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Nie vo Washingtone, ani nie v Moskve, Lon

dýne, Pekingu sa rozhoduje o tom, aké bude 

tretie tisícročie, ale tí, ktorí sa pôstom a modlit

bou prihovárajú u Boha. Kňaz, teológ, filozof a 

veľký duchovný vodca, misionár o. Ján Masti- 

liak svojím penitentom vždy prízvukoval: Pristu

povanie k sv. prijímaniu v prvé piatky mesiaca 

a modlitba sv. ruženca, to je cesta do neba.

Tak ako príliv naráža na breh mora, tak neod

bytná je modlitba sv. ruženca. Päťdesiat Raduj 

sa... je takou duchovnou kyticou, ktorú Mária, 

Božia Matka, dáva do vázy na Ježišov stôl. Ved

ľa nej je vizitka, kto ju posiela. A čo všetko môže 

obsahovať taká ružencová kytica? Každoden

nú námahu, chorobu, strach, neistotu, ale i dô

veru, poďakovanie ...

Aj keď sa niekomu môže zdať táto modlitba 

monotónna a nezáživná, má v sebe obrovskú 

hĺbku. Ruženec je studňou, z ktorej môžeme 

načerpať veľa Božích milostí.

Je veľkou milosťou, že práve táto naša gene

rácia zažije historický okamih prelomu dvoch ti

sícročí. Aké bude to nasledujúce tisícročie, 

máme aj vo svojich rukách, ale predovšetkým 

vo svojich srdciach.

Ruženec v ruke je vynikajúcou zbraňou v boji 

so zlom, ktoré nás obklopuje na každom kroku. 

Ruženec je duchovná formácia a liek na naše 
problémy.

Svetozár GRÉCKY

Modlitba ruženca 
v rodinách a spoločenstvách

Z apoštolskej exhortácie O mariánskom 
kulte, ktorú vydal pápež Pavol VI. 2. febru
ára 1974, sa dozvedáme, že po Druhom 
"atikánskom koncile treba priviesť do no
vého rozmachu i úctu k Panne Márii - v 
liturgii i mimo nej. Pri konci sa dosť naši
roko zaoberá modlitbou sv. ruženca a ob
nove tejto modlitby, ktorá je  „súhrnom 
celého Evanjelia“.

Str. 4-5

Ad lim ina - príhovor 
Svätého Otca Jána Pavla II.

Oficiálna návšteva slovenských biskupov 
Ad limina v Ríme sa konala 7. až 12. sep
tembra t.r. Podľa cirkevného práva si má die
cézny biskup každých päť rokov urobiť púť 
do Ríma k hrobom svätých apoštolov Petra 
a Pavla. Pri tejto príležitosti sa má stretnúť 
s rímskym veľkňazom a podať mu správu o 
stave svojej diecézy.

Str. 6-7

Bratislavský vikariát 
už v činnosti

Schátralý objekt - bývalá viazareň ven
cov, ktorej rekonštrukcia trvala dva roky, 
je  sídlom biskupského vikára, dekanátu a 
farského úradu v Bratislave. Je v nej zria
dené aj pastoračné centrum a zároveň 
v ňom budú bývať sestry baziliánky, ktoré
v tomto meste začínajú svoju činnosť.

Str. 10

Pane, nech sa stane 
tvoja vôľa. Ty vieš, 
čo mi najviac osoží. 
Prosím, daj, 
aby som mal silu prijať, 
čo mi ponúkaš.
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Prah nádeje 
a veľkosti

Z doterajších 264 pápežov história len 
dvoch vyznamenala titulom „Veľký": Leva I. 
(440 - 461) a Gregora I. (590 - 604). Títo 
dvaja pápeži úspešne viedli Cirkev a spo
ločnosť v časoch barbarského ohrozenia 
európskej civilizácie. V prípade Leva to boli 
Huni a veľký pápež zachránil Rím od Atílu. 
Gregor Veľký dohodol prímerie s útočiacimi 
Longobardami a neskôr započal dielo ich po
kresťančenia.

Ak história priradí aj terajšiemu pápežo
vi Jánovi Pavlovi II. titul „Veľký”, takto bude 
podobne za jeho úspešnú intervenciu so sú
časnou vlnou barbarstva, ktorá spôsobuje 
radikálnu deštrukciu pocitu zodpovednosti 
a transcendentných hodnôt človeka, ktorý 
namiesto civilizácie lásky buduje civilizáciu 
konzumu. Potreba vzbudzovania nádeje v 
dnešných časoch je najdôležitejšou úlohou 
v priebehu druhého tisícročia.

