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Tretie tisícročie 

na obzore
Ľudstvo stojí pred historic

kým okamihom. Tretie tisícro
čie je už na obzore. Aké 
bude? Čo nás čaká? To sú 
otázky, na ktoré si dnes ne
vieme dať uspokojivú odpo
veď. Budúcnosť vzbudzuje 
obavy a súčasne dáva novú 
nádej.

Viac sa dozviete o tom v 
rozhovore s vladykom Mila
nom Chauturom, CSsR, ko
šickým exarchom. ra a w in

Tridsať rokov 
katedrálneho zboru

Celých tridsať rokov pôso
bí pri Katedrálnom chráme sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove 
spévacky starosloviensky 
zbor. Tradícia zboru siaha až 
do roku 1885. Tridsaťročné ju
bileum sa predovšetkým spá
ja s nevšednou osobnosťou, 
zakladateľom a dirigentom 
staroslovienskeho zboru Ga
brielom Mirossayom, ktorý 
tohto roku oslávil vzácne ži
votné jubileum - 75 rokov 
plodného života

Bystrá ’98
Každá rieka má svoj pra

meň. Je miesto aj v živote 
kresťana, odkiaľ vyviera vie
ra. Hoci aj veľmi slabulinké 
je žriedlo, predsa niekde na 
konci je obrovská rieka. Ak 
koryto nie je vyregulované, 
môže táto voda narobiť veľa 
škody. Naopak, môže byť 
veľkým požehnaním - zavla
žuje a zúrodňuje zem. Tak 
je to aj s vierou mladého člo
veka. Viac o stretnutí gréc
kokatolíckej m ládeže sa 
dozviete z pera o. Jána Ka
rasa, priameho účastníka 
stretnutia.

Str. 8-9

Jesenný lístok
Svet sa často tvári tak, akoby 

ani nepočul hlas cirkevných otcov, 
biskupov. Svetlo ale svieti, tma 
nikdy nepohltí svetlo, pretože Ježiš 
Kristus je tým svetlom, ktoré svieti 
aj v tmách. Aj na Slovensku, keď 
sa neraz zotmelo v roku 1948, 
1968, mnohí ľudia zostali vo svetle 
Kristovej pravdy. Stali sa na tie 
časy možno nepohodlnými, ale ... 
Boh dopustí, ale neopustí.

Žiť v pravde pred sebou, pred 
Bohom i pred ľuďmi, to si vyžaduje 
istú dávku odvahy. Strach zo straty 
zamestnania, obavy z ohrozenia 
spoločenského postavenia, to sú 
príčiny, prečo často nekonáme tak, 
ako by sme mali. Zatiaľ, kým jedna 
skupina ľudí diskutuje o tom, kto má 
pravdu, kde je kľúč od trinástej 
komnaty, v nemocniciach umierajú 
desaťtisíce nevinných bezbran
ných detí. Kým ľudia sa vybíjajú v 
bezhlavých hádkach, mnohí 
zomierajú bez Boha.

Predvolebné slogany, umiestne

né na bilboardoch pri cestách, 
odrážajú túžbu človeka po lepšom 
a krajšom zajtrajšku. Žiaľ, často sú 
nesplniteľné.

V čase, keď mladé rodiny nemajú 
kde bývať, rodinné rozpočty 
nestačia ani na krytie základných 
životných potrieb, strácajú sa 
sociálne istoty, stúpa kriminalita, 
tieto slová vyznievajú ak nie ako 
absurdita, tak istotne nie pravdivo.

Po roku 1989 diabol zosnoval 
ďalší zo svojich zúfalých “ge
niálnych” plánov, ako odviesť 
človeka od pravých hodnôt. Použil 
na to osvedčené zbrane. Rozbiť, čo 
sa dá, spôsobiť, aby brat nerozumel 
bratovi, aby otec išiel proti synovi a 
dcéra proti matke. Veď ako ináč je 
možné si vysvetliť skutočnosť, že 
mnohí kresťania stratili správny 
úsudok o časoch a veciach. Uverili 
falošným prorokom. Nejednota a 
nesvornosť, to je najlepšia cesta, 
ako ovládať masy. Pod “cyrilo- 
metodsky” plášť dnes skrývajú

svoje mená tí, ktorí nedokázali po 
novembri 1989 povedať ani to 
jednoduché - odpusťte.

Ovocie začína dozrievať. Vášne 
sú vyburcované. Dejiny sa 
opakujú. A ľudia robia stále tie isté 
omyly. Zto účinkuje a mnoho ráz 
ani my, kresťania, mu nekladieme 
dostatočný odpor. Potom sa 
nečudujme, že sa rozmáha a jeho 
stopy vidíme na každom kroku. 
Niekedy si situácia vyžaduje 
kompromis. Pri rozhodovaní dobra 
a zla však nemá miesto. Stredná 
cesta nejestvuje. Môžeme sa vydať 
po krásnej širokej diaľnici, kde 
nebudeme mať zábrany pred ničím, 
alebo po úzkom “lesnom” chod
níku, kde môžeme stretnúť 
skutočných svedkov Kristovej 
radostnej zvesti. Pokúsme sa 
uveriť tejto alternatíve.

Uvedomme si, že aj ja, hoci len 
svojím jedným hlasom, môžem 
priliať do ohňa svárov, hriechov a 
podvodov, ale tiež zasiať kus 
lásky, dobroty a porozumenia. 
Kam padne môj jesenný lístok ?

A. MESÁROŠ
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REALITA HRIECHU
Zlo v človeku má zvláštny cha

rakter, ktorý sa nenachádza v príro
de. Ľudské zlo nie je len “zvierací 
živel”, nie je  zakotvené v 
inštinktívnych potrebách, ale v špe
cifických podmienkach existencie 
človeka. Biologická evolúcia pre
rástla do ľudskej fázy, včleňuje do 
seba kultúru a prebieha podľa vlast
ných zákonov, neodvoditeľných zo 
zákonov biologických. Schopnosť 
slobodnej voľby ideí a činností je 
jedným zo základných výdobytkov 
tejto evolúcie. Sloboda je  naj
významnejšia zo všetkých špecific
kých vlastností človeka. Etika 
vyplýva zo slobody, bez slobody 
by nebola možná. Podľa zásad 
kresťanskej viery slobodou sa člo
vek podobá Bohu, ako jeho obraz.

Ale sloboda prináša možnosť 
sprotiviť sa povolaniu Stvoriteľa, 
prináša alternatívu vybrať si vlastnú 
cestu. Boh vkladá do ľudskej osoby 
schopnosť lásky, ale aj možnosť od
mietnutia. Človek si môže zvoliť 
smer, ktorý ho vzdiaľuje od plnosti 
Božieho jestvova nia, aj od jeho 
vlastnej prirodzenosti... Môže sa 
rozhodnúť pre cestu k temnote, k 
chaosu a k nebytiu. Takáto voľba je 
zradou seba i Boha, nemá iné vy
svetlenie, len ako bezdôvodná, ira
cionálna spontánnosť. Znamená 
rozbitie existencie a pád do púšte 
prázdna. Tento iracionálny impulz, 
aj keď ho nazývame slobodnou 
voľbou, sa nakoniec obráti na otroc
tvo, na nevôľu. V jej bezhraničnosti 
duch vysýcha a padá k hraniciam 
absolútnej smrti.

Boh je vždy láska a vždy nás ožia- 
ruje nevyčerpateľným prúdom 
životodarných lúčov. My sa musí
me rozhodnúť, tak ako márnotratný 
syn - po hriechu vstať a ísť k Otcovi, 
ktorý na nás stále čaká a túži po na
šom návrate. Veľmi často obraciame 
skutočnosť. Zdá sa nám, že Boh sa o 
nás nestará, - ale to my sa nestárame
o neho. Už naša existencia je  
substanciálnym dôvodom starosti 
Boha o nás, svedčí o tom, že sme 
milovaní. Hriechom je nedostatok 
nášho záujmu o Boha, nedovolíme 
mu vojsť do nášho života.

Nie Boh trestá hriech, ale hriech 
sám sebe vymeriava trest. Boh nám 
sľubuje, že vždy bude naším Ot
com, našou oporou. Keď hovorí
me „nie” a nepozývame ho do nášho 
života, zostávame v tme beznáde
je, zahrňuje nás strach, všetko sa 
nám zdá bez zmyslu a bez života. 
Boh nám sľubuje prostredníctvom 
svojho Ducha pren ikať nás 
všetkých a vytvoriť z nás jednu 
veľkú rodinu.

M. STANISLAV

Pokoj a radosť
Dve cnosti vedľa seba. Mat

ka, ktorá drží dieťa v náručí, má 
radosť zo svojej ratolesti. Malý 
Šimon sa zasa najlepšie cíti pri 
svojej mame. Ako často vidíme 
tento obraz - zázrak života.

Predsa sa neviem e poučiť. 
Necháme sa pohltiť každoden
ným tempom. Zabúdame na ti
cho, k toré tak všetci po tre 
bujeme.

Nájdime si chvíľu pre načer
panie duchovnej energie pri 
Bohu.

Odovzdajme sa do náručia 
Nebeského Otca.

F. WIERAL

Viera DONOVALOVA - 
KLENKOVÁ
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Perly východných otcov
Sv. B ažil V eľký O T O M , Č O  JE TO „K A Ž D O D E N N Ý  

C H L IE B “
Čo je to „chlieb každodenný“, o ktorý m ám e prosiť každý 

deň?
- K eď  sa niekto nam áha, pam ätajúc na Pána, ktorý hovorí: „N e

buďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím  
sa zaodejete“ (M t 6,26) aj na apoštola, ktorý nariadil zarábať vlast
ným i rukam i, aby m al z čoho udeliť aj núdznym  (Efez 4,28), ten 
n ie pre svoju vlastnú potrebu, ale pre príkaz Pánov pracuje, lebo 
„robotník si zaslúži svoj pokrm “ (M t 10,10), ten každodenný chlieb 
potrebný našej prirodzenosti pre udržanie života nepokladá za svoj, 
ale prosí ho od Boha, predkladá m u svoju potrebu a potom  je  to, čo 
m u udeľuje predstavený, ktorého povinnosťou je  vykonávať každý 
deň toto nariadenie Pána - „a rozdeľovalo sa každém u podľa toho, 
kto ako potreboval“ (Sk 4,35).

Sv. Bažil Veľký O TALENTE
Čo je to talent a ako ho rozm nožovať?
- M yslím , že toto podobenstvo (M t 25,15) je  povedané o kaž

dom dare, aby každý tie m ilosti, ktoré dostal od Boha, rozm nožo
val pre dobro a  osoh m nohých, lebo každý je  účastníkom  Božej 
dobroty.

Pripravili BAZILIÁ NI

Udalostí

Vikariát v Bratislave
V nedeľu 20. septembra 1998 

v Chráme Povýšenia sv. Kríža na 
Ondrejskom cintoríne v Bratisla
ve do úradu biskupského vikára 
uvedie o. Jána Zavackého, dote
rajšieho správcu farnosti v Olša- 
vici, diecézny prešovský biskup 
Mons. Ján Hirka. Zároveň bude 
posvätená zrekonštruovaná budo
va vikariátu.

Misie 
v Helcmanovciach

V dňoch 19.-27. septembra sú 
vo farskom Chráme sv. Michala 
archanjela v Helcmanovciach mi
sie otcov redemptoristov.

Odpusty 11. októbra
-Ružencový odpust v Chráme 

Svätého Ducha redemtoristov v 
Michalovciach

-Baziliánsky odpust Pokrova 
Presvätej Bohorodičky na mo 
nastieri v Krásnom Brode

Zbierka na misie
Zbierka na misie v prešovskej 

eparchii a košickom apoštolskom 
exarcháte bude v nedeľu 18. ok
tóbra.

Nový školský rok
Nový školský rok na Grécko

katolíckej bohosloveckej fakulte 
Prešovskej univerzity začne sv. li
turgiou v pondelok 28. septem
bra 1998 o 9,30 h v Katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa.

Festival 
duchovných piení
V dňoch 23. a 24. októbra sa 

uskutoční v Košiciach VIII. roč
ník M edzinárodného festivalu 
duchovných piesní byzantského 
obradu. Podujatie bude v Dome 
umenia v Košiciach.

Slovenský rozhlas na stanici S1 
vysiela gréckokatolícku sv. litur
giu v nedeľu, 4. októbra 1998

N ajb ližšie  číslo  Slova vyjde
4. ok tób ra  1998
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...bol si verný nad málom,...
Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, 
ustanovím ťa nad mnohým, vojdi do radosti svojho 
Pána. Mt 25,21

riadnej driny. O tých, ktorí 
r o z v í ja l i  d a r  ta le n to v  v 
sebe, sa svet vždy dozve 
del, bol na nich hrdý, vážil 
si ich a nezabudol na nich, 
p re to že  ich d ie la  m u ich 
stá le  pripom ína jú. Tí, ktorí 
si svo j ta len t sam i zakopa 
li, tí zakopali aj seba do za 
budnutia .

Pozrim e sa te raz na p re 
krásnu perikopu podoben
stva o ta len toch , ako nám 
ju  líči svä tý  evan je lis ta  M a
túš (M t 25,14-30).

V y p lý v a  z  nej p re  nás 
p re do vše tkým  prvý a h lav 
ný fak t, že  Boh je  d a rcom  
ta le n to v , k to ré  sú m a je t
kom  a rozd áva  ich ka ž d é 
m u p od ľa  je h o  sch o p n o s tí 
d a ť ich do  o behu  tak, ako  
sa aj d n e s  p e n ia z e  ro z 
m n o ž u jú  ich  o b e h o m  v 
e ko n o m ike , vo  vý rob e , na 
trhu , v o b ch o d e  a pod. J e 
den  d o s ta n e  v iac , iný m e 
ne j, a le  k a ž d ý  d o s ta n e . 
Boh to tiž  n ikoho  n evy luču 
je  z  d a ro va n ia  svo jich  ta 
len tov, k to ré  tv o ria  a kýs i 
zá k la dn ý  kap itá l na to, aby  
te n to  rás to l, a b y  sa v z m á 
hal, a by  bol v  o behu  a aby  
p r in á š a l o s o h  p re  v š e t
kých .

