá. Zároveň vás prosí
me o pomoc pri ich jednodu
chom zriaďovaní poskytnutím 
prebytočných kusov nábytku, 
či kuchynského vybavenia...“

To bol začiatok JEV - jedno
ročného programu pre laikov 
vo Veľkej Lodine. Na výzvu v 
rozhlase zareagovali ako prvé 
dve rómske rodiny, priniesli 
niekoľko kusov kuchynského 
riadu.

V priateľskom rozhovore sa 
potešili informácii, že JEV - 
účastníci sa budú okrem náv
štev osamelých a starkých ve
novať aj deťom.

Vďaka pánu starostovi Pet
rovi Lukáčoví bola v priebehu 
týždňa zariadená m iestnosť 
pre túto činnosť. Obdiv patrí 
rodičom rómskych detí, ktorí 
pravidelne prispievajú na ob
čerstvenie a hygienické potre

by pre detí a postarali sa aj o vy
kurovanie miestnosti, v ktorej sa 
ich deti stretali s JEV dobrovoľ- 
níčkami, ktoré školákov doučo
vali a stretávali sa s deťmi v 
predškolskom veku. Prvé hrač
ky bolí kartónové škatule rôznej 
veľkosti zo susedného obchodu, 
ktoré pani predavačka pravidel
ne odkladala. Neskôr sa podari
la veľmi pekná akcia. Deti, ktoré 
chodia do jezuitskej kaplnky v 
Košiciach, urobili zbierku hračiek 
a detských knižiek pre deti.Veľká 
vďaka!

Po 11 mesiacoch, koncom 
júla, komunita jezuitských dob
rovoľníkov skončila svoju „misiu“ 
v obci Veľká Lodina. Lúčenie 
veru nebolo ľahké.

Po mesiaci, teda od septem
bra 97, prišli noví, odvážni, mla
di ľudia. Tentokrát šesť mladých 
dievčat, od Trnavy až po Hu- 
menné, ktoré sa postretali, aby 
skúsili radosti i strasti života v pl
nom nasadení za spravodlivosť 
a dobro.

Začiatky boli veru ťažké. Deti
i dospeli ľudia spomínali na pre
došlú komunitu. Postupne sa im 
však podarilo presvedčiť deti i 
ostatných, že aj nové účastníč
ky „za niečo stoja“ . Rozvinuli 
opatrovateľskú prácu starých a 
chorých aj do okolitých dedín 
Malej Lodiny. Pekne pokračujú 
aj stretnutia s menšími deťmi. 
Keďže komunita si musí sama

zabezpečovať všetky základné 
potreby pre svoju existenciu, 
dievčatá sa obrátili s prosbou o 
zabezpečen ie  vykurovan ia  
domu na pána starostu. Na jeho 
podnet im nachystali rodičia 
týchto detí drevo na zimu. Milo 
prekvapujúce bolo správanie 
jedného otca, ktorý kvôli svojej 
neúčasti na spoločnej brigáde 
vynahradil svoj podiel práce na 
budúci deň. Vďaka za pomoc 
obecnému úradu, ktorý prispel 
finančnou čiastkou na zakúpe
nie uhlia, aby bolo v zime teplo.

Aj keď práca s deťmi, návšte
vy starkých, rozhovory, nepriná
šajú okamžité výsledky, predsa 
možno s odstupom času pozo
rovať isté zmeny v správaní, v 
prístupe detí i samotných oby
vateľov. Napríklad: Pri jednej z 
návštev rómskej rodiny, pri me
raní tlaku, stará mama sa roz
hovorila : „N áš Tom áško a 
Jožko, odkedy chodia k vám, 
doma o všetko poprosia, poďa
kujú, vedia sa pozdraviť.“ Po
čiatočná nedôvera osamelých 
obyvateľov Veľkej Lodiny a oko
litých dedín postupne prerástla 
do vzájomne obohajúcich vzťa
hov. Veru sa bude v júli ťažko 
lúčiť. Ak si takýto rok chcete vy
skúšať, prípadne sa dozvedieť 
viac, píšte na adresu:

JEV - Jezuitskí dobrovoľníci, Pod 
Kalváriou 81, 08 001 Prešov, tel. a 
fax 091/711861 Ján REVÁK, SJ

Sestra Sofrónia -  

kandidátka na oltár
K veľkým osobnostiam našej 

Gréckokatolíckej cirkvi patrí aj 
starostlivá a skromná sestra 
Sofrónia Serafína Erdeiiová, 
OSBM, z ďalekej Argentíny.

Serafína Erdeiiová sa narodi
la 10. augusta 1884 v Ruskom 
Kerestúre na Dolnej zemi. Bola 
treťou v rodine roľníka s ôsmimi 
deťmi. Po skončení nižších tried 
gymnázia  i/ Záhrebe vstúpila 
k sestrám baziliánkam v Ľvove, 
kde 21. októbra 1900 pri oblieč
ke p r ija la  m eno Sofrónia.
V štúdiu po skončení gymnázia 
pokračovala ďalej i/ odbore kla
sickej filológie v Ľvove a Záhre
be a dokončila ho na univerzite 
v Poznani.