Vjeseni 1994 bulvárni novinári očakáva
li a predpovedali krízový zdravotný stav pá
peža, no nasledujúce mesiace a roky aktivita 
Svätého Otca bola tak významná a veľká, 
že sústredila na seba pozornosť celého sve
ta. Bol publikovaný medzinárodný bestsel
ler Prekročiť prah nádeje. Očividne sa 
zmenil priebeh svetovej konferencie OSN v 
Káhire s témou demografického rozvoja ľud
stva našej planéty. Pri pastoračnej návšte
ve v Manile v roku 1995 sa zhromaždil 
najväčší zástup v histórii ľudstva. Ďalej, 
Svätý Otec vydal encykliku, ktorá obsaho
vala postoj Cirkvi k problematike eutanázie 
a abortu. Veľkým prekvapením bolo, že túto 
encykliku s uznaním hodnotil aj najväčší 
svetový denník New York Times a význam
ný Newsweek jej logo umiestnil na čelnej 
strane. Pápež vyzval Cirkev a celý svet k 
príprave na Veľké jubileum roku 2000. Od
vážne ponúkol pravoslávnym a protestant
ským kresťanom, aby pomohli premyslieť 
charakteristiku pápežstva, ktoré by malo 
ekumenický zmysel v treťom tisícročí. Ján 
Pavol II. potom vykonal viaceré vyčerpáva
júce pastoračné cesty doAfriky, Južnej Ame
riky a viacerých štátov Európy. V letných 
mesiacoch absolvoval prázdninové túry v 
alpských horách.

Svätý Otec sa sám vyjadril, že v jeho ži
vote boli tri najväčšie prekvapujúce udalos
ti: jeho zvolenie na Petrov úrad, prežitie 
smrteľného atentátu v roku 1981 a nekrva
vý pád komunizmu v roku 1989. Pápež vidí 
v týchto historicky významných bodoch ruku 
Prozreteľnosti Božej. Celý svet udivuje jeho 
pokojný postoj a posolstvo nádeje. Ján Pa
vol II. hlavne zdôrazňuje zásadu univer
zálnosti základných ľudských práv na 
teologickom, filozofickom a politickom zá
klade. Tieto práva tvoria nedeliteľné morál
ne dedičstvo každého človeka.

Ďakujme Pánovi za veľkého pastiera a 
buďme mu verní. M. STANISLAV

Kňazské svätenie
Dňa 1. októbra 1998 v Prešove z 

rúk prešovského diecézneho biskupa 
Mons. Jána Hirku prijal kňazské svä
tenie Mgr. M iroslav Pindroch. Deň 
predtým 30. septembra prijal diakon
ské svätenie.

Novokňazo. Mgr. Miroslav Pindroch 
sa narodil 28. apríla 1961. Svoju prvú 
sv. liturgiu bude mať v nedeľu 11. ok
tóbra o 11.00 h v Bežovciach.

Úmysly apoštolátu modlitby na október
1. Aby kresťania spoznali pôsobenie Svätého Ducha a vedeli 
objaviť semená Slova, kdekoľvek sa nachádzajú.
2. Aby sa Misijná nedeľa slávila a preživala ako deň duchov
nej a materiálnej solidarity s poslaním Cirkvi v celom svete.
3. Svätý Duchu, nová evanjelizácia bez teba je  nemožná. Po
máhaj nám, aby sme v spojení s Ružencovou Pannou Máriou 
ohlasovali svetu Evanjelium života.
4. Srdce Ježišovo, posilňuj misionárov a požehnávaj ich apoš
tolát.

Čo sa čudujete, tak mi je dobre. 
Keď príde mama, zoberie ma na 
ruky, potom sa pozerajte, aký bu
dem veľký.

Každý z nás je ako to malé die
ťa. Svojimi názormi a záujmami sa 
pohybujeme kdesi pri zemi. Keď sa 
však necháme vziať do náručia Bo
žej milosti, vtedy sa stávame veľ
kí. Pretože kto sa ponorí do lásky 
Kristovej, má väčší rozhľad a aj iní 
ho lepšie vidia. Ak dávame dobrý 
príklad, potom nás budú aj nasle
dovať.