P o d ľa  B o ž e j 
e konom iky aj päť 
ta len tov  a ďalších 
pä ť, k to ré  s lu h a  
z íska l, a lebo  dva 
ta le n ty  s ď a lš ím i 
z ís k a n ý m i dvom i 
ta lentam i, Boh na
z ý v a  „m á lo m “ 
oproti tom u, čo on 
pre vše tkých  usi
lo v n ý c h  s lu h o v  
dáva - nep redsta 
v ite ľne  ve ľkú  hod
notu Božieho krá
ľovstva , v radosti 
svo jho  Pána. To je  
to  „m n o h é “ , nad 
čím  nás Pán usta 
noví, ak budem e 
v e rn í n a d  tý m  
„m á lo m “ , k to ré  
sm e tu na to m to  
s v e te  d o s ta li do  
sp rávcovstva , aby sm e ho 
s nám ahou a usilovnosťou  
rozm nožova li. To „m nohé “ 
by bol dostal aj ten tre tí s lu 
ha, keby bol svoj ta len t roz
m nožil o ď a lš í jeden . V ý 
rok P ánov by bol taký  istý 
a ko  u p re d c h á d z a jú c ic h  
dvoch. Lenže on svoj ta len t 
zakopal a tým  zakopa l pre 
s e b a  a j ú č a s ť  na  to m  
„m n o h o m “ , k to ré  Boh má

Hora
blaženstiev

Táto „hora“ je vlastne kopcom neďa
leko Galilejského jazera v pozoruhod
ne krásnej krajine. Je pomenovaná po 
Kázaní na hore, v priebehu ktorého 
Spasiteľ oznámil blaženstvá zástupu 
ľudu, ktorému kázal (Mt 5,3-11).

Chrám blaženstiev na vrchole kop
ca bol postavený v roku 1937 architek
tom Antonom Barluzzim. Táto 
pozoruhodná stavba má zaujímavý pô
dorys. Zvonku je obklopená stĺporadím. 
Zvonica pred kupolou má tvar oktago- 
nály. Vo vnútri chrámu je osem okien, 
na ktorých je text začiatku ôsmich bla
ženstiev, ktoré povedal Spasiteľ počas 
Kázania na hore.

pre každého, len nie pre le
n ivca. Tak, ako chcel dať 
„dená r“ Božieho kráľovstva 
ka ž d é m u , k to  sa n ech a l 
na ja ť do práce bez ohľadu

na d ĺžku pracovného času 
a m nožstva  vykonanej prá
ce (M t 2 0 ,1 -1 6 ), ta k  isto 
chce každého urobiť účast
ným  na radosti Pána bez 
ohľadu na m nožstvo  prine
sených ta len tov na vyúčto 
vanie. Božia ekonom ika  tu 
má iné kritérium  úspešnos
ti s luhu, či správcu m ajet
ku ako ekonom ika  ľudská. 
Boh h ľadí na ochotu  pra
covať, na ochotu nam áhať 
sa, rozm nožiť Boží kapitál, 
dať ho do obehu a tým do 
úžitku všetkých, ktorí majú 
z  neho žiť. Boh tu teda hod
notí našu ochotu a nadše
nie pre spoluprácu s Božou 
m ilosťou, s Božím i darmi, 
s v y k u p ite ľs k ý m  B o ž ím  
d ie lom . R ast Božieho krá
ľovstva zá leží teda od roz
m nožovania  Božích ta len 
to v  ve rn ým i a us ilovným i 
s lu h a m i. P rosm e si, aby  
sm e  aj m y takým i bo li a 
chráňm e sa, aby sm e ne
prepadali lenivosti, lebo tá 
sa raz vo večnos ti u rč ite  
zm ení na „p lač a škrípan ie  
zu ba m i“ .

o. RNDr. Jo ze f V O S K Á R

S lovo ta len t (h rivna ) 
sa zo starogréckeho 

peňažného systém u, kde 
predstavovalo n a jv y š š iu  
peňažnú jednotku vy jad re 
nú h odno tou  2 6 ,2  kg 
striebra a čo sa v n ižších 
peňažných jednotkách rov
ná še sd e s ia tim  m ín a m , 
alebo š e s ť t is íc o m  d ra 
chiem, prenieslo do súčas
nosti ako m im o riad n a  už 
do „kolísky“ darovaná ve ľ
ká hodno ta  z v lá š tn y c h  
schopností, k to ré  a k o b y  
predurčovali takéhoto  č lo 
veka dosiahnuť m im oriad 
ne ú spe chy  v n e ja k o m  
odbore. A  tak dnes pozná
me, napr. aj v ško lsko m  
systém e, tzv . ta le n to v é  
skúšky, kde sa p rísn ym i 
testami a skúškam i zistí, či 
túto p r iro d z e n ú  v lo h u  
uchádzač o š tú d iu m  má, 
alebo nemá a podľa  toho 
je, alebo nie je  prijatý. Zo 
životnej p raxe  p ozn ám e, 
že sú jedinci s ta lentom  pre 
matematiku, pre cudzie  ja 
zyky, pre hudbu, a lebo pre 
rôzne iné druhy um enia  - 
maliarstvo, so c h á rs tv o  a 
pod. A v iem e  tiež , že tí, 
ktorí objavili v sebe svoj ta 
lent a pridali ku tom u svo
ju prácu, nám ahu a drinu, 
dosiahli geniá lne výsledky 
v svojej profesii. Sám  ve ľ
ký hudobný sk ladateľ Ľ.V. 
Beethoven sa raz vyjadril, 
že génius sa skladá z de 
siatich percent ta len tu  a z 
deväťdesiatich percent po
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Ľudstvo stojí pred historickým okamihom. 
Tretie tisícročie je už na obzore. Aké bude? Čo 
nás čaká? To sú otázky, na ktoré si dnes ne
vieme dať uspokojivú odpoveď. Budúcnosť 
vzbudzuje obavy a súčasne dáva novú nádej. 
Technika a vymoženosti doby sa stávajú až 
nebezpečnými. Životné tempo sa neustále zvy
šuje. Človek siaha po métach v rôznych spolo
čenských odvetviach.

Len Cirkev zostáva tá istá. Taká, ako ju usta
novil Ježiš Kristus pred dvetisíc rokmi. Napriek 
tomu nie je staromódna alebo spiatočnícka. Aj 
dnes, aj v budúcnosti sa kresťanské ideály 
môžu naplno žiť. Spolu s pokrokom život

ohrozujú nové nebezpečenstvá. Dvadsiate sto
ročie v civilizovaných krajinách ponúka rôzne 
formy jedu, ako napr. eutanáziu, interrupcie a 
najnovšie je tu ohrozenie klonovania.

Cirkev upozorňuje na všetky tieto nebezpe
čenstvá a nešváry. Odveký nepriateľ zneužíva 
tento dynamický rozvoj na svoje ciele. Cirkev 
je čoraz častejšie nútená vyjadrovať sa k spo
ločenským, ekonomickým a iným problémom 
spoločnosti.

V týchto intenciách sme sa obrátili na našich 
otcov biskupov, ako tieto súvislosti vidia oni. Na 
naše otázky odpovedá vladyka Milan Chautur, 
CSsR, košický apoštolský exarcha.

Apoštolský’ list Jána Pavla 11.

Orientale Lumen
Od poznania ku stretnutiu

11. Ubehlo už tridsať rokov od chvíle, keď 
biskupi katolíckej Cirkvi, zídení na Koncile, 
za prítomnosti mnohých bratov z iných cirk
ví a cirkevných spoločenstiev, načúvali hla
su Ducha, ktorý osvecoval hlboké pravdy o 
podstate Cirkvi, tak bolo zjavené, že všetci 
veriaci v Krista sú si oveľa bližšie, ako si 
mohli myslieť, všetci sú na spoločnej ceste 
k tomu istému Pánovi, všetkým pomáha a 
podporuje ich Pán svojou milosťou. Odtiaľ 
sa vynárala stále naliehavejšia výzva k jed 
note.

Odvtedy sme prešli veľký úsek na ceste 
vzájomného poznania. Toto zintenzívnilo 
úctu a dovolilo nám často sa spoločne modliť 
k jedinému Pánovi, ale aj jedni za druhých 
na ceste lásky, ktorá je  už vlastne putova
ním k jednote.

Po dôležitých krokoch, ktoré vykonal 
Pavol VI., som si prial, aby sa pokračovalo 
na ceste vzájomného poznávania v láske. 
Môžem dosvedčiť hlbokú radosť, ktorú vo 
mne vyvolalo bratské stretnutie s mnohými 
hlavami a zástupcami cirkví a cirkevných 
spoločenstiev počas týchto rokov. Spolu 
sme zdieľali obavy a očakávania, spolu sme 
vyprosovali zjednotenie medzi našimi cirk
vami a pokoj pre svet. Spolu sme sa viac 
cítili zodpovednými za spoločné dobro, nie
len ako jednotlivci, ale aj v mene kresťanov; 
ktorým nás Pán určil za pastierov. Neraz k 
tejto Rímskej stolici doliehali naliehavé výzvy 
iných cirkví, ohrozovaných alebo zasiahnu
tých násilím a útlakom. Všetkým sa snažila 
otvoriť svoje srdce. Len čo to bolo možné, 
dvíhal sa za ne hlas rímskeho biskupa, aby 
všetci ľudia dobrej vôle načúvali volaniu 
týchto našich trpiacich bratov.

„K  hriechom, ktoré volajú po väčšej hor
livosti pokánia a obrátenia, treba nutne za
počítať tie, ktoré poškodili Bohom chcenú 
jednotu pre jeho íud. Končí sa druhé tisícro
čie, v priebehu ktorého v oveľa väčšej mie
re než za prvých tisíc rokov - dochádza k 
smutnej skúsenosti: cirkevné spoločenstvo
- „často nie bez viny ľudí z obidvoch strán “  - 
zažilo bolestivé roztrhnutia, ktoré sa zjavne 
protivia Kristovej vôli a sú pohoršením pre 
svet. Tieto hriechy minulosti dávajú, žiaľbo
hu, ešte cítiť svoju ťarchu a zostávajú rov
nakými pokušeniami aj v prítomnosti. Tu je  
nutné dať sa na pokánie a usilovne vzývať 
Krista o nápravu.“

Hriech nášho rozdelenia je  veľmi ťažký: 
cítim potrebu, aby rástla naša spoločná otvo
renosť voči Duchu, ktorý nás vyzýva k ob
ráteniu, k prijatiu a uznaniu druhého s 
bratskou úctou, k vykonaniu nových odváž
nych gest, schopných rozptýliť pokušenie k 
ústupu. Cítime, že je  nutné pokročiť ďalej, 
než je  dodnes dosiahnutý stupeň jednoty.

□  Sme na začiatku nového cir
kevného roka a na konci druhého 
tisícročia. Súčasne stojíme pred  
prahom tretieho roka duchovnej 
obnovy Slovenska, ktorý je  rokom - 
Boha Otca. Táto dejinná križovat
ka nám ponúka zamyslenie. Ako 
vnímate tieto súvislosti v súčasnom 
Živote Cirkvi na Slovensku?

- Život na tejto zemi je neustálym 
zakončovaním a neustálym začiat
kom. Len čo sa jedno končí, hneď 
začína druhé. Druhé tisícročie končí 
a začína tretie. Ak chceme vstúpiť 
do nového tisícročia poučení udalos
ťami z druhého, treba nám zhodno
tiť, čo bolo dobré a čo zlé. Lenže 
hodnotiť celé tisícročie, na to treba 
dlhý, dejinný pohľad. A predsa stačí 
letmo nazrieť na storočie, ktoré na 
sebe nesie známky myšlienkových 
prúdov minulosti a všetky dôsledky 
konania z predošlých storočí.

20. storočie: dve svetové vojny, 
množstvo lokálnych vojnových požia
rov, železná opona, totalita, diktatú
ra, protináboženský boj... Ale tiež na 
druhej strane: hľadanie spoločných 
ciest, ekumenizmus, európsky dom, 
technický pokrok... Samozrejme, že 
tieto heslo vité vyjadrenia nemôžu 
vystihnúť všetko, ale jedno je isté: člo
vek bez Boha je stratený. Stráca sa v 
zlobe a v zverskom zabíjaní, no strá
ca sa aj sám v sebe, nenachádza zmy
sel ani v dobrom snažení, lebo mu 
chýba správna motivácia a nemá dosť 
jasné „pravidlá hry“, ak odmieta Boží 
zákon. Cirkev nám v poslednom roku 
tisícročia ponúka možnosť k zamys
leniu sa nad tým, kým je pre nás Boh, 
ako Otec a Pán celého sveta.

□  Na javisku sveta dnes vystu
p u je  m nožstvo spo ločenských , 
ekologických, hospodárskych, tech
nických a politických problémov.

Svet čoraz viac dopláca na rajské 
pokušenie „budete ako Boh “. Žiaľ, 
je  to neraz aj obraz dnešného Slo
venska. Pravé duchovné hodnoty 
nahrádzajú pseudohodnoty a človek 
j e  ohrozovaný nebezpečenstvom  
každého druhu...

- Je len jeden problém, od ktorého 
sa odvíjajú všetky ostatné spoločen
ské, ekologické, hospodárske, tech
nické i politické problémy. Týmto 
problémom je  hriech. Ak by ho ne
bolo, v Bohu žijúc, podľa jeho záko
nov, náš život by sa odvíjal inak. 
Kedže hriech vstúpil do života ľud
stva ako negatívum, musíme niesť aj 
jeho dôsledky, no zároveň hľadať rie
šenie. To podstatné riešenie ponúkol 
nám sám Boh tým, že sa stal člove
kom, nakoľko človek sa nemôže stať 
bytostne bohom. A práve vo svojom 
človečenstve nám On naznačil ces
tu, na ktorej sa šťastie nehľadá v 
pseudohodnotách, ale v ozajstnom 
dávaní sa druhému. Pretože aj On 
sám „dal svoj život ako výkupné za 
mnohých“ (Mt 20,28).