Pôsobila v Ľvove, Stanislavo
ve (dnes Ivano-Frankovsk) a 
v Záhrebe. V roku 1939 odišla 
do Argentíny, kde pomáhala 
dávať základy ženským bazili- 
ánskym kláštorom. Ako pred
s tavená  vedela, aká práca  
sestry čaká, preto sa snažila, 
aby získali vyššie vzdelanie.

Posledné roky života trpezli
vo znášala všetky utrpenia cho
roby a zomrela v chýre svätosti 
14. októbra 1961. Beatifikačný 
proces sestry Sofrónie už začal.

-pk-

SVEDECTVO O BOHATOM DUCHOVNOM  ŽIVOTE
Z tvorivej dielne ThDr. Jána 

Babjaka, S J, vyšiel v týchto dňoch 
ďalší knižný titul Rehole a kon
gregácie na Slovensku. Autor v 
ňom približuje aktuálny stav re
hoľného života na Slovensku, du
chovné ak tiv ity  jedno tlivých  
rádov a kongregácií i obraz ich 
rozšírenia v porovnaní s obdobím 
pred rokom 1950, keď došlo k lik
vidácii týchto spoločenstiev.

Autor svoju pôvodnú myšlien
ku, realizovanú vo vysielaní Vati
kánskeho rozhlasu v roku 1994, 
dotvoril do zaujímavej knižnej 
podoby s úvodným slovom ban
skobystrického biskupa Mons. 
Rudolfa Baláža a s doslovom ko
šického exarchu vladyku Milana 
Chautura, CSsR.

V knižnej podobe zostavený 
prehľad rehoľných komunít a se
kulárnych inštitútov vzbudzuje v 
človeku obdiv i vďaku Otcovi za

to, že požehnal túto našu krajinu 
takým duchovným bohatstvom 
reprezentovaným 62 rehoľami a 
kongregáciami a 18 laickými zdru
ženiami. Pri predstavovaní jednot
livých reholí i kongregácií si 
čitateľ môže uvedomiť, aké je bo
haté ovocie Svätého Ducha a pô
sobenie milostí v človeku, že sa 
dokáže v služ
be evanjelia  
natoľko ro z
dať, ako to do
kumentujú svedectvá života týchto 
komunít.

Autor možno priskromne uva
žuje o svojej knihe ako príručke 
pre spoznávanie duchovnosti tej- 
ktorej rehole, kongregácii či seku
lárneho inštitútu. Zanietenému 
čitateľovi však nemôže újsť, že vy
znávači viery, ich zasvätený život, 
je prvkom rozhodujúceho význa
mu pre poslanie Cirkvi, odhalenie

najvnútornejšej podstaty kresťan
stva a v živote slovenskej spoloč
nosti mohutnejúcim prameňom 
morálnej obnovy.

Vďaka autorovej erudovanosti 
sa v knihe stretávame aj s pohľa
dom na duchovné aktivity komu
nít, ktoré vytryskli z duchovného 
podhubia Slovenska aj Českoslo

venska a stali 
sa prínosom 
na poli evan- 
je liz ác ie  a 

prenikli aj za naše hranice. Z re
hoľných spoločenstiev spomeňme 
aspoň dominikánky, zakladateľa 
biskupa Jozefa Cárskeho, cyrilky 
(Kongregácia sestier sv. Cyrila a 
Metoda), či tešiteľky (Kongregá
cia sestier tešiteliek Božského Srd
ca Ježišovho).

Knihu spestrili majstrovské pe
rokresby Michala Tótha približu
júce zakladateľov jednotlivých

rádov tak, ako sa zachovali na do
bových dokumentoch.

Mgr. Ing. Blažej KRASNOVSKÝ

Recenzia
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Dovolenkové obdobie
je pred nami !

f i r m a  Š K E R T J K
drogéria - p ap ier - ko zm etika
Pavlovičovo nám. č. 35, Prešov č.t. 091/725 033
pripravila špeciálnu ponuku pre dovolenkárov

- slnečné okuliare UV- filter,
- opaľovacie krémy faktor 4 -24
- dámsku a pánsku kozmetiku svetových značiek 

( Blasse, Moschus, Sanson a ďalšie)
- cestovné tašky a všetko, čo na dovolenku potrebujete

Tešíme sa na Vašu návštevu!