Perly východných otcov
Sv. Bažil Veľký O STOLE PEŇAZOMENCOV
Čo je to stôl peňazomencov, na ktorý bolo potrebné, ako hovorí 

Pán, položiť peniaz? (Lk 19,23).
Podobenstvá nepodávajú náuky podľa ich vlastných pojmov, ale len 

privádzajú rozum k poznaniu veci. Lebo ako peniaze obyčajne dávajú 
kupcom za zisk (a sú, ako som to videl v Alexandrii takí, ktorí peniaze 
nato prijímajú), tak podobne aj ten, čo prijal akýkoľvek dar, má povin
nosť odovzdať ho potrebujúcim, alebo robiť tak, ako to Apoštol naria
dil ohľadne náuky: „A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, 
zveruj spoľahlivým ľudom, ktorí budú schopní učiť aj iných“ (2Tim 
2,2), lebo nielen v náuke, ale v každej veci sa stáva: niektorí majú 
schopnosť a iní zasa zručnosť spravovať.

Sv. Bažil Veľký O ZÁVISTI
Kde má odísť ten, komu je povedané: „Vezmi, čo je tvoje, a chod’!“ 

(M t 20,14)?
Azda aj tam, kde mali odísť tí, čo stáli na ľavej strane, a ktorí boli 

odsúdení pre nedostatok dobrých skutkov (Mt 25,41). Lebo každý, kto 
závidí bratovi, je  horší ako lenivý (Rim 1,29). Lebo Sväté písmo oby
čajne závisť kladie na úroveň vraždy (Porovnaj Rim 1,29; Gal 5,21).

Pripravili BAZILIÁNI

Jubilejný 
koncert

Slávnostné vystúpenie ka
tedrálneho speváckeho zbo
ru pri príležitosti 30. výročia 
jeho založenia sa uskutoč
ní dňa 4. októbra 1998 o 
19.00 hod v Katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v 
Prešove.

Hosť koncertu - Monika 
Kandráčová.

Posviacky 
v košickom 
exarcháte

4. októbra
Posviacka ikonostasu, krí

žovej cesty a zvonice v Chrá
me P okrova P resväte j 
Bohorodičky v Michaľanoch, 
okr. Trebišov.

11. októbra
Posviacka nového Chrá

mu sv. Cyrila a Metoda v 
M alom  R uskove, farnosť 
Nový Ruskov.

18. októbra
Posviacka nového Chrá

mu Božského Srdca Spasi
te ľa  v Hriadkach, farnosť 
Vojčice.

25. októbra
Posviacka obnovenej far

skej budovy v Zdobe, okr. 
Košice okolie.

Začiatok slávnosti je vždy
o 10.30 h.

Festival 
duchovných  

piení
V dňoch 23. a 24. októbra 

sa uskutoční v Košiciach VIII. 
ročník Medzinárodného fes
tivalu duchovných piesní by
zantského obradu. Podujatie 
bude v Dome umenia v Ko
šiciach.

N ajbližšie číslo SLOVA vyjde 
18. októbra 1998
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Pod tvoju ochranu sa utiekame...
Zvelebuj, moja duša, drahocennú ochranu presvätej Bohorodičky. (Zvelebenie z liturgie)

Kto slávi a prežíva mari
ánske s v ia tk y  pod ľa  

nášho liturgického kalendára, 
nemôže povedať, že nepozná 
Pannu Máriu. Veď v jednotli
vých sviatkoch sa Bohorodič
ka predstavuje od nepoškvrne
ného počatia cez narodenie, 
uvedenie do chrámu, zvesto
vanie až po blažené uspenie. 
Okrem toho k ďalším, typicky 
východným, mariánskym sviat
kom patrí sviatok Pokrova Pre
svätej Bohorodičky, ktorý slá
vime 1. októbra. Zastavme sa 
pri tomto M áriinom  atribúte, 
v la s tn o s ti, a p o u va žu jm e , 
v čom sp o č ív a  je j m ocná  
ochrana pre nás.