Príčinou teda všetkých problémov 
a každej rozvadenosti je  to, že hoci 
sme kresťania, zabudli sme kresťan
sky cítiť a konať, teda zabudli sme 
na hlavný príkaz lásky a do popre
dia vystúpili príliš osobné názory, 
záujmy i tendencie.

Boh ustúpil do úzadia v živote 
mnohých kresťanov a zostal len 
akousi vonkajšou vizitkou, ktorou sa 
mnohí chvália, bez vnútornej sily, 
ktorú dáva len živá bytosť, ak 
ovplyvňuje a usmerňuje náš život.

□  Posledné desaťročie v tomto 
tisícročí po revolučných zmenách v 
bývalom Československu v roku 
1989je  ešte stále poznamenané sta
rosťami s vysporiadaním sa s pre
došlým režimom. A j napriek istým

pozitívam, spoločnosť tápe v soci
álnej oblasti, zväčšuje sa priepasť 
medzi bohatými a chudobnými. Je 
škoda, že sa v spoločnosti, ktorá 
deklaruje kresťanké princípy, ne
prijíma v je j riadení sociálne uče
nie Cirkvi. Nenesieme za tento stav 
zodpovednosť aj my veriaci?

- Ak sa naruší rovnováha v čom- 
koľvek, ťažko sa opäť získava. Celé 
desaťročia totality táto rovnováha 
bola narušená zaťažovaním mysle
nia mladých ľudí v smere materia
listického svetonázoru. A je  len 
samozrejmé, že tí, ktorí tento sveto
názor vtedy hlásali teoreticky, dnes, 
keď sa im naskytla možnosť prak
tického vsadenia na materiálnu kartu, 
využili situáciu pri nespravodlivom 
delení spoločných materiálnych do
bier. Tak vznikla znova nerovnová- 
ha a priepasť medzi bohatými a 
chudobnými. Nedošlo tu k prvokres- 
ťanskej praxi rozdeľovania, lebo jed
noduchí kresťansky zmýšľajúci 
ľudia neboli pripravení na takéto špe
kulácie. Ťažko je hovoriť o sociál
nom učení C irkvi tým  ľuďom, 
ktorým sociálna priepasť je  ľahostaj
ná a tak pomôcť zdravému rozvoju 
mladých rodín i celej spoločnosti.

Ťažko je teda viniť kresťanov z 
nezvládnutia situácie, keď nemali až 
taký vplyv na spoločenské dianie, ale 
tiež nemožno sa donekonečna ospra
vedlňovať z čohosi, čo je treba rie
šiť.

□  Prvé voľby boli v raji. Tam si 
človek mohol vyvoliť medzi dobrom 
a zlom. Človek si vtedy vyvolil zlo. 
Odvtedy denne zápasí a rozhoduje 
sa... a život ukazuje, že mu to nevy
chádza, ak nekoná v súlade s Bo
žou vôľou. O ktoré princípy by sa 
mali kresťania oprieť vo svojom 
rozhodovaní, ktorej politickej sira-
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Aktuálnosť fatimského posolstva pre dnešné easyne, či hnutiu dať svoj hlas v blížia
cich sa septembrových parlament
ných voľbách?

- Zlo ako také si človek nevolí, 
skôr si volí neopodstatnenú víziu 
dobra. V raji sa hovorí o ovocí na 
pohľad žiaducom a o pokušení príliš 
lákavom... Takže človek si zvolil to, 
čo sa mu podľa jeho názoru zdalo 
veľmi užitočným pre neho a to bez 
ohľadu na pravidlo, ktoré určil Boh. 
Zlo je práve v tom, že človek vedo
me narušuje poriadok, ktorý určil 
„Najvyšší Usporiadateľ“ - Boh. On 
vie, ako má vyzerať šťastný život 
človeka, keď však mu človek preja
ví nedôveru, potom sám na sebe zistí, 
ako vyzerá nešťastie z disharmónie, 
z vyhnania z raja.

Pri každej voľbe ide teda o člove
ka a jeho šťastie. Ak zoberieme prí
liš nezodpovedne ktorúkoľvek voľbu 
v živote, doplatíme na to my sami. A 
čo sa týka voľby správneho človeka 
pre šťastný život v spoločnosti, k 
tomu nám Pán Ježiš hovorí: „Pozná
te ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕ
nia hrozná, alebo z bodliakov figy? 
Tak každý dobrý strom rodí dobré 
ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovo
cie...“ (Mt 7,16-20). Ak osobný ži
vot niekoho je  poznačený  
nezachovávaním Božieho zákona na
toľko, že ovocím jeho konania je 
nepokoj, rozbroje a zloba, potom 
musí každému byť jasné, o čo tu ide. 
Samotné Slovensko je príliš malé na 
to, aby sme sa mohli vyhovárať, že 
nie sme schopní spoznať charakte
rové vlastnosti tých, ktorým dôveru
jeme. Dávajme teda pozor, aby sme 
si v neopodstatnenej vízii osobného 
prospechu nezničili všetko to, za čo 
trpeli mnohí pred nami. Lebo i 50-te 
roky boli poznačené voľbou tých, 
ktorí potom likvidovali gréckokato
lícku cirkev a ničili náboženstvo po 
celé desaťročia.

Je pravdou, že človek každý deň 
musí voliť medzi dobrom a zlom. 
Niektoré jeho rozhodnutia majú iba 
osobný dopad, no mnohé i spoločen
ský. V podstate však každé naše roz
hodnutie má sociálnu dimenziu, lebo 
náš život vplýva i na naše okolie. 
Kiež by sme si vedeli vždy v duchu 
chápania Panny Márie uvedomiť 
fakt, že svojím rozhodnutím pomô
žeme dobrému dielu, ak ho budeme 
konať v poníženosti a nezávisle od 
toho, či to bude len naoko súce a či 
bude lahodiť nášmu vkusu, ale či to 
bude smerovať k väčšej cti a sláve 
Božej a k plnšiemu dobru človeka.

Poďakoval B. KRASNOVSKÝ

Fatim ské posolstvo je  aj 
dnes veľm i aktuálne. V rám
ci svetovej Cirkvi sme ho to 
tiž nesplnili. A nielen to. Vo 
väčšine  b iskupstiev  a fa r
ností majú o ňom len zbež
nú historickú správu, ale že 
treba akútne robiť pokánie, 
mať vo vážnosti Eucharistiu, 
m editovať, m odliť sa ruže
nec a prinášať denné obete 
za posvätenie seba i ľudstva
- to je  pre väčšinu katolíkov 
čosi neznáme. Mnohí kňazi 
sklamali a popieranie Boha 
pokračuje i napriek tomu, že 
a te is t ic k ý  sys té m  p ad o l.

O m noho  d o k o n a le jš ie  ho 
s vo jo u  ra fin o v a n o s ťo u  a 
skrytosťou ho nahradili sek
társke a s lobodom urárske  
linky, ktoré pracujú v rôznych 
farbách a nebadane. Rusko, 
ktoré dostalo prísľub nové
ho života, sa zbavilo ateis
tické h o  sys tém u, je  však  
plné vojen a nenávisti, ne
splnili sa teda fatimské prí
sľuby, lebo kresťanský svet 
nesplnil žiadosť Božej Mat
ky, aby sám konvertoval zo 
svojej ľahostajnosti. Neuro
b il to , a p re to  o b rá te n ie  
Ruska zostalo na polceste.

V še tc i m usím e za to c ítiť 
veľkú zodpovednosť. Fatim- 
ský odkaz Panny M árie z 
roku 1917 je  teda stále ešte 
veľm i aktuálny.

Svätý Otec dnes vystupu
je  pred svetom ako svedok 
nesm iernych ľudských utr
pení, ako svedok apokalyp
tických hrozieb, ktoré visia 
nad národm i. Preto Petrov 
nástupca predstupuje pred 
náš zrak ako hlásateľ vyku
p iteľskej lásky, ktorá je  s il
nejš ia  ako akéko ľvek zlo. 
Hriech sveta nikdy nebude 
môcť prevýšiť Božiu Lásku.

Ján Pavol II. hovorí, že 
Máriina výzva nie je  jedno
razová. Je programom po
svätenia a spásy pre nové 
generácie, a preto sa treba 
k nem u n e u s tá le  v raca ť. 
Veď Posolstvo, ktoré roku 
1917 prišlo z Fatimy, obsa
huje večnú pravdu Evanje
lia, osob itne prispôsobenú 
potrebám doby. Po svojom 
návrate z Fatimy 19. mája 
1982 na verejnej audiencii 
pápež Ján Pavol II. povedal: 
Púť do Fatimy bola potrebou 
m ôjho  srdca, a le  zároveň 
ukázala cestu, po ktorej krá
ča Cirkev súčasnosti. Posol
stvo z Fatimy vyjadruje po
treby  našej doby. Aké sú 
tie to  potreby? Súčasnému 
svetu chýba pokánie a ob
rátenie. Dnes sa odohráva 
ve ľký  zápas m edzi s ilam i 
dobra a silami zla. Cirkev si 
to všíma a má o ľudstvo sta
rosť. Sily zla sa množia naj
mä v podobe bludov nášho 
storočia. Sú to bludy popie
rajúce Boha. Snažia sa ľudí 
celkom  odtrhnúť od Neho, 
ba stavajú ich proti Nemu. 
Posolstvo z Fatimy nás na 
tieto bludy upozorňuje. Tie
to jednoduché  m aterinské 
slová, povedané deťom vo 
Fatime, sú plné vrúcnej túž
by po úcte a láske, vyhrade
nej jedine Bohu.

Z D uchovného progra
mu Mons. Rudolfa BALÁ- 
ŽA, predsedu Konferencie  
biskupov Slovenska, pod
ľa fatim ského odkazu.

Blažej KRASNOVSKÝ Beznadpisu
Ján kráča po púšti, 
po rozpálenom piesku, 
z ktorého netrčia bilboardy 
reklamnej kampane 
o konci...

A strážny anjel 
m ikroskopickým pohíadom 
monitoruje tých, 
čo na púšť nedovidia...

(V druhom Švajčiarsku 
prvé husle h rá ...)

A ľud spí.
A ľud sa modlí 
za obrátenie Boha 
na slovenský spôsob.

Iba Matka z Fatimy čaká... 
Trpezlivo so svojím posolstvom 
a vidí svojho Syna 
prichádzať v sláve...

Ako s te ...
dotvorili Ameriku, Európu,
Rusko, Izrael...

a Slovensko?

Za váš absurdný celosvetový hriech 
zaplatí vždy len človek.
On sa Božieho majestátu nedotkne 
a neprevýši Božiu Lásku....

S pokornou tvárou 
uzrieme ju 
v čistom zrkadle 
opravdivo veriacich sŕdc.

/ r *  V
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Pod n  E T y

Každý má studňu
Keď opadne lístie zo stro

mov, keď zvädne kvet, keď 
ručička času sa priblíži k dva
nástej hodine, až vtedy sa 
zvykne človek zastaviť. Až vo 
chvíli, keď chápe hodinu 
pravdy, keď sa deň s nocou 
dotýka, pozrie sa do studni- 
ce svojho života.

Čo všetko môže človek od
chádzajúci do večnosti uvi
dieť na jej dne? Možno nič, 
prázdno a sucho. Všetku 
vodu vyčerpal v zháňaní sa 
za pozemskými dobrami. A 
teraz, keď by sa potreboval 
občerstviť, nemá z čoho. Je 
to človek, ktorý žil usporiada
ným životom, chodieval mož
no aj do chrámu, dokonca sa 
aj modlil a predsa jeho stud
ňa je prázdna, bez vody. Ten
to človek bol počas svojho 
života príliš zahľadený do 
seba. Kým iní k nemu vystie
rali svoje ruky, on spokojne 
býval so svojou rodinou v 
trojizbovom byte kdesi na síd
lisku, pričom možno nepo
znal ani svojich susedov. 
Jeseň takého človeka je pus
tou studňou, kde dobrých 
skutkov niet. Len vyprahnutá 
spravodlivosť a poctivosť zo
stala. Stačí to?

Sú aj takí ľudia, čo majú 
vodu, lež nedá sa z nej piť. 
To sú tí, čo celý život načie
rali z iných studní. Obohaco
vali sa na úkor iných. Užívali 
si dobrá tohoto sveta, bez 
toho, aby pamätali na onen 
deň, kedy stretnú Boha. Voda 
v ich studni je otrávená. Ži
vot bez Boha je cestou, na 
konci ktorej je veľmi bolest
né precitnutie.

Požehnaný je  však ten, 
ktorému keď slnko zapadne, 
naberie z prameňa vodu, kto
rá natiekla do jeho studnice 
z dobrých skutkov dobroti
vosti, pokory a lásky. Taký 
človek je bohatý. V jeho stud
ni sa nachádzajú perly dob
rých snažení. Aká je tá naša 
studňa?

A. MESÁROŠ

*

domil som si, že musím mať 
nádej proti nádeji (sperare con- 
tra spem).

□ Človek sa rozhoduje, ako 
čo najlepšie prežiť život. Plá
ny nám však často zmenia 
rôzne spoločenské, politické 
okolnosti, ako to bolo aj vo 
vašom prípade. Aká bola ďal
šia cesta....

- Spoločenské a politické 
zmeny v roku 1950 spôsobili, že 
po osemročnej činnosti v škol
ských službách ocitol som sa v 
rezortoch štatistiky, plánovania 
a zásobovania (Jednota, Agro- 
techna, stavebný závod štát
nych lesov).

Spevokol od svojho vzniku v 
roku 1968 nepretržite vyvíjal 
svoju činnosť, čím dokazoval 
životaschopnosť reprezentovať 
zvláštnosti, krásu východného 
obradu a získavať do svojho 
kolektívu nových členov. Pre 
spevokol tieto skutočnosti zna-

tom nielen pocitovo, ale aj 
priamo fyzicky ovplyvnený. 
Sakrálna hudba dáva člove
ku jasnejší pohľad na nebo, 
povznáša ducha. Kde je ko
líska tohto žánru vo vašom 
živote?