7

Inzercia T U
Časopis u-cfa/váotza 

/ra /ó - ň é á  ffca /ráeá  -  

form átu, / f /

P cŕiodio/ta: t& aŕfáždk/rfáč

/\/á.î a.<{ 11 000 o-̂ t̂ ačíou- 

Ce-KOjedni/bo 

R ožní/¡ŕedptfctni 7ó^

Plošná inzercie:
6,7» 9,2<¡*-1000-1500,-S i 

13,5x, 9,2 c*-2200-3000,-š í 

13,5*18,5em-4500-6000,-Sí

27*18,5cm-10000-12000,-Si
Uvedené ceny sú bez DPH

Autor:
Ing. Imrich 
BOHÁČ

Horská
osada

] .  časf 
tajn ičky

4 .  časf 
tajn ičky

Autor:
Imrich
Boháč

3 .  časf 
ta jn ičky

B alkánsky
rieka

ŠPZ okresu 
Ostrava

Koniec
tajn ičky

O rientálna
rozprávk.
postava

Súlad Nenávisť

Znočka
okumuló-
torov

Apoštol
T em nelo

Poruš ostrý 
povrch

Buď živý  
Chorľavie

Pomôcky: 
otvag, 
molie, oku

i/yhlbenina
^ v zb u 
denie

M esto  
v Cecháhc

Značka
telia

Značka
nm erírin
ženské
m eno

O rganizácia
ta jn ej
arm nd y

Žiak
po
rancúzsky S e k a j, tni

Parohoté
zviera

Obec 
v  okrese  
K om árne

Zložilo 
z hlavy

Vajce po 
n em eckv  
IJiera 
v  niečom

Turecký
dôstojník

Anno
Domini

M užsk é
m eno
Kiež by

O zn . okr. 
Žilina 
2 . časť 
tajn ičky

Pomôcky: 
eleve, 
iža, lob

Značka
yterbia
Zbav ostria

Prerezať
po
m aďarsky

Napcháva
Pom erná  
časf (za s t.)

Oddelenie
techn.
rozvoja

Spôsob 
no nnql. 
kocúr 
po franc.

Vzduch 
po grécky

Ukazovacie
zámeno

Nem oc
Nová
scéna (skr.

Pochop

Učtáreň
odvetvových
ekonomík
(skr.)

Látka 
na čistenie

Starobaby-
lonské
m esto

STOLANA
Jaroslav Kapák, 
Študentská 2047 

069 01 Snina, tel. 0932/ 622965 
( po 20. hodine) 

Prevádzka:
Roľnícke družstvo Čukalovce, 

tel. 0932/ 951 40

Výroba stoličiek a stolov vhodných 
aj do chrámov, farských budov a pod. 

Farba stoličiek a čalúnenia 
podľa želania zákazníkov



Areál TJ 
082 37 Fričovce, okr. Prešov tel./fax 091/911 491 
Obchodné zastúpenie: 
Bratislava, Lamačská 8, tel.: 07/378 93 31

zám očníctvo a  kováčstvokováčstvo «

umakov
Zám očnícke a kováčske práce  
predaj kovaných polotovarov] 
m reže  
ploty, brány  
schodiskové zábradlia  
dverové kovania (závesy, kľučky, štíty)

zámočníctvo a kováčstvo umakov

umakov - p r ia te ľ  s každ o u  a rc h ite k tú ro u
Oplotenia vhodné pre všetky chrámy 

a súkromné pozemky

Letná súťaž ikonografie !
SPONZOR CIEN IKONOGRAFICKEJ SUTAZE. 

VIAC ČÍTAJTE NA STRANE 8

Kodak expres - Fotoservis FaF
Hlavná ul. č. 24, Prešov poskytuje:

- výrobu farebných fotografií
- predaj širokého sortimentu foto-kino
- predaj značiek Olympus, Nikon, Pentax,

Canon, Rowi, Konica a iné

Fotoservis
FaF

Využite služby Kodak expres - Fotoservis FaF

STRETNUTIE GRÉCKOKATOLÍCKEJ MLÁDEŽE
7. ročník

Bystrá *98
I. turnus 11.8.-15.8. (14-15 rokov) 
rok narodenia 1983,1984 
Cena - 720 Sk
II. turnus 17.8.-21.8. (16 rokov a viac) 
rok narodenia 1982, 1981,1980 a starší 
Cena -720 Sk
III. turnus 21.8.-24.8. (10-13 rokov)
Rok narodenia 1985-1988 
Cena - 550 Sk
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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

INZERUJTE U NAS
O platí sa dať o sebe vedieť !

Ponúkame možnosť plošnej a riadkovej 
inzercie za výhodné ceny. 

Informujte sa na tel. 091/ 723 783.

FOTO - KINO Andraščík

Široká ponuka 
špičkových fotoaparátov
Olympus, __
Canon,
Minolta,
Nikon a ďalšie. *£ B n  ’■*

Slávnostnú chvíľu vysviacky  
zachyťte cez nás 

13. a 14. júna, 11. a 12. júla

1
£ .* ! >o»

VAS SVET $

Wèè I T

NÁJDETE NAS
oproti Katedrálnemu chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove. 
V čase diakonských a kňazských svätení vám ponúkame 

nákup filmov, Ich vyvolanie i zhotovenie fotografii.
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