Samotný vznik sviatku má 
historické pozadie. V 10. sto
ročí ohrozovali Carihrad moha
medánski Arabi. Veriaci ľud sa 
zhromaždil do Chrámu Presvä
tej Bohorodičky vo Vlacherne, 
aby modlitbami a pôstom vy
prosil nebeskú ochranu pre 
mesto. A tu mal sv. Andrej vi
denie. Bohorodička, doprevá- 
dzaná sv. apoštolom Jánom a 
sv. Jánom Krstiteľom, sa zja
vila nad cárskym i dveram i a 
vstúpiac do svätyne, modlila sa 
dlho na kolenách. Potom nad 
zhromaždeným zástupom roz
prestrela svoj ochranný plášť
- pokrov. To isté videnie mal aj 
sv. Epifán. Obidvaja svätci po
chopili, že sama Presvätá Pan
na bude c h rá n iť  m esto , a 
preto plní nádeje  a radosti 
zvestova li ľudu , že m esto  
bude uchránené od zničenia. 
Tak sa aj stalo a na pamiatku 
tejto zázračnej ochrany začal 
sa sláviť na Východe sviatok 
Pokrova.

Na Máriino pôsobenie na beh 
sveta sa nevyčerpalo touto dnes 
už časovo i lokálne vzdialenou 
udalosťou. Spomenutá udalosť 
dala len podnet k liturgickému 
sláveniu toho, čo podvedome 
od počiatku nepretržite cíti a 
prežíva každé veriace srdce. 
Totiž, že bez ochrannej Máriinej 
ruky by sme boli osam elí, 
biedni a ľahko zraniteľní, ako 
deti bez matky. Skutočná 
ochrana Bohorodičky je viac 
duchovnej povahy. Boh chcel,

aby sme na aréne životného 
zápasu o najcennejšiu perlu - 
svoju dušu - mali pri sebe ženu, 
ktorej už v raji predpovedal ví
ťazstvo nad Zlým: „Nepriateľ
stvo ustanovujem medzi tebou 
a ženou, medzi tvojím potom
stvom a jej potomstvom. Ono ti 
rozšliape hlavu a ty mu zraníš 
pätu“ (Gn 3,15). Prečistá Pan
na jediná z ľudské-ho 
pokolenia definitívne 
porazila moc diabla, 
úhlavného, skrytého 
nepriateľa našej spá
sy. A tak môže aj nás 
účinne chrániť pred 
jeho úkladmi.

Na druhom  m ies
te na každého z nás 
pôsobí duch tohoto 
sveta. Snaží sa ra
finovane predostrieť 
m odel ž ivota , ktorý 
by č loveka mal u ro
b iť šťastným  aj bez 
B o h a . P ra k tic k ý m  
dôsledkom  takého 
to ž ivo tného štýlu je  
ne jednota a rodinný 
n e s ú la d , k o n č ia c i 
ra s tú co u  ro z v o d o 
v o s ťo u , o r ie n tá c ia  
m lá d e ž e  na ž iv o t 
„p o d ľa  te la “ , n a d 
m erné úsilie zbohat
núť za každú cenu 
atď. V  tom to  nebez
pečenstve zo strany 
sve ta  M á ria  je  tá , 
k to rá  u k a z u je , že 
len Boh je  nap lne 
n ím  ľu d ske j tú ž b y  
po šťastí a opravd i
vom  pokoji. O na v 
p o s lu š n o s t i c e lý  
svoj ž ivo t oddala Bohu a bola 
z to h o  n a d m ie ru  š ťa s tn á . 
Ona má skúsenosť so ž ivo 
tom  na zem i, a preto nás vy
t r v a lo  p o z ý v a  k o s o b n e j 
m e ta n o i - n á p ra v e  aj 
v m oderných časoch. N edo
volí nám zabudnúť na stá le 
p la tné  Je ž išo ve  s lová : „Č o

osoží č loveku, keby aj ce lý 
svet získal, a svojej duši by 
uškod il? “ (M k 8,36).

A po tretie nás do duchov
ného zm ä tku  uvádza  naša 
vlastná žiadostivosť a pýcha. 
Ak nie je  pýcha krotená, zasle- 
puje oči a robí z človeka otro
ka se b a  sa m é h o . Pod je j 
vládou už nie je možné budo

vať vzťah  ani s Bohom  ani 
s inými ľuďmi. Taký človek sa 
utápa vo vlastnom  egoizm e, 
stráca chuť žiť, duša mu star
ne skôr ako telo a z nenaplne
ného  ž iv o ta  je  na p o k ra ji 
zrútenia. A  tu je  trvalým zna
mením pre nás Máriina poko
ra, pre ktorú dosiahla Božie

povýšenie. Lebo Boh sa pyš
ným  p ro tiv í, a le  pokorným  
dáva m ilosť (1 Pt 5,5).