- Vzťah k hudbe, presnejšie 
k zborovému spevu, mal som 
od začiatku štúdia na gymná
ziu v Užhorode (od r. 1934- 
1942), kde bolo viac spevoko
lov (gymnaziálny, internátny,

od roku 1940 (šiesty ročník) s 
veľkým záujmom pozoroval 
som výkon zboru a každú ne
deľu okrem povinnej „študent
skej“ liturgie nadchýňal som sa 
prekrásnymi skladbami sveto
vých skladateľov (Bortňanskij, % 
Matezonskij, Vedeľ, Smoien- 
skij, Rimskij-Korsakov, Dávidov 
a iní). Bol to doslova balzam pre 
moju dušu.

V tom čase zrodila sa vo mne 
myšlienka spievať v podobnom 
zbore a raz, ak dá Pán Boh, aj 
dirigovať, čo sa mi splnilo. Naj
prv to bol miešaný zbor v Trho- 
višti, ktorý účinkoval od roku 
1943 až do likvidácie (1950). 
Samozrejme vystupoval len cez 
prázdniny a sviatky (vianočné 
a veľkonočné), lebo som študo
val v Prešove a Olomouci.

Vzťah k cirkevnému spevo
kolu bolo u mňa niečo zvlášt
ne, prirodzené a významné,

□ Nedá mi na začiatku 
tohto rozhovoru vrátiť sa do 
rokov, kedy bola Gréckokato
lícka cirkev na Slovensku 
likvidovaná. Môžete zaspomí
nať na toto trpké obdobie....

- V čase likvidácie gréckoka
tolíckej cirkvi študoval som na 
Filozofickej fakulte Palackého 
univerzity v Olomouci. Otrasnú 
a nečakanú smutnú správu mi 
oznámil môj nebohý otec, ktorý 
pôsobil od roku 1928 vo farnosti 
Trhovište. Naozaj pocity neis
toty a zmiešané dojmy nad veľ
kou krivdou časom prerastali do 
určitého štádia nádeje v pre
svedčení, že Pán Boh dopustí, 
ale neopustí našu Cirkev. Uve-

Celých tridsať rokov pôsobí pri Katedrálnom chráme sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove spévacky starosloviensky zbor. Tra
dícia zboru siaha až do roku 1885. Tridsaťročné jubileum sa 
však spája so súčasnosťou, pretože v ňom pôsobí niekoľ
ko spevákov, ktorí stáli pri zrode tohto umeleckého duchov
ného telesa. Predovšetkým  sa spája s nevšednou 
osobnosťou, zakladateľom a dirigentom staroslovienske
ho zboru Gabrielom Mirossayom, ktorý tohto roku oslávil 
vzácne životné jubileum - 75 rokov plodného života.

Tridsať rokov
menali zvýšenie úrovne spevo
kolu a podnet hľadania nároč
nejšieho repertuáru.

□ Hudba dokáže preniknúť 
vnútro človeka až do takej 
miery, že môže byť ňou po-

mužský z chlapčenského uči
teľského ústavu, dievčenský z 
učiteľského ústavu), ale predo
všetkým ma na celý život 
uchvátil 80-členný bohoslovec
ký zbor, ktorý vynikal po každej 
stránke, čo do výkonu, úrovne 
a repertoáru s dirigentami: N. 
Szilvayom, Štefan Hladonikom, 
Niceforom Petraševičom. Asi
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Štatistika

Dirigenti zboru
B arto lom ej Ľaš 1885-1901 

J á n K iz á k  1901-1929 

P e te r Petrík  1930-1933 

A n to n  P o dhájecký  1933 

Im rich  Sedlák  1933-1949 

Juraj B obák  1949-1950 

G abriel M irossay  1968 - 

F ran tišek  Šesták 1994 -

lebo táto činnosť smeruje na 
oslavu Najvyššieho, ktorý dáva 
svoje veľké dary. Myslím, že 
takto obdaril aj mňa nehodné
ho služobníka, za čo som mu 
nesmieme povďačný.

Miešaný spevokol pri grécko
katolíckom Katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove vzni-

ách prešovského biskupstva 
(Prešov, Bardejov, Klenov, Mi
chalovce, Okružná, Malá Poľa
na).

Presadzovanie normalizácie 
v politickej sfére zatlačilo v ďal
ších rokoch pôsobenie spevo
kolu takmer výlučne do priesto
ru prešovskej katedrály, kde

chádzajú. Ku kvalite zboru chý
bajú predovšetkým mladé hla
sy pre mužské partitúry. Sme 
postavení pred ťažkú úlohu: 
omladiť zbor, ale ako? Motivá
ciou by mala byť tradícia spe
vu, jeho vznešené poslanie a 
dejinný význam staroslovien
skeho zboru. Spev v súčasnosti

prešovského katedrálneho zboru
kol 29. júla 1968 v období povo
lenia - legalizácie gréckokatolíc
kej cirkvi, ktorá 28. apríla 1950 
na iscenovanom sobore „za 
mier“ bola bezprávne, násilne, 
administratívnym spôsobom zlik
vidovaná, t.j. pred štátom vôbec 
neexistovala, avšak v skutoč
nosti ďalej žila tajne, v podzemí 
vykonávala svoju činnosť.

Nie je divné a samozrejmé, 
že v roku 1968 po čiastočnom 
uvoľnení politickej situácie a 
náprave krivdy vystupuje na 
verejnosti aktívna zložka nad
šencov po 18-tich rokoch uml
čania a zakladá miešaný zbor, 
ako odpoveď na to, čo v kaž-

spevokol okrem sv. liturgií re
prezentoval krásu a pôvab vý
chodného obradu na marián
skych a cyrilom etodských 
akadémiách, ako aj na sobá
šoch ale i pohreboch.

Po novembri 1989 politické 
zmeny podnietili obrovský roz
mach a nadšenie spevokolu, čo 
dokumentuje veľký počet vystú
pení nielen doma, ale aj v zahra
ničí (Čenstochová, Przemysl, 
Chust, Ruský Kerestur, Mária- 
póč, Rím, Užhorod, Lurdy, Fati
ma a inde).

□ Na verejnosti sme sa 
stretli s niekoľkými výzvami, 
že by ste radi privítali nových

vyžaduje veľa sebazapierania, 
obetu, disciplínu a prekypujúcu 
lásku k takému vznešenému 
umeniu, akým je cirkevný spe
vokol.

Zhováral sa A. MESÁROŠ

dom srdci zaznieva: volanie po 
spravodlivosti.

Spevokol nadviazal na tradí
ciu prešovských spevokolov a 
v duchu dedičstva sv. Cyrila a 
Metoda interpretuje bez preru
šenia až do dnešného dňa 
skladby výlučne sakrálneho 
charakteru v staroslovienskom 
jazyku.

Vrakoch 1968-1969 zameral 
spevokol svoju činnosť prevaž
ne na vystúpenia pri sv. liturgi

členov. Zrejme generačný 
problém neobišiel ani toto 
teleso. Je tento problém vy
riešený? Aké plány máte do 
budúcnosti...

- Otázka náboru a účasti v 
spevokole je veľmi ťažká a 
problematická. Od roku 1968 
zomrelo 26 členov tohto telesa. 
Najstaršou žijúcou zakladajú
cou členkou zboru je  pani 
Alžbeta Mižičková. Generačný 
problém žiada svoje. Starší od

Svedectvo - jed iné  slovíč
ko, ale čo všetko v  sebe 

skrýva, akú  bo h a tú  n áp lň  m á 
v  sebe.

Boh svedčí o  svojej láske k 
ľu ď o m  celým  stv o ren stv o m , 
v e sm íro m  i ž iv o u  a n ež iv o u  
p ríro d o u , všetkým , čo p re  člo
v eka  p rip rav il. S vedčí na jm ä 
tým , že poslal na  zem  svojho 
je d n o r o d e n é h o  S y n a  Je ž iša  
K rista, aby chorém u ľudstvu , 
o trá v e n é m u  je d o m  h rie c h u , 
u kázal cestu  do  života večné
ho  (porov. Jn  3,16-17).

Boží Syn o svojej láske k nám  
ľuď om  svedčí najpresvedčivej
šie n a  kríži, keď  bol v y zd v ih 
n u tý  m edzi nebom  a zem ou , 
keď  zom ieral za  to, aby každý , 
k to  v  neho  uverí, m al v  sebe ži
v o t večný. P ráve, keď  visel n a  
k ríži, vyslov il slová, k to rým i 
spečatil svoju B ožskú lásku  k 
ľuďom : „Je dokonané. N ak lo 
n il h lav u  a vypustil ducha" (Jn 
19,30).

K oľkí ľudia, m uži, ženy, deti 
a starci, b iskupi, kňazi a  laici, 
m učeníci a  vyznávači svedčia 
svojím  ž ivo tom  o svojej láske 
k u  Kristovi. M usím e povedať, 
že  ž iv o t k a ž d é h o  č lo v ek a  je 
svedectvom . Svojim i slovam i, 
a le  na jm ä  svo jim i sk u tk am i, 
svojím  životom  vydávam e sve
dectvo  o tom , p re  koho  žijeme. 
S am ozrejm e, že  k a ž d ý  z  n ás 
m á vydávať svedectvo  dobré, 
povzbud ivé , k to ré  osloví tento  
svet a  najm ä ľud í okolo nás. A k 
sa  h o vo rí o kresťanoch , naše  
svedectvo  m usí byť dostatoč

né, jednoznačné, p rehľadné a 
p resv ed č iv é , aby  oslovovalo  
tak, ako oslovuje K ristova sm rť 
n a  kríži. A by osvetľovalo Kris
ta, cestu  k nem u, a nie naopak, 
za tem ňovalo  Krista.

A ká je sku točnosť?  K aždý 
č lo v ek  v y d á v a  n av o n o k  iba 
to, čo m á  vo v n ú tr i svojho srd 
ca. Aj keby sa  n iekto  snažil o 
m askovanie , o zakry tie  svojho 
v nú tra , jednoducho , nepodarí 
sa  m u  to. Svedectvo sa film o
vať nedá. N ajlepšie ono vyznie 
vtedy, keď  sa človek nachádza 
v  ťažkostiach. V tedy sa človek 
ukáže  obnažený, s tým , čo sku
točne nosí vo svojom  srdci. Vte
d y  sa ukáže, aký je vo svojom  
vnú tri, či dobrý  alebo zlý.

N em ôžem  nespom enúť n a 
šich kňazov, ktorí počas násil
nej akcie „P" a dlhých osemnásť 
rokov potom  i neskôr vydávali 
op ravdivé svedectvo Kristovi, 
viere, Cirkvi, Svätém u Otcovi. 
Z tohto svedectva m usí žiť naša 
cirkev aj ďalej, aby pam ätajúc 
na  hrdinských svedkov našich 
kňazov dozrievala v láske a vo 
vernosti Bohu.

Ježiš p oveda l svojim  apošto
lom: „K aždého, kto m ňa vyzná 
p re d  ľuď m i, aj ja vy zn áv am  
p red  svojím  Otcom, ktorý je na  
nebesiach. A le kto m ňa zaprie 
p red  ľuďm i, aj ja ho zapriem  
p red  svojím  Otcom, ktorý  je na 
nebesiach" (M t 10,32-33). Sú to 
Jež išo v e  s lo v á , k to rý m  is te  
vše tc i ro zu m iem e. Daj, Boh, 
aby sm e ich aj životom  nap ĺňa
li. o. ThDr. Ján B ABJ AK, SJ
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Každá rieka má svoj prameň. Je miesto aj v živote kresťana, 
odkiaľ vyviera viera. Hoci aj veľmi slabulinké je žriedlo, predsa 
niekde na konci je obrovská rieka. Voda z pramienka vyteká 
pomaly. Postupne však ako si nachádza cestičku, do jej malé
ho koryta sa vlieva iný pramienok. Z potôčika je zrazu riečka, 
rieka. Ak koryto nie je vyregulované, môže táto voda narobiť 
veľa škody. Naopak, môže byť veľkým požehnaním - zavlažuje 
a zúrodňuje zem.

Tak je to aj s vierou mladého človeka. Krstom stávame sa 
dietkami Božími. Nestávame sa však ešte odolnými pred rôz
nymi nástrahami, pokušeniami a hriechom. Chlapec a dievča 
rastie a prijíma rôzne pramene, rôzne informácie. Tie môžu po
môcť , ale aj poškodiť. Je tu rodina, škola, ulica, spoločnosť. 
Je tu aj chrám. Sú tu aj stretnutia mládeže, ktoré môžu upraviť 
koryto viery, môžu usmerniť, povzbudiť, oživiť chátrajúcu vie
ru. A pritom všetkom títo mladí ľudia môžu načerpať aj mnoho 
telesných síl, ktorá sa najlepšie získava v prostredí lesov, hôr a 
lúk.

Stretnutie gréckokatolíckej mládeže povzbudilo mladých na 
duchu aj na tele. Viac o tomto stretnutí sa dozviete z pera o. 
Jána Karasa, priameho účastníka stretnutia.

Stretnutie gréckokatolíckej 
mládeže - Bystrá '98

S úvis losti

Zaiste každý z nás už zažii v živo
te takú situáciu, kedy sa ho pýtali, 
resp. kládli otázky v súvislosti s vie
rou, alebo vás určité okolnosti prinú
tili k tomu, aby ste reagovali na rôzne 
invektívy smerom k náboženstvu. A 
možno vo vás položené otázky vy
volali určité pochybnosti, váhavosť.

Každý deň skladáme skúšky vie
ry, ktorá je krehká ako lupienky ruže. 
Často aj bez týchto otázok veriaci 
človek pochybuje o Bohu. Prejavuje 
sa to najmä vtedy, keď sa spolieha 
na vlastné sily a rieši svoje problé
my bez modlitby. Všetko stoji, alebo 
padá na jednej otázke, na ktorú člo
vek hľadá odpovedá poznanie - „Na
ozaj jestvuje Boh a posmrtný život?“

Jestvuje Boh ? Kde je ?

Je to úzkostlivá a naliehavá otáz
ka dnešného človeka, ktorý túži po 
Bohu, i keď si to často nepriznáva. 
Otázka: Kde je, nám ukazuje, že aj 
dnes človek Boha hládá. Musí však 
vynaložiť oveľa viac námahy ako v 
minulosti. Boh nie je totiž hmotná 
bytosť, ktorú možno vidieť, nahma
tať. Našimi zmyslami možno zachy
tiť len jeho stopy vo svete, stopy jeho 
činnosti. Aj to oveľa ťažšie dnes, ako 
v časoch minulých, lebo všade oko
lo seba naráža na stopy človeka, kto
ré prekrývajú Božie stopy. Na jednej 
strane domy, cesty, autokempy, tran
zistory, fľaše, plechovky... Na druhej 
strane ukrytá krása, účelnosť, pes
trosť, dokonalosť kvetu, vážky, mo
týľa, mravca, šum vánku vo voňavých 
boroviciach, majestátnosť búrky, daž
ďa, more...

Najhoršie však je, že človek dneš
ka „nemá čas“. Nemá ho pre druhých, 
nemá ho pre seba a samozrejme tým 
ani pre Boha. Boh ale má čas. Tr
pezlivo nás čaká, stojí pri nás, ob
klopuje nás, je v nás. Je tak blízky a 
predsa tak vzdialený!

Je nepochopiteľný, ale je tu v prí
rode, ľuďoch, v dejinách a ich uda
lostiach, vo svojom Synovi, vo Svätom 
písme, v neustálom odpúšťaní, v 
nesebeckej láske, v utrpení, pri zrode 
i smrti. Od nás očakáva, aby sme sa 
zastavili, stíchli a vnímavým srdcom 
sa zahľadeli do seba i okolo seba. Keď 
to spravíme, zbadáme, ako sme 
zahádzaní haldami odpadkov 
sebectva. Začneme robiť poriadok a 
už ho stretneme. On to bude, kto nám 
bude v našej práci pomáhať. Už sa 
nebudeme pýtať „kde je“ a či Jestvuje“. 
Už to budeme aj sami vedieť.

Mgr. E. VOSKÁROVÁ

Tohtoročný, už siedm y ročník, 
stretnutia gréckokatolíckej m lá
deže sa uskutočnil v  rekreačnom  
zariadení R ekrea C hem es s.r.o. v 
B ystrej, v  dekanáte H um enné.

S tretnutie m ládeže sa nieslo v 
duchu  p o so ls tva  Svätého  O tca 
Jána Pavla II. pri príležitosti 13. 
svetového dňa m ládeže 1998 na 
tém u D uch  Svätý vás naučí v še t
ko. M ládež bo la  rozde lená  do 
troch  turnusov. 1. turnus boli 
deti od 14 do 15 rokov v term íne
11.-15.8.,2 . turnus mládež od 16 
rokov a starší v  term íne 17.-21.8. 
a 3. turnus deti od 10 do 13 ro
kov v term íne 21.-24. 8.

Vedúcim  prvého turnusu bol 
o. M arek Pulščák, člen pastorač
nej kom isie z  dekanátu Svidník. 
Z účastnilo  sa ho 200 detí rozde
lených do 17 skupín. Stretnutie 
navštívil vladyka M ilan Chautur, 
CSsR, košický exarcha, ktorý s 
tu s prítom ným i kňazm i slávil sv. 
liturgiu , po k torej nasledovala  
živá diskusia. V ystúpila tiež sku
pina bohoslovcov  A nastasis so 
svojim i duchovným i piesňam i.

Na druhom  tu rn u se  sa zú 
častnilo  najv iac m ládeže. Vyše 
600 účastníkov bolo rozdelených 
do 50 skupín. V edúcim  skupín 
boli bohoslovci, rehoľné sestry a

študenti teológie. V edúcim  tur
nusu bol o. Ľubom ír Petrík, pred
se d a  p a s to ra č n e j k o m is ie  
prešovskej eparchie. B oli pred
nesené tri prednášky na  aktuál
ne tém y o Svätom  D uchu, ktorý 
nás učí pravdu o nás, pravdu o 
B ohu  a v y d áv ať  sv ed ec tv o  v 
dnešnom  svete.

A ko prežíva tohtoročné stret
nu tie  g réckoka to lícka  m ládež, 
p riš ie l si poz rieť  a povzbud iť  
m ladých aj p rešovský diecézny 
biskup M ons. Ján Hirka. S prí
tom ným i kňazm i tu slávil sv. li
turgiu a popoludní zotrval v  be
se d e  s m la d ý m i ľu ď m i.

Zaujím avé bolo tiež stretnutie s 
o. Petrom  K renickým , ktorý te
raz pôsobí v  m ukačevskej epar- 
chii vo farnosti Usť-Čom a. Utor
kový večer vyvrcholil ozvenami 
na  prežitý  deň. So svojimi sve
dectvam i vystúpil o. M arek Hor- 
ňák, M iro z  ťam osti Bukovce, 
L ucia z Kam ennej Poruby, Jana 
z D rieňová, Jana  z D avidova, 
Jana zo Starej Ľubovne, Peter z 
R enčišova, ktorý nás vyzval po
m odliť sa aspoň jeden  otčenáš za 
ľudí postihnutých povodňou. Od
vahu  vydať svedectvo našla aj 
M ichaela  z B reziny, L enka zo 
Svidníka, Jana  zo Stankoviec,
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bohoslovec Patrik z Popradu.
V stredu bolo športové popo

ludnie, večer opäť vystúpila sku
pina Anastasis s evanjelizačným  
program om  p o p re tk á v a n ý m  
ozvenami kňazov i m ladých. So 
svedectvami vystúp ili o. Em il 
Zorvan, o. Ján O stapčuk, boho
slovec Maroš zo Sobraniec a iní.

Vyvrcholením štvrtkového ve
čera bol zábavný program , k to
rý p rip rav ili b o h o s lo v c i  a 
študenti teológie.

V piatok ráno po záverečnej 
sv. liturgii o. Ľubom ír Petrík vy
zval všetkých, aby sa stali ozaj 
živým i sv ed k am i K r is to v h o  
evanjelia. P oď akoval sp o n zo 
rom s tre tn u t ia  R e n o v a b is ,

ozveny na prežitý  deň.
Záverom vám chcem e priblížiť 

niekoľko postrehov o. Ľubomíra 
Petríka:

„Som veľmi rád, že sa mladí stre
tli aj tohto roku v tomto prekrás
nom prostredí, žepočuli výzvu a 
dalisa viesť Svätým Duchom, ktorý 
má moc nás naučiťvšetko. Myslím, 
že chlapci a dievčatá dobreporozu
m eli, že Boh je  láska. On nám 
ponúka naozaj všetko, keď  nám 
dá va svoju lásku. Je ochotný nás 
viesť cestou lásky, pokoja a spra
vodlivosti, len treba vedieť načú
vať. Myslím si, že m ladí v Bystrej 
počúvali Božíhlas a zažili blízkosť 
stretnutia so živým Bohom. Veľmi 
ma oslovili svedectvá chlapcov a

Životopisy svätých nás nadchýnajú. Sú našimi vzormi. Aj my 
sme pozvaní k svätosti. Každý deň máme kráčať chodníkom, na 
konci ktorého je nebo. Nie je to zaiste jednoduchá vec. Ani ti, kto
rých Cirkev vyzdvihla na oltár svätosti, to nemali v živote ľahké.

Súťaž o zlato
Museli zdolávať množstvo prekážok a často, kým našli cestu k svä

tosti, prežívali ťažké obdobia. S v. Augustín je  prototypom svätca, kto
rý dokázal vyriešiť vo svoj prospech a v prospech nás všetkých búrlivé 
obdobie svojej mladosti. Keď našiel Krista, nasledoval ho úplne a bez
výhradne.

Objavme svoju cestu do neba

Spolku sv. C y rila  a M eto d a , 
MEZ M ic h a lo v c e , G r.k a t. 
kňazskému sem ináru v Prešove, 
Slovakii Trend Sobrance, Plyn- 
roz Sobrance a iným  sponzo 
rom. P o ď ak o v a l v e d ú c e j 
rekreačného zariadenia pani N a- 
taši Comiakovej, pani Márii Hri- 
cenkovej a ďalším pracovníkom , 
ktorí umožnili našej m ládeži strá
viť dva týždne v tom to m aleb
nom p ro s tre d í. P á p e ž sk o u  
hymnou bol uko n čen ý  d ru h ý  
turmus stretnutia mládeže.

Tretí turnus n a d v ia z a l na  
predchádzajúce stretnutia ešte v 
ten istý deň popoludní. Prišli naj
mladší účastníci v počte asi 300 
detí. Vedúcim turnusu boli o. Ján 
Lemeš a o. Rastislav V išňovský. 
Počas troch dní boli deti oboz
námené so slovom Božím  - so 
Svätým písmom. Vyvrcholením 
bola biblická súťaž. Popoludní 
boli rôzne športové hry, večer

dievčat. Niektoré boli pre nás veľ
kým  obohatením . Verím, že  
mnohým konkrétne pom ohli 
správne sa rozhodnúťa oríentovať 
sa v živote. Svätý Otec s úctou roz- 
práva o mladých, že sú nádejou 
Cirkviaja som sa znovumoholpre
svedčiť, že Svätý Otec vidí veci 
pravdivo. Videl som na tomto stret
nutí, ako m nohí m ladí túžia po 
Bohu a po skutočnej pravej láske. V 
mládeži je  veľa dobrého a pozitív
neho, lenjej treba dať priestor, aby 
to dobré mohla rozvíjať.

Bolo by dobré, ak by ten zážitok 
zo stretnutia mládeže v Bystrej re
zonovalpočas celého roku v našich 
famostiacha dekanátoch aspoň raz 
mesačne. Tak by chlapci a dievčatá 
mohli pocítiť, že Boh nám ponúka 
radosťzo života každý deň. A k  
tejto Božej radosti by m ohli 
privádzaťsvojich rovesníkov."

o. JÁ N  K A R AS

Máme pre vás pripravenú súťaž, 
ktorá síce nebude cestou do neba, 
ale možno práve niektorí svätí z na
šej súťaže vás natoľko oslovia, že 
váš život naberie nové obrátky tým 
správnym smerom. Pripomíname, 
že tí, ktorí doma vo svojich knižni
ciach majú už nový Synaxár, nebu
de problémom správne odpovedať 
na naše otázky.

V dvoch nasledujúcich číslach 
prinesieme mená svätých. Vašou 
úlohou bude k týmto menám napí
sať súčasný názov štátu, odkiaľ ten
- ktorý svätec pochádzal.

0 čo budete súťažiť? O zlato.

Hlavnú cenu do súťaže venovala 
firma Juweí Juma, Zlatníctvo Hlav
ná 6, Prešov.

Súťaž potrvá do 5. októbra t.r., 
kedy sa uskutoční losovanie.

Vaše odpovede očakávame až 
po vyjdení čísla č. 18/1998. Pod
mienkou, aby sme vás mohli do 
zlosovania zaradiť, je  potrebné, 
aby ste poštovou poukážkou  
typu C poslali dar na časopis 
Slovo min. však 100,-Sk. V sprá
ve pre prijímateľa napíšte „Sú
ťaž o z la to “. Svoje odpovede 
napíšte na korešpondenčný lís
tok.

Súťaž o zlato - č.2

ZPC'V, o
' H k

1. A m b ró z  -
2. S p ir id o n , p rep od ob n ý
3. S ilvester, p áp ež -
4. T atian a , m u čen ica  -
5. Iren a , m u čen ica  -
6. C y ril a M etod  -
7. V la d im ír  -
8. A n d rej S vorad  -
9. V avrin ec - spilafeíite:

o  š  se  s  o  
!S M s

s
P ^

-2 c  
5  ".Q)

<3* o  oT 
cd o

i= ^  ^C -Q d)^  O >N^  d)^  O "Ö"O Cl '_£p
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Ján Pavol II. 
na internete

O d sv ia tk u  N a n e b o v z a tia  
Panny M árie sa bude m odlitba 
Anjel Pána so Svätým  O tcom  
prenášať cez internet v  obraze 
a zvuku.

A dresa je  „w w w .vatican.va“ , 
zvuk príde z Rádia Vatikán, ob
raz z vatikánskej televízie CTV. 
Svetovou prem iérou live preno
su bohoslužieb s pápežom  bol 
prenos zo Salzburgu 19. jú n a  
1998.

Okrem  m odlitby Anjel Pána 
sa budú cez internet prenášať aj 
nedeľné sväté om še so Svätým  
O tcom , generálna audiencia v 
stredu a zahraničné cesty pápe
ža. Doterajšia ponuka Vatikánu 
na internete obsahuje okrem  in
form ácii a fotografií o V atiká
ne a ka to líckej c irkv i na jm ä 
dokumenty, hlavne dôležité prá
ce Jána Pavla II.

Ján Pavol I. urobil 
údajne zázrak

A ko napísal nedávno denník
II G iornale, dosvedčila  jed n a  
rehoľníčka z oblasti Veneto, že 
pápež Ján Pavol I. urobil pred
1 8 ro k m i z á z ra k . P ríb u z n ý  
rehoľníčky sa podľa nej nevy
svetliteľným spôsobom  vyliečil 
z nevyliečiteľného m ozgového 
tum oru potom , čo sa iná rehoľ
níčka za neho m odlila pri h ro
be pápeža za jeho  vyliečenie. 
Aj 13 rokov po zázračnom  vy
liečení m už ešte žije, m á 56 ro
kov a pracuje na farme. Z  ob
lasti Veneto, kde tento  pápež 
pôsobil ako kňaz a biskup, ako 
aj z iných krajín  došlo viac ako 
100.000 podpisov za zavedenie 
procesu blahorečenia Jána Pav
la I., ktorý bol znám y ako „us
m ievavý pápež.“

KIPA/TK  KBS

O mieste, odkiaľ prúdia bohaté duchovné milosti

Ľutina 1998 v znamení štyroch jubileí
„Nie vo W ashingtone, ani nie v 

Moskve sa v skutočnosti rozhodu
je  o osudoch ľudstva, ale na vzác
nych  p ú tn ických  m ariánskych  
miestach. Odtiaľ M atka Božia na 
príhovor veriacich  vyprosuje u 
svojho Syna potrebné milosti pre 
tento svet,“ - povedal počas tohto
ročnej ľutinskej slávnosti biskup 
Pavol M ária Hnilica.