Mnohí z nás by sa mohli sami 
presvedčiť o svojom vrúcnom 
vzťahu k tej, ktorá má zo svä
tých najväčšiu účasť na moci 
Božej. Nie nadarmo sa sv. Ber
nard, uvažujúc o sile Máriinej 
p rím lu vy  u B oha, v y s lo v il: 
„O pravd ivý m ariánsky c tite ľ 
n ikdy nezahynie“ . M nohí by 
mohli povedať z osobnej skúse
nosti, ako sa prejavila Máriina 
ochrana v ich živote a čo cez jej 
ruky od Boha dostali. Keďže je 
ťažko pozbierať osobné sve
dectvá na papier, pripomeňme 
si skúsenosť celej Gréckokato
líckej cirkvi, ktorá v tomto roku 
žije v znamení troch význam
ných výročí. Je to 180. výročie 
založenia prešovského biskup
stva, 110. výročie narodenia 
b iskupa  P avla  P. G o jd iča , 
OSBM, a 30. výročie obnove
nia našej cirkvi. Výročia a jubi
leá sú príležitosťou zastaviť sa 
a obzrieť dozadu, lebo len pri 
poznaní a hodnotení minulosti 
m ôžem e sp rá vn e  k ráča ť 
v ústrety budúcnosti. Minulosť 
bola k nám v mnohom nepraj
ná. Napriek tomu vidíme, že 
naše srdca nie sú naplnené ne
návisťou, ale úprimnou vďakou 
Bohu a Márii za to, že v každých 
časoch života cirkvi boli s nami 
a d o v o lili nám dož iť sa 
dnešných dní. A dnes, tak ako 
vtedy, sa chceme znova vložiť 
pod ich ochranu, modliť sa, po
znávať znamenia Božej vôle, 
pracovať a dôverovať. V Božích 
plánoch sme zakódovaní nielen 
v súčasnosti, ale už aj v budúc
nosti. Neuspokojme sa s po
vrchným prístupom k životu a 
nebuďm e pasívni. Nebeská 
ochrana a naša vyvážená akti
vita sú spojené nádoby, ktorý
mi m ôžem e bu d o va ť svo j 
šťastný pozemský život i več
nú blaženosť.

o. Mgr. Michal HOSPODÁR

....Ak chodíme vo svetle, ako je on
vo svetle, máme spoločenstvo medzi 
sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás 
očisťuje od každého hriechu. Ak 
hovorím e, že nemáme hriech, 
klameme sami seba a nie je v nás 
pravda. Ale ak vyznávame svoje 
hriechy, on je verný a spravodlivý: 
odpustí nám hriechy a očistí nás od 
každej neprávosti.” 1 Jn 1,7-9
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Modlitba ruženca v rodinách 
i vo farských spoločenstvách ®  £

Z apoštolskej exhortácie O mariánskom kulte, ktorú vydal 
pápež Pavol VI. 2. februára 1974 sa dozvedáme, že po Druhom 
vatikánskom koncile treba priviesť do nového rozmachu i úctu k 
Panne Márii - v liturgii i mimo nej. Pri konci sa dosť naširoko 
zaoberá modlitbou sv. ruženca a obnove tejto modlitby, ktorá je 
„súhrnom celého Evanjelia“ (Pius XII., pápež). A to všetko na 
slávu Boha Otca i Syna i Svätého Ducha.