Tradičná odpustová slávnosť sa 
konala  posledný  augustový v í
kend. N iesla sa v znamení niekoľ
kých výročí: 180 rokov prešovskej 
eparchie, 110 rokov od narodenia 
biskupa P.P Gojdiča a 30 rokov 
od obnovenia činnosti Gréckoka
tolíckej cirkvi na Slovensku.

Nie menej dôležité bolo výro
čie, že pred desiatimi rokm i - v 
roku 1988 - bol chrám  Uspenia 
Presvätej B ohorodičky v Ľutine 
Svätým Otcom Jánom Pavlom II. 
vyhlásený za baziliku minor. Pri 
tomto výročí si nemožno nespo
menúť na roky vrcholiaceho útla
ku veriacich zo strany štátu v tých 
časoch. Na púti vtedy v nedeľu, 
ale aj v  sobotu bola bohatá účasť 
veriacich, ktorí vzhľadom na prí
tomnú štátnu bezpečnosť, ktorá v 
uniformách, ale i bez, dozerala a 
vyhľadávala nové „obete“ totalit
ného režimu. M nohí veriaci často 
svojou účasťou na púti riskovali 
svoje postavenie, zam estnanie a 
pod. N edeľná účasť na púti bola 
rovnako bohatá ako po iné roky.

zov. Sv. liturgie, akadémie, molebe- 
ny, sv. ružence, to všetko prispelo 
k  duchovným zážitkom a zaiste i k 
nejednému obráteniu.

Slávnostnú sv. liturgiu v nede
ľu 30. augusta spolu s prešovským 
biskupom Mons. Jánom Hirkom 
slúžil biskup Pavol M ária Hnili
ca, generálny vikár Mons. Ján Gaj
doš, b iskupsk í v ikári o. P eter 
Rusnák, o. Pavol Repko, o. Ján 
Zavacký, správca farnosti okr. de
kan o. M ichal Zorvan a asi stovka 
kňazov. Otec biskup Ján Hirka v 
príhovore k veriacim na úvod bo
hoslužby povedal: N echali sme 
svoje obydlia, aby sme sa pozera
li jedným  smerom, prišli sme, aby 
sme boli spojení s M áriou a jej 
Synom Ježišom Kristom. Sme tu, 
aby sme sa navzájom povzbudili 
vo viere. N aša prítom nosť hovorí

1988.
Boh nedelí ľudí na spravodli

vých a hriešnikov, ale delí ich na 
tých, čo chcú prijať milosti Boha 
a chcú byť milovaní a na tých, čo 
to odmietajú. Tento život je  spre
vádzaný prekážkami, preto majme 
pohľad uprený na M áriu a cez ňu 
kráčajme k Bohu. Príhovor počas 
bohoslužby mal dekan o.Michal 
Zorvan. Sv. liturgiu tradične svo
jím  spevom doprevádzal staroslo
v iensky zbor z P rešova a naša 
mládež nadšená ešte zo stretnutia 
z Bystrej, ktorej tu nebolo málo.

M ariánska púť v Ľutine 1998 
dala všetkým prítomhým možnosť 
nového načerpania duchovných 
síl. Spolu s odpustovou slávnos
ťou na hore Čirč bola ľutinská púť 
zavŕšením tohtoročných odpusto
vých slávností. -rs-

Aj tohto roku bol pripravený bo
hatý duchovný program, tak v ba
zilike, ako aj na mariánskej hore. 
Obľúbenou modlitbou sa stala krí
žová cesta. Sviatosť zmierenia vy
sluhovalo niekoľko desiatok kňa

o tom, že robíme pokánie, že sa 
usilujeme byť lepší. Chceme sa po
ďakovať za dobrodenie 10 rokov, 
keď Svätý Otec povýšil Chrám 
Uspenia Presvätej Bohorodičky v 
Ľutine na baziliku m inor v roku

Uspenie Presvätej 
Bohorodičky 

v Čirči
Procesiou na čirčiansku horu a 

posvätením vody sa 5. septem
bra začala odpustová slávnosť v 
Čirči. Až do polnoci potom mali 
veriaci možnosť načerpať z du
chovných pokladov v sv. spove
di, sv. ruženci, v programe 
mladých, sestier baziliánok, eu
charistickou poklonou a vo sv. li
turgiách. 1/ nedeľu 6. septembra 
slávnostnú sv. liturgiu pri kapln
ke Uspenia za účasti mnohých 
duchovných a veriacich slúžil otec 
generálny vikár Mons. Ján Gaj
doš.

0
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V známom gréckokatolíckom 
pútnickom mieste v Klokočové 
bola v dňoch 15.-16. augusta tra
dičná exarchátna odpustová sláv
nosť. Po privítaní pútnikov v 
sobotu bol Moleben k Presvätej 
Bohorodičke. Modlitby a pobož
nosti trvali po celú noc. Po pol
nočnej svätej liturgii bola krížová 
cesta so sviečkovým sprievodom. 
Bola už súčasťou nedeľňajšieho 
programu. Ten vyvrcholil archi- 
jerejskou svätou liturgiou, ktorú 
pri poľnom oltári s veľkým poč
tom duchovenstva slúžil vladyka 
Mons. Milan Chautur, CSsR, ko
šický apoštolský exarcha.

-rs-

V Šašovej na sviatok Uspenia Bohorodičky
V rámci diecéznych odpustových slávností sa v 

dňoch 22.-23. augusta konala tradičná odpustová 
slávnosť aj v Šašovej. Veľké svätenie vody v úvo
de slávnosti vykonal okr. dekan o. Alfonz Bocko. 
Potom program púte pokračoval v uspenskom

chráme veľkou večlerňou, krížovou cestou a sv. 
liturgiou.

Slávnostnú sv. liturgiu v nedeľu 23. augusta spolu 
spritomnými kňazmi a za bohatej účasti veriacich 
slúžil biskupský vikár o. Peter Rusnák. -rs-

VLurdoch 
na púti

Vyše 500 veriacich sa 
zúčastnilo púte do Lurd s 
Rodinou Nepoškvrnenej. 
Toto veľké spoločenstvo 
putovalo v dňoch 14. až 
22. júla k Panne Márii pro
siť o milosti potrebné pre 
vytrvanie vo viere a v zná
šaní rôznych zdravotných 
problémov. Púť do Lúrd v 
roku 140. výročia zjavenia 
Panny Márie viedol Mons. 
František Tondra, spišský 
diecézny biskup. Púť or
ganizačne zabezpečili ses
try sv. Vincenta - satmárky 
z Vricka na čele so sloven
skou matkou Terezou - sr. 
Bernadettou Pánčiovou.

B. ČÚRNA

„Nechajte deti prichádzať ku 
mne! Nebráňte im, lebo takým 
patrí Božie kráľovstvo“ - týmto 
heslom sa 28. júla t. r. začalo vo 
farnosti Malcov trojdňové du- 
chovno-športové stretnutie detí a 
mládeže. Zorganizoval ju  správ
ca tejto farnosti o. Štefan Pacák, 
ktorému pomáhala staršia mlá
dež. 60 detských očí žiarilo túž
bou po hre, zábave, ale i bližšom 
zoznámení sa s Ježišom. Každý 
deň sa začal rannou modlitbou a 
desiatkom sv. ruženca. Nasledo
vala prednáška a práca v skupi-

Dni s Ježišom
nách. Popoludní bol moleben a 
deň pokračoval športovými podu
jatiami. Dňa 30. júla kultúrnym 
programom obohatilo mládež a 
všetkých prítomných vystúpenie 
deviatich súrodencov Jendruchov- 
cov.

Stretnutie bolo pre každého 
spestrením prázdnin, obohatením 
životných skúseností, poznaním  
lásky k blížnym a bezprostredne aj 
školou duchovného života.

Adriána KAĽATOVA

Povzbudzujú dôchodcov
V Domove dôchodcov vo Svidníku jeseň svojho života dožíva 130 

obyvateľov, ktorým sa snaží spríjemniť aj Gréckokatolícka charita. Svo
jou činnosťou vypĺňa čas tunajším obyvateľom spoločnou modlitbou, 
nácvikom piesní a rôznymi besedami. Jednou z vydarených bola na 
sviatok vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Kultúrny program pripravil 
spevácky zbor Gréckokatolíckej cirkvi vo Svidníku.

Soc. pracovníčka -k-

Duchovný výlet po Slovensku
V stredu 19. augusta sa veriaci z ťarnosti Štefurov zúčastnili du- 

chovno-poznávacieho zájazdu po slovenských pútnických miestach. 
O duchovný program sa postaral správca ťarnosti Štefurov a Sapinec 
o. Mgr. Peter Tkáč. Sv. liturgia, mariánsky moleben a Akatist k Pre
svätej Bohorodičke boli súčasťou programu. Okrem iného navštívili 
Rajeckú Lesnú a Ružomberok-Čemovú.

-rs-

Kňazské jubileá
O . M gr. Š te fa n  H u p ce j ,

správca ťarnosti Pakostov, sa 19. 
októbra dožíva 60 rokov života.

O. Mgr. Michal Kučera, rek
tor kňazského seminára v Prešo- 
ve, sa 19. ok tóbra dožíva 55 
rokov.

Postrehy
Informácie

Udalosti

Až 13 tisíc siekt
V Rusku sa od r. 1991 zaregis

trovalo 13.000 siekt alebo nábo
ženských  hnu tí. Od rozpadu 
Sovietskeho zväzu sa počet siekt 
počíta na milióny, vyhlásila pred
sedníčka humanitárnej organizá
cie pom oci obetiam  siek t, 
Svetlana Romanjuková, noviná
rom v Moskve. Oficiálne štatisti
ky o členoch siekt doteraz nie sú 
k dispozícií. Romanjuková pova
žuje za príčinu tohto šírenia sa 
siekt duchovnú prázdnotu, z kto
rej profitujú domáce a zahranič
né sekty.

M ince
Štát Vatikán-mesto oznámil vy

danie dvoch strieborných mincí 
k Svätém u roku 2000. Mince, 
ktoré budú v predaji od 22. sep
tem bra, budú m ať nominálnu 
hodnotu 10.000 lír. Sada dvoch 
mincí bude stáť v prepočte okolo 
2700 Sk. Ako obrazové motívy 
zvolil vatikánsky Úrad pre ťilate- 
liu a numizmatiku ukrižovanie 
Ježiša Krista a poslednú večeru. 
M ince razené  z 22 gram ov 
striebra majú nápis Citta del Va
ticano - Verso ľ  Anno Santo del 
2000 .

Viera pomáha
Intenzívna viera sa u žien spá

ja  s nižším tlakom. K tomuto vý
sledku prichádza štúdia vedcov z 
USA ktorú uverejnili v posled
nom vydaní amerického lekárske
ho časopisu Preventívna medicí
na. Podľa názo ru  vedcov to 
súhlasí s výpoveďou, že optimál
ne zdravie je  výsledkom všetkých 
aspektov dobrej kondície, vráta
ne dobrého duchovného stavu. 
Výskumní pracovníci okrem toho 
pripomenuli predchádzajúce štú
die, podľa ktorých náboženská 
viera znižuje pocity stresu a robí 
človeka schopného lepšie sa vy- 
sporiadať s traumami a choroba
mi. Výskum sa robil u 112 žien 
nad 35 rokov.

KIPA/TK KBS

Klokočovská púť gréckokatolíkov
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SLUŽOBNICA BOŽIA JOZA- 
FÁTA. Sestru Jozafátu M. Horda- 
ševskú (1869-1919) vyhlásil Svätý 
Otec Ján Pavol II. za služobnicu 
božiu. Je to prvý krok na ceste k 
beatifikácii tejto spoluzakladateľky 
Kongregácie sestier služobníc Ne
poškvrnenej Panny Márie, ktorá bola 
založená 28. augusta 1892 v Zúže- 
ľanoch na Ukrajine.

FARNOSŤ RADOVO V 
MACEDÓNSKU. Jednou z veľ
mi aktívnych gréckokatolíckych 
farností v Macedónsku je Rado
vo. Bola založená v roku 1914 a 
má vyše tisíc veriacich. Z farnos
ti teraz študuje deväť bohoslov
cov a má päť kandidátok 
rehoľného zasvätenia.

NOVÁ FARSKÁ BUDOVA V 
ŠTEFUROVE. V nedeľu 6. sep
tembra za účasti kňazov svidnic- 
kého dekanátu a m nohých 
veriacich biskupský vikár Pavol 
Repko posvätil novú farskú budo
vu v obci Štefurov, okr. Svidník.

SĽUBY V STRO PK OVE. 
R edem ptorista M ilan Záleha 
zložil na sviatok  U spenia v 
Chráme sv. Cyrila a Metoda v 
Stropkove večné sľuby do rúk 
viceprovinciála o. Jozefa Jur- 
čenka, CSsR.

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK V 
TREBIŠOVE. Už po piatykrát sa 
otvorili brány Cirkevného gymná
zia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove. 
Sv. liturgiu v areáli školy odslúžil 
o. Jozef Novák, OSBM, trebišov
ský kaplán o. Miroslav Mihaľčo a 
o. Miroslav Dancák z Hlinného, 
ktorý aj kázal. Žiaci dvoch prvých 
tried boli na tradičnej duchovno- 
formačnej púti v Ríme práve počas 
prítomnosti biskupov Slovenska na 
Ad limina.

ÚBREŽ MÁ KŇAZA. Po 48 
rokoch farnosť Ubrež v okrese Sob
rance dostala svojho správcu far
nosti. Stal sa ním o. Andrej 
Slodička, ktorý doteraz pôsobil v 
Sečovciach.

NA PÚTI V MEDJUGORJI. 
Mladí farníci z košickej farnosti 
Narodenia Presvätej Bohorodičky 
pod vedením protopresbytera Mar
ka Rozkoša využili letné prázdni
ny na púť do Medjugorja. Stretli sa 
aj s o. Jozefom Zoíkom, ktorý tam 
bol farárom v začiatkoch zjavení 
Panny Márie. -pk-

V histórii sa podľa slov 
pápeža Jána Pavla II. 

odohráva neustály boj medzi 
Bohom a satanom, medzi dob
rom a zlom, milosťou a hrie
chom, medzi životom a smrťou. 
Dôležité je preto, aby kresťania 
práve vzhľadom na prelom ti
sícročia znovu objavili cnosť 
nádeje, povedal Svätý Otec 15. 
augusta v Castelgandolfe nie
koľko tisícom veriacich. Tiež 
udalosti končiaceho sa tisícro
čia sú výrečným svedectvom 
tohto boja, ktorý sa týka ako 
histórie národov tak aj vnútra 
každého človeka, zdôraznil 
Svätý Otec. Na sviatok Nane
bovzatia Panny Márie vyzval 
pápež všetkých veriacich, aby 
sa dali viesť príkladom Matky 
Božej.

Pápež Ján Pavol II. pripome
nul zodpovedným politikom v 
súvislosti s početnými krvavý
mi konfliktami na celom svete, 
že jedného dňa sa budú musieť 
zodpovedať Bohu za svoje ko
nanie. Pri modlitbe Anjel Pána 
v Castelgandolfe povedal Ján

Pavol II, že Boh bude tých, ktorí 
majú v rukách osud národov, 
volať na zodpovednosť za to, či 
konali v zmysle svojej zodpoved
nosti za ľudí.

Vo vášnivom a pomerne dl
hom príhovore pripomenul pá
pež súčasné krízové ohniská v 
Kosove, v Guinei-Bissau, v 
Rwande a Kongu až po Sudan 
a záplavy vo východnej Ázii. S 
veľkou starosťou sa vyjadril pá
pež o situácii v Afrike po ťažkých 
bombových atentátoch v Keni a 
Tanzánii. Povedal, že útoky 
ohrozili bezpečnosť na africkom 
kontinente. Ako jediný svetlý bod 
označil Ján Pavol II. situáciu vo 
Východnom Timore. Zdôraznil, 
že tam je živá nádej, že sa do
siahne pokrok a konečné rieše
nie konsolidácie dialógom a 
rokovaním. KBS KP/TK

Katolíci nesmú 
stáť na okraji 

politiky
Vzájomnú nezávislosť a au

tonómiu cirkvi a štátu zdô
raznil pápež Ján Pavol II. * 
počas oficiálneho prijatia slo
venských biskupov \/ pápež
skej letnej rezidencii Castel- 
gandolfo južne od Ríma v 
rámci Ad limina. „Katolíci však 
nesmú stáť na okraji spolo
čenského a politického živo
ta“, cituje slová najvyššieho 
predstaviteľa katolíckej cirkvi 
rakúska tlačová agentúra 
APA. Práve svojím sociálnym 
učením môžu ka to líc i vý
znamnou mierou prispieť k 
všeobecnému blahu.

Tak, ako účinne a predvída- 
vo reagovala cirkev na štátny 
ateizmus v komunistických 
časoch, rovnako musí aj dnes 
„vhodným spôsobom a kon
štruktívne odpovedať na nové 
výzvy,“ pokračova l Svätý 
Otec. V rozhovore s biskupmi 
prisúdil popredné miestečko v \ 
hodnotovom rebríčku každé
mu úsiliu v oblasti vzdelania, 
pričom mimoriadne ocenil prí
nos katolíckych univerzít.

Ján Pavol II. sa dôrazne vy
slovil aj za to, aby sa na Slo
vensku zamerala pastoračná 
činnosť intenzívnejšie na rodi
ny a mládež. Prenikavé zme
ny slovenskej spoločnosti 
zanechali na rodine a mládeži 
obavy vzbudzujúce následky. 
Duchovní a laici musia spoloč
ne chrániť kultúrne a kresťan
ské tradície krajiny, uzavrel 
pápež Ján Pavol II.

TASR, Vatikán

. .  . M B B B B M É b I ä B

Tohtoročný ch rám ový  sv ia tok  U spenia P resvä te j B ohorod ičky  os láv ili veriaci
z  obce  Vol’a (okr. M icha lovce) i  b lízkeho  okolia  v p ríto m n o s ti koš ického  apoš
to lského exarchu  v ladyku M ilana, k to rý  spo lu  s okresným  dekanom  o. M icha
lom  M oskaľom  z  Iňačoviec, o. Mgr. S lavom írom  G eregom  z  M icha lov iec- 
Topolian a ď a lš ím i duchovným i o ds lú ž il za  h o jn e j ú časti i  veriac ich  s lávnos t
nú  sv. liturg iu. S ním ka a  text: Ján POPRÍK

Pastoračné centrum pre Rómov
Mons. Bernard Bober, predseda Komisie pre 

pastoráciu Rómov pri KBS a pomocný biskup 
Košickej arcidiecézy, posvätil v sobotu 15. au
gusta 1998 pastoračné centrum pre Rómov s ka
plnkou zasvätenou blahoslavenému rómskemu 
mučeníkovi Zefirínovi Gimenezovi Mallovi.

Toto ojedinelé pastoračné centrum na Sídlis
ku Poštárka v Bardejove, kde žije asi tisíc Ró
mov, kde ich duchovnému vedeniu sa venujú 
saleziáni Don Bosca, vzniklo rekonštrukciou 
budovy s nákladom 5,5 miliónov korún za 26 
mesiacov. Okrem kaplnky je  tu priestranná spo
ločenská miestnosť. -fd-
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LITURGICKÝ KALENDÁRLiturgický  
slovník

Veľký pôst - je  posvätné ob
dobie pred V zkriesením  Ježi
ša Krista, počas ktorého sa veriaci 
pôstom, kajúcnosťou ako aj te 
lesnými a duševnými cvičeniami 
chystajú na najväčší sviatok roka. 
Začína sa v  pondelok po Syro- 
pôstnej nedeli a končí sa v piatok 
pred Lazárovou sobotou. Veľký 
týždeň je týždňom spomienok na 
Kristovo utrpenie (strastna sed- 
mica). V denných bohoslužbách 
dominuje myšlienka kajúcnosti a 
obrátenia.

Voľné dni (týždne) - voľni- 
ca - podľa byzantskej c irkev
nej d is c ip lín y  po  v e ľ k ý c h  
sviatkoch n asledu jú  dn i bez  
pôstu. Je to prejav radosti zo 
sláveného tajom stva, alebo aj 
ako vynáhrada p re  p rísn o sť  
pôstu pred sv ia tkom . V oľné 
dni sú po N arodení Pána do 4. 
januára, týždeň po V zkriesení 
a Zoslaní Svätého D ucha a týž
deň po Nedeli o m ýtnikovi a 
farizejovi.

Začalo - je  predpísané číta
nie na bohoslužbách, hlavne na 
božskej liturgii. E van jeliá  sú 
podelené na začalá tak, že  sa 
začína v každom  nové číslova
nie. Matúš má 116, M arek 72, 
Lukáš 114 a Ján 67 začal. Skut
ky apoštolov a listy apoštolov 
sa číslujú spolu a majú 335 za
čal. Dôležitejšie začalá sa p o 
čas litu rg ického  ro k a  č íta jú  
opakovane aj viackrát.

Zádušná sobota je  liturgic
ká spom ienka na zosnu lých . 
Počas liturgického roka je  päť 
zádušných sobôt. Sobota pred 
mäsopôstnou, druhou pôstnou, 
treťou pôstnou, štv rtou  p ô st
nou nedeľou a pred Z oslaním  
Svätého Ducha.

Zástava je  predm et obdĺžn i
kového tvaru , v y h o to v e n á  z 
jemnej látky. N a obidvoch stra
nách je  ozdobená ikonam i. Je 
pripevnená na p riečnej lá tke , 
ktorá sa zavesí n a  ž rď . B y 
zantský obrad ju  užíva od  čias 
cisára K onštantína V eľkého . 
Používa sa počas c irkevných  
sprievodov.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ

21. septembra, pondelok, za
končenie Povýšenia sv. Kríža, 
Kondrát, apoštol (lit. ťarba pôst
na). Všetky menlivé časti sú ako
14. septembra. E f 1,22-23; 2,1-3
- zač. 219; Mk 10,46-52 - zač. 48.

22. september, utorok, Fokus, 
biskup mučeník. Menlivé časti z 
utorka (lit. farba svetlá) alebo o 
mučeníkovi (červená). E f 
2,19-22; 3 ,1 -7 -zač . 222;
Mk 11,11-23 - zač. 50.

23. september, streda,
Počatie sv. Jána Krstite
ľa, záväzná spomienka 
(lit. farba svetlá). Antifó- 
ny každodenné. Tropar z 
Počatia. Sláva, kondák z 
p o ča tia . 1 te raz  podľa  
predpisu. Prokimen, alelu
ja  a spev na prijímanie z 
Počatia. Radové Eť3,8-21 
-zač . 223; Mk 11,22-26- 
zač. 51. Z Počatia  Gal 
4,22-27-zač. 210; Lk 1,5- 
25 - zač. 2.

24. september, štvrtok,
Tekla, prvom u čen ica . 
Menlivé časti zo štvrtku 
(lit. farba svetlá) alebo o 
mučenici (lit. ťarba červe
ná). E f 4,14-17 - zač. 225;
Mk 11,27-33 - zač. 52.

25. september, piatok, 
Eufrozínia, úctyhodná. 
Menlivé časti z piatku (rú
cho červené) alebo o úctyhodnej 
(rúcho svetlé). E f 4,17-25 - zač. 
226; Mk 12,1-12-zač . 53.

26. septem ber, sobota, Ján  
Bohoslovec, apoštol a evanjelis
ta, záväzná spomienka (rúcho 
svetlé). A ntifóny každodenné. 
Tropar o apoštolovi. Sláva, kon
dák o apoštoplovi. I teraz podľa 
predpisu. Prokimen, aleluja a spev 
na prijímanie zo služby apoštolo

vi. 1 Jn 4,12-19 - zač. 73b; Jn 19, 
25-27; 21,24-25 -zač . 61.

27. september, Sedemnásta ne
deľa po Päťdesiatnici, Kalistrát 
a spoločníci, mučeníci. Radový 
hlas je  ôsmy, ev. na utierni je  šies
te, lit. rúcho je  svetlé. Antifóny ne
deľné. Tropar nedeľný z hlasu. 
Sláva, kondák z hlasu. I teraz pod-

ľa predpisu. Prokimen, aleluja a 
spev na prijímanie z hlasu. 2 Kor 
6,16-18; 7,1 - zač. 182b; Mt 15,21- 
28 -zač. 62.

28. septembra pondelok, Cha
riton, úctyhodný vyznávač. Men
livé  ča s ti o an je lo ch  a lebo  o 
úctyhodnom  (rúcho svetlé). E f 
4,25-32 - zač. 227; Lk 3,19-22 - 
zač. 10.

29. septembra utorok, Cyriak,

úctyhodný. Menlivé časti z utorka 
alebo o úctyhodnom (rúcho svet
lé) E f 5,20-26 - zač. 230; Lk 3,23- 
38; 4 ,1 -2 -zač . 11.

30. septembra streda, Gregor 
Armenský, biskup a mučeník (rú
cho červené). Menlivé časti zo stre
dy alebo o biskupovi mučeníkovi. 
Eť 5,25-33 - zač. 231; Lk 4,1-15, 

zač. 12.
1. október, štvrtok, Po

krov - Ochrana Presvätej 
Bohorodičky (rúcho svet
lé). Antifóny predobrazu- 
júce. T ropar zo sviatku 
Sláva i teraz, kondák zo 
sviatku. Prokimen, aleluja 
a spev na prijím anie zo 
sviatku. Hebr. 9,1-7 - zač. 
320; Lk 10,38-42; 11,27- 
28 - zač. 54.

2. október, p iatok , 
Cyprián, biskup a muče
ník. Menlivé časti z piat
ku alebo  o b iskupov i 
mučeníkovi (rúcho červe
né). E f 6,18-24 - zač. 234; 
Lk 4,22-30 - zač. 14.

3. október, sobota, Di
onýz Areopagita, biskup, 
mučeník. Menlivé časti zo 
soboty alebo o biskupovi 
muč. (rúcho svetlé, alebo 
červené). 1 Kor 15,39-45 
-zač. 162; Lk 4,31-36, zač.
15.

4. október, Osemnásta nedeľa 
po Päťdesiatnici, Hierotej, bis
kup a muč. Radový hlas je  prvý, 
ev. na utierni je  siedme, rúcho svet
lé. Antifóny nedeľné. Tropar z ra
dového hlasu . S láva kondák z 
hlasu. I teraz podľa predpisu. Pro
kimen, aleluja a spev na prijíma
nie z hlasu. 2 Kor 9,6-11 - zač. 188; 
Lk 5,1-11 - zač. 17.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ

Zázraky sa dejú. Prvá septem
brová sobota  v Klokočové bola 
dobrou príležitosťou. Nielen 
vo Fatime, ale každé miesto 
bohaté na duchovné dary j e  
príležitosťou, aby sa udial zá 
zrak v duši človeka. Každé roz
h o d n u tie  v y k r o č iť  na ces tu  
pokánia, na cestu konania dobra, 
j e  takým malým zázrakom. Po 
duchovne bohatom a vydarenom  
odpuste Uspenia Presvätej B o
horodičky, ktorý sa konal v p o 

j lovici augusta t.r., mohli veriaci 
í apoštolského exarchátu, ale i pre-

šovskej eparchie, načerpať mno
hé m ilosti aj 5. septembra. Svia
tosť zmierenia, .sv. ruženec, osobné 
m odlitby, m oleben, a le  p re d o 
všetkým Božská liturgia ponúkli 
m ožnosť stretnutia s  M áriou a je j  
Synom Ježišom Kristom. Sv. litur
giu slúžil protosynkel o. Vladimír

Tomko, ktorý mal aj prihovor. 
Spolu s ním slúžili okr. dekan o. 