Apoštolský list Jám Pavla U.
Orientale Lumen

18. Každým dňom zm ocňu
je sa ma naliehavejšia túžba 
p re s k ú m a ť n a n o vo  d e jin y  
cirkvi, aby sme konečne na
písali dejiny našej jednoty, aby 
sme sa tak vrátili do času, keď 
sa po smrti a zm ŕtvychvstaní 
Pána Ježiša rozšírilo evanje
lium do najrozličnejších kultúr 
a keď sa započala taká plod
ná vzájom ná vým ena, ktorú 
nám ešte dnes dosvedčujú li
turgie jednotlivých cirkví. Hoci 
ani vtedy nechýbali ťažkosti a 
p ro tirečenia , lis ty apošto lov 
(porov.2Kor 9,11-14) a Otcov 
nám  d o k a z u jú  v e ľm i úzke  
bratské vzťahy medzi cirkva
mi, v plnej jednote viery a pri 
re š p e k to v a n í o s o b ito s tí  a 
identity. Tento obd ivuhodný 
pocit je d n o ty  posilňova la  aj 
spoločná skúsenosť mučeníc
tva a rozjím anie nad aktami 
martýrov každej cirkvi, spolu
účasť na náuke tak mnohých 
svätých učiteľov viery v prehĺ
benej vzá jom ne j vým ene a 
zdieľaní. Rozvoj rozdielnych 
skúseností c irkevného života 
neprekáža l kresťanom , aby 
vďaka vzá jom ným  vzťahom  
poznali a prežívali istotu, že sú 
dom a v k to re jko ľvek  c irkv i, 
p re tože sa v každe j z nich 
vznáša v obdivuhodnej roz
m a n ito s ti ja z y k o v  a tó n o v  
chvála jediném u Otcovi skrze 
Krista v Svätom Duchu. Všetci 
sa zhrom ažďovali na slávení 
Eucharistie, ktorá je  srdcom a 
vzorom pre spoločenstvo nie
len so zre teľom  na duchov
nosť a morálny život, ale aj pre 
samotnú štruktúru C irkvi s jej 
mnohorakým i úloham i a s luž
bami pod vedením  biskupa, 
nástupcu apoštolov.

(Pokračovanie v nasledujú
com čísle Slova)

Druhý vatikánsky koncil sa priamo 
nezapodieval ružencom. Nepriamo o 
ňom sa zmienil vo vieroučnej konšti
túcii Lumen gentium. Hovoriac o úcte 
k Panne Márii, „povzbudzuje 
všetkých synov a dcéry Cirkvi, aby 
veľkodušne pestovali úctu k Panne 
Márii, najmä v liturgii, aby mali vo veľ
kej vážnosti mariánske pobožnosti a 
nábožné úkony, ktoré v priebehu ve
kov odporúčal učiteľský úrad Cirkvi...“ 
(LG, 67).

Pápež Pavol VI. citujúc tento bod 
konštitúcie, vraví, že pod mariánsky
mi pobožnosťami myslel tu koncil pre
dovšetkým na ruženec a chcel takto 
zaň oduševniť veriacich: „Túto mod
litbu odporúčali naši predchodcovia 
s tou najväčšou horlivosťou a starost
livosťou. Opätovne odporúčali veria
cim, aby sa ruženec často modlievali. 
Vysvetľovali jeho význačnú povahu. 
Okrem toho uznali ho za vhodný na 
rozvíjanie kontemplatívnej modlitby 
chvály a zároveň prosby. Napokon 
vynášali jeho osobitný význam a veľ
kú účinnosť pre rozvíjanie kresťan
ského života a apoštolskej horlivosti...“ 
(0 mariánskom kulte, 42).

Katechizmus Katolíckej cirkvi vy
svetľuje, že „stredoveká zbožnosť Zá
padu vyvinula modlitbu ruženca, ktorá 
ľudu nahradila modlitbu hodín. Na Vý
chode zostala litaniová formaAkatistu 
a Paraklézu bližšia chórovým modlit
bám byzantských cirkví, zatiaľ čo ar
ménska, koptská a sýrska tradícia 
dávala prednosť ľudovým hymnám a 
chválospevom ku cti Matky Božej. 
Avšak v Raduj sa, Bohorodička, v 
teotokii, v hymnoch sv. Efréma alebo 
sv. Gregora z Náreku zostáva tradí
cia modlitby v zásade tá istá“ (KKC, 
2678).

Podľa legendy modlitbu sv. ruženca 
naučila nás modliť sa sama Panna Má
ria cez sv. Dominika. Ťažko povedať, 
čo je na tej legende pravdivé, ale mnohí 
tvrdia, že iste to bolo nebeské vnuknu
tie, ktoré dalo podnet k modlitbe sv. ru
ženca. Ale to už nie je legendou, ale

skutočnou pravdou, že Panna Mária pri 
svojich zjaveniach držala ruženec vo 
svojich rukách.Takju videla sv. Berna- 
deta v Lurde roku 1858.Takju videli aj tri 
deti vo Fatime pri zjaveniach v roku 
1917. Tak to bolo aj pri iných zjaveniach, 
ku ktorým sa Cirkev ešte nevyjadrila. 
Panna Mária držala ruženec v ruke a 
odporúča, aby sme sa ho zbožne mod
lili.