M ichal M oskaľ a tit. dekan 
o. M ilan  M ojžiš. Spevom  
skrášlova l m odlitby Zbor  

D ominik z  Rakovca nad Onda
vou. Tak ako prípravu hlavného 
exarchátneho odpustu aj stret
nutie na fa tim skú  sobotu p r í
kladne organizačne i duchovne 
pripravil správca farnosti Klo
kočov o. Martin Hasaralejko.

-rs-

Z a z r a k y  sa  d ejú
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O T R A D ÍC IIAj v súčasnom modernom 
svete sa často stretávame s 
pojmom tradícia, a to tak v ob
čianskej, ako aj v náboženskej 
oblasti.

I bez definovania  tohoto 
pojmu cítíme, že ide o čosi, čo 
sa týka nielen súčasného ži
vota, ale hlavne m inulosti, 
akoby sme sa vracali k stálym 
a istým koreňom.

Slovo tradícia má latinský 
pôvod a široký význam: 
trado, tradere znamená: 
odovzdávať, vydávať, 
oznamovať, ale aj rozširo
vať a vyučovať. Tak napr. 
v národnostnom chápaní 
je to nadväzovanie na ja 
zyk, kultúru, vieru, zvyky, 
piesne, architektúru, re
meslá a pod.

V náboženskej oblasti je 
tradíc ia  a Sväté písmo 
prameňom zjavenia. Svä
té písmo je  napísané z 
vnuknutia  Svätého Du
cha, kým tradícia zname
ná odovzdávanie Božieho 
slova, ktoré Kristus a Svä
tý Duch zverili apoštolom, 
nástupcom apoštolov. Oni 
ho majú ohlasovať do skon
čenia vekov. Teológia definu
je božskú tradíciu ako zjavenú 
náuku, ktorá sa týka viery a 
mravov, ktorá nebola zjavená 
v Písme, ale prostredníctvom 
pastierov Cirkvi sa cez všetky 
veky neomylne odovzdávala.

Nám ide o túto apoštolskú 
tradíciu. Jej prenosnými stĺp
mi boli okrem apoštolov aj cir
kevní otcovia, učiaca Cirkev, 
teda kolégium biskupov na 
čele s pápežom. Doktrinálne 
pravdy zjavenia a viery sú za
chytené vo vyznaní viery: Ve
rím, Práve v tomto vyznaní 
viery je zakotvená náuka Kris
ta a Cirkvi ako kontinuálne po
solstvo, ktoré prežíva všetky 
veky a ktoré sa nemení. Iba 
sa rozširuje jeho aplikácia a 
výklad vzhľadom na teologic
kú a filozofickú vyspelosť a na 
múdrosť, pochádzajúcu z da
rov Svätého Ducha.

Tradícia je faktorom, prekra
čujúcim veky. Jej podstata, 
identita sa nemení. Mení sa 
iba náš zorný uhol, pohľad, re
flexia právd, chápanie, výklad

a ponor. Vieme, že narasta
ním času rastie aj ľudské po
znanie. Aj pri zachovávaní 
tradície, čiže pri zachovávaní 
zjavených právd sa naše po
znanie zdokonaľuje. Veď v te
o lógii hovorím e aj o vývoji 
dogiem, teda článkov viery. To

však neznamená, že sa me
nia tieto články viery, ale naše 
poznanie o nich sa rozširuje 
a prehlbuje. Tým sa intenzita

našej viery zosilňuje a oboha
cuje. Vieme totiž, že v akte 
viery sú prezentované tri zlož
ky, a to rozum, vôľa a milosť.

Popri tejto tradícii ako pra
meni zjavenia však máme aj 
tradíciu zvykov, obradov, litur
gických či právnych a discipli
nárnych noriem, ktoré nema
jú charakter neomylnosti, ani 
stálosti. Podliehajú dobovým

a historickým podmienkam, 
spo ločenským  vývo jovým  
trendom, životnému štýlu a 
vn ím aníu  náboženských  
právd v určitých obdobiach. 
Zmeny v týchto tradíciách čas
to prinášajú všeobecné alebo 
regionálne koncily podľa po
trieb duchovného života urči
tých dejinných úsekov. Ohla
sovan ie  E van je lia  a 
pastorácie sa prispôsobujú 
potrebám doby, aby ich veria
ci človek pochopil a prijal. Ne
môžeme aplikovať nemenné 
vzory dávnych storočí súčas
nému človeku, lebo ich ne
prijme. Nemôžeme sa uzavie
rať do rytierských brnení a 
pancierov na sklonku XX. sto
ročia, veď aj v súčasnosti mla
dá generácia ťažko prijíma ži
votný štýl a prejav staršej 
generácie. Podstatu, identitu 
si treba zachovať, lebo tým za
chovávame aj tradíciu, ale jej 
rozsah, spôsob uplatnenia a 
časové zvyklosti, ktoré sú úpl
ne cudzie dnešnému človeku, 
nemáme oživovať. I človek, 
ktorý má desať rokov, je ten

istý ako 50-ročný, zachováva 
si svoju identitu, ale správa sa 
ináč, ináč sa prejavuje a žije. 
Rast je všade, v človeku i v 
Cirkvi. Ak sa ten rast zabrzdí, 
ide o protiprirodzený jav a ten 
je v rozpore aj s Božím záko
nom. Napokon vieme z histó
rie, čo znamená zabrzdenie 
vývoja aj v oblasti teológie. Je 
to oblasť úpadku.

Rovnakou chybou je aj na
podobňovanie cudzej tradície, 
ktorá nevyrástla z našej iden
tity, či sa to týka viery, obra
dov, architektúry, obliekania, 
zvyklostí. Sme zakotvení vo 
všeobecnej C irkvi a v nej 
máme aj rásť, a to smerom 
hore, nie dolu.

Hypotéza, že imitácia von
kajších vecí tradície nás pri
vedie k jednote, je chimérou, 
pretože pri veci je  dôležitá 
podstata, nie prípadok.

Ak by sme chceli klasifiko
vať tradíciu v našej miestnej 
Cirkvi, a to v oboch variantoch, 
bez obáv môžeme konštato
vať, že si zachovala svoju 
identitu Východnej cirkvi a sú
časne rás tla  a rastie  v 
pastoračnej múdrosti s po
ž iadavkam i času, teda v 
súlade s činnosťou, ktorú v nej 
primárne vytvára Svätý Duch.

o. Mons. Jozef TÓTH 

Ladislav ZÁBORSKÝ
r

Útecha
Trápi ťa 
stále tá
dĺžka tvojho kríža?

Počkaj len, 
každý deň 
odhalí svoju tvár.

Boh je Pán 
dáva nám 
po dúšku žitia dar.

On všetko vie, 
lež nepovie, 
lebo by si nezniesol.

Tak v každý deň 
dá svetlo, tieň, 
sladký liek i horkú chuť.

(Zo zbierky
Básne z väzenia, 1993)
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Nové cirkevné školy
Dňa 1. septembra t.r. bola v Tichom Potoku otvorená 

Cirkevná základná škola Pod ochranou Bohorodičky s 
roč. 1.-4.. Novozriadenú školu otvoril biskupský vikár 
Pavol Repko za účasti kňazov sabinovského dekanátu, 
predstaviteľov štátnej správy a samosprávy.

Dňa 2. septembra 1998 generálny vikár prešovského 
biskupstva Mons. Ján Gajdoš otvoril novozriadené Gym
názium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom za účasti pred
staviteľov Krajského úradu v Prešove a Okresného úradu 
v Humennom, kňazov, riaditeľky Diecézneho školské
ho úradu Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove, ďal
ších hostí, žiakov a ich rodičov. TKPB

Darovali na SL O V O
Ján Poľa zo Slivníka 50,- Sk M onika Tremková zo 

Stakčína 100,- Sk, Ing. Juraj Secko z M arianky 500,- 
Sk, Eva Fabiánová z Hajtovky 100,- Sk, Júlia Petru- 
šová z Medzilaboriec 50,- Sk, Katka Tinuľaková z 
Vyšnej Olšavy 40,- Sk, Antónia Priputenová z Červe
nej Vody 50,- Sk, Ján Ivanko z Vranova nad Topľou 
50,- Sk, Jozef Kučera z Vranova nad Topľou 50,- Sk, 
Ernest Sirochm an z M ichaloviec 100,- Sk, JUDr. 
Miroslav Duda z Prešova 40,- Sk, Ján Žatkovič zo 
Sečoviec 40,- Sk, Pavel Oberst zo Svidníka 40,- Sk, 
Anna Sim ková z Radvanc nad Laborcom  50,- Sk, 
Marta Ujlakyová z Košíc 40,- Sk, Jana Feciková zo 
Spišskej Novej Vsi 50,- Sk, Mirón Duda z Lipan 50,- 
Sk, Anna Vatráľová zo Svidníka 40,- Sk, Katech. - 
past. centrum z Pozdišoviec 40,- Sk, Ján Kleban z 
Prešova 200,- Sk, M ária Rusinková z Hum enného 
100,- Sk, Alžbeta G yôrvová z Košíc 50,- Sk, Ing. 
Imrich Boháč zo Sokoľa 40,- Sk, Juraj M anirný z 
Helcmanoviec 40,- Sk, Jozef Rak z Prešova 40,- Sk, 
Júlia Zamborská 40,- Sk, Gréckokat. cirkev zo Zem 
plínskej Teplice 100,- Sk, Anna Šuplatová z Kráľo
vej pri Senci 40,- Sk, Mgr. M ária Andrejčáková 50,- 
Sk, Michal Bujňák zo Spišskej Novej Vsi 40,- Sk, 
Anna Čermínová z Nitry 40,- Sk, Andrea Potočňá- 
ková z Trebišova 40,- Sk, M ária Hodásová z Kamen
nej Poruby 40,- Sk, Ľudmila Frončáková z Levoče 
40,- Sk, Mária Ďorková zo Sloviniek 40,- Sk, Mária 
Vaňová z Nového Ruskova 340,- Sk, M ária Feciková 
zo Spišskej Novej Vsi 50,- Sk, Libuša Kubínová z 
Košíc 40,- Sk, Mária Hrom jaková z Brezovice 50,- 
Sk, Juraj Sabol z Budkoviec 100,- Sk, Anna Ondov- 
číková z Milhostova 100,- Sk, František Hajduk z Mi- 
chalian 50,- Sk, Jo zef Petričko z K ošíc 100,- Sk, 
Mária Kolibabová zo Strážskeho 50,- Sk.
Ďakujeme vám za  p odporu  nášho časopisu Slovo.

Renčišov ďakuje
Vďaka za prejavy solidarity s  veriacimi a ostat

nými obyvateľmi obce Renčišov postihnutým ipo
vodňou 20. jú la 1998 všetkým , k to rí pom oh li 
hmotne, finančne a duchovne.

Za všetkých bohuznámych štedrých darcov sú 
slúžené sväté liturgie. V mene veriacich z  Renčišo- 
va ďakuje o. RNDr. Jozef Voskár.
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Pripravil Ing. Imrich BOHÁČ

Miestny odbor Matice slovenskej v Žiline usporadúva od roku 1993 
súťaž v recitovaní kresťanskej poézie a prózy pod názvom

j j ...a Slovo bolo u Boha“.
Súťaž je vnímaná ekumenicky - určená je pre všetkých kresťanov, 

pre katolíkov, pravoslávnych a protestantov. Súťaž v roku 1998 or
ganizujeme ako celoslovenskú s krajskými predkolami. Tie budú pre 
západné okresy prešovského a košického kraja v Základnej škole 
Š. Mnoheľa, Sucháňova 3522,058 01 Poprad a pre východné okresy 
týchto krajovb v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Duchnovičova 
ul. 066 01 Humenné.

Záujemcovia o účasť na súťaži sa prihlásia na uvedené adresy do 
20. októbra 1998. Organizátori predkôl pošlú prihláseným recitáto
rom pozvánky so svojimi inštrukciami.



OMEGA tours
Vás pozýva  

na leteckú púť 
do LÚRD

pod vedením  otca b iskupa

Mons. Jána HIRKU

19. - 20. októbra 1998 
Cena: 8990 Sk

Kontakt:
OMEGA tours, cestovná kancelária

040 01 KOŠICE, Kováčska 35 
tel./fax 095/6226345

811 01 Bratislava, Františkánske nám. 3 
tel. 07/5331367

Čítajte a  ro zš iru jte  
g ré c k o k a to líc k y  časop is  S LO V O

SV A T A  ZEM
Pozývame veriacich Gréckokatolíckej cirkvi 

na pú ť do Svätej zeme

19 . -26 .  10. 1998

Festival gréckokatolíckych 
mládežníckych zborov 
24.- 25. október 1998 

v Prešove

Prihlášky jednotlivých skupín, só
listov, zborov posielajte na adresu 

našej redakcie najneskôr do 25. septembra t.r.

Súťažné podujatie sa uskutočni 
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove

Koncert chvál - Odborový Dom kultúry

P R O G R A M

8.00 h - prezentácia
9.00 h - vystúpenia zborov 

17.00 h - koncert chvál

Predstavia sa:
L. Bezák, Antónia Band, ZR-Prešov, 
Cantus Cordis, Stanley, Crédo

V cen e  z á ja z d u  je  z a h rn u té :  
Doprava na letisko, letenka (Buda
pešť - Tel Aviv a späť), hote lové  
ubytovanie, po lopenzia (raňajky  - 
švédske stoly a kompletná večera), 
autobusová doprava počas pobytu 
v Izraeli, základné úrazové poistenie, 
odborný sprievodca a kňaz.

PÔJDEME PO STOPÁCH 
JEŽIŠA KRISTA

Navštívime Jeruzalem, Nazaret, Je- 
richo, horu Tábor a Carmel, Mŕtve a 
Galilejské more, Kafarnaum, Júdsku 
púšť a ďalšie biblické miesta

Prihlášky a informácie:
Cestovná kancelária CiuTouR 
Južná trieda 15, 040 22 Košice 
tel. a fax 095/765 363
Stránkové dni
pondelok až piatok: 9.00 - 13.00 h 

15.00- 17.00 h
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