Ruženec už od svojho počiatku bol 
litániovou modlitbou, teda takou, pri 
ktorej sa jednotlivé modlitby pravidel
ne opakujú. Mnohým sa preto zdá, že 
takýto spôsob modlitby pripadá ako 
monotónny a nudný. Opakované činy 
patria však k životu práve tak, ako jed
norazové. Ľudské srdce po celý život 
bije stále v tom istom rytme, a beda, 
keby tomu tak nebolo. Rovnako je to 
s dýchaním, jedením, prácou a spán
kom. Opakovanie má preto veľký 
význam i v duchovnom živote. A čo 
sa týka opakovania jednotlivých mod
litieb sv. ruženca, veľký nemecký ka
tolícky spisovateľ nášho storočia, 
Romano Guardini, o tom povedal: „Opa
kovanie je tu iba vonkajšia forma. Má za 
cieľ iba napomáhať vnútorný pohyb duše 
pri modlitbe, ktorá sa tým stáva vždy 
pokojnejšia a plnšia.“

Katechizmus Katolíckej cirkvi v kapi
tole o Kresťanskej modlitbe hovorí, že 
Panna Mária nám ukazuje cestu k Ježi
šovi, a to tak podľa východnej ako aj 
západnej tradície (KKC, 2674). Preto 
„vzhľadom k tejto mimoriadnej Máriinej 
spolupráce na pôsobení Svätého Ducha 
cirkvi rozvíjali modlitbu k Matke Božej 
tým, že ju sústreďovali na osobu Krista, 
ako sa prejavuje vo svojich tajomstvách.
V nespočetných hymnách a antifónach, 
ktorými sa táto modlitba vyjadruje, sa 
obvykle striedajú dva prúdy, jeden „ve
lebí“ Pána za „veľké veci“, ktoré vyko
nal pre svoju pozornú služobnicu a skrze 
ňu pre všetkých ľudí: druhý zveruje Je
žišovej Matke prosby a chvály Božích 
detí, pretože ona teraz pozná ľudstvo, 
ktoré Boží Syn v nej prijal ich za svoje. 
Tento dvojaký pohyb modlitby k Márii je

nádherne vyjadrený v modlitbe Raduj 
sa, Bohorodička...“ ( KKC, 2675-2676
)■ .

Život Božích synov a dcér už od sa
mého počiatku Cirkvi bol zápasom - 
zvonku i v jeho vnútri. Preto nečudo, že 
Cirkev vidí v modlitbe sv. ruženca silnú 
zbraň. Bol zbraňou v ruke už sv. Domi
nikovi, ako to o ňom povedal pápež Pius 
IX. vo svojom liste Egregiis suis pred 
otvorením Prvého vatikánskeho koncilu
3. decembra 1869: „Svätý Dominik v 
boji proti škodlivému bludu albigencov 
použil ruženec ako svoju nepremožiteľnú 
zbraň. Tak sa majú ním ozbrojiť kresťa
nia i dnes v boji proti toľkým strašným 
omylom a lžiam.“Tak sa o ňom vyjadri
la aj sr. Lucia: „Ruženec je najmocnejšia 
zbraň, ktorou sa dnes v našich bojoch 
môžeme brániť.“

Pápež Lev XIII. bol veľkým apošto
lom ruženca v Cirkvi. Napísal o ňom 
dvanásť encyklík a niekoľko apoštol
ských listov. V nich ruženec nazýva 
účinným prostriedkom ako si zachovať 
vieru, ako žiť časne i ako sa zachrániť 
pre večnosť.

Vrelý vzťah k ružencu mal i pápež 
Pius XII... Nezabudnuteľný pápež Ján 
XXIII. sa denne modlieval celý sv. ru
ženec: radostný, bolestný i slávnost
ný. Ruženec sa modlil za všetky národy, 
každý desiatok na iný úmysel.

Pápeža Pavla VI. možno tiež nazvať 
pápežom ruženca. Vo svojej prvej en- 
cyklike o ruženci v roku 1966 vyzýva 
modliť sa ho predovšetkým za pokoj, 
pretože „svet sa zmieta vo vojnách, v 
horúčkovitom zbrojení, trpí rasizmom 
a nespravodlivosťami.“

V zvláštnej úcte ma modlitbu sv. 
ruženca aj terajší Svätý Otec Ján Pa
vol II., ktorý sa denne modlí celý sv. 
ruženec... Pri poludňajšom príhovo
re dňa 30. septembra 1980 povedal: 
„Už od stáročí zaujíma táto modlitba 
prednostné miesto v prejavoch úcty 
k preblahoslavenej Panne Márii, pod 
ktorej ochranu sa veriaci utiekajú vo 
všetkých nebezpečenstvách a po
trebách... Počas modlitby ruženca 
uvažujeme o hlavných udalostiach 
Kristovho vykúpenia od chvíle 
počatia až po vrcholné momenty: 
Veľkej noci a po oslávenie Matky Bo
žej. Táto modlitba je neprestajné 
vzdávanie chvály a neprestajné 
prednášanie prosieb Panne Márii, 
aby sa prihovárala za nás, za bied
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nych hriešnikov, v každej chvíli 
nášho života až po hodinu našej 
smrti.“

Z tejto príčiny siahajú mnohí po 
modlitbe s v. ruženca. Modlia sa ho 
v chráme, v rodine, cestou do prá
ce i vo voľnom čase.

Michelangelo na obraze Posled
ný súd v Sixtínskej kaplnke nama
ľoval anjela, ktorý ponúka 
hriešnikovi ruženec, aby sa ho chytil 
a tak sa vyslobodil z nebezpečia. 
Ak si to dobre všimneme, ruženec 
je veľký a silný. Veľký umelec 
pochopil, že práve to je vzácny 
prostriedok, ako sa dostať do neba.

Stigmatizovaný kapucín nášho 
storočia Páter Pio temer bez pre
stania sa modlieval ruženec a na
zýval ho svojou zbraňou.

Andrej Hofer, slávny guvernér 
Tirolská, mal vo zvyku modliť sa ru
ženec s celou rodinou každý večer. 
Nikdy nevynechal túto rodinnú 
modlitbu, ani keď mal hosťov. Ho
vorieval: „Jedli ste so mnou, nuž 
môžete sa so mnou aj modliť.“

Mária Gorettiová (+ 1902), sväti
ca nášho storočia, podľa svedec
tva matky, ktoré zverila otcovi 
dominikánovi, zvierala v ruke ruže
nec, celý roztrhaný pri násilí, ktoré 
jej spôsobil vrah Alexander Sere- 
nelli. Panna Mária, ktorú si veľmi 
uctievala, urobila z tohto chudob
ného dievčaťa hrdinku panenstva.

„Máme nádej, že ruženec nás 
môže vyliečiť zo všetkého zla na
šich čias... Táto modlitba bude pre 
Cirkev ako Dávidov prak, bude ním 
vedieť chrabro čeliť všetkým 
pekelným nepriateľom...“ (Pius XII., 
pápež). Preto Cirkev modlitbu sv. 
ruženca veľmi odporúča aj v prí
prave na Veľké jubileum roku 2000. 
To je téma na mesiac október, aby 
modlitba sv. ruženca mala svoje 
miesto v rodinách i vo farských spo
ločenstvách, aby rozjímanie o jed
notlivých tajomstvách sv. ruženca 
priviedlo všetkých k hlbšiemu 
poznaniu právd našej viery podľa 
svätého evanjelia. Tak, ako sa o tom 
pekne vyjadril pápež Pavol VI. vo 
svojej prvej encyklike o ruženci roku 
1966: „Ruženec, to je Kristus videný 
očami Panny Márie!“ Veď nič 
nemôže byť pre našu spásu 
užitočnejšie, ako rozmýšľať o živote, 
utrpení, smrti a vzkriesení Ježiša 
Krista a potom sa snažiť aplikovať 
to na svoj vlastný život. Preto „po
ďte si z týchto tajomstiev natrhať ruží 
tajomných...“

o. Mgr. František DANCÁK

Morííííí:« - rozhovor c Rohom
„Čo vieš o Bohu?“ - pýtala 

sa istá neveriaca kresťanky. 
Tá je j od p o ve d a la : „V iem  
to h o  m á lo , poznám  však  
s p ô s o b , a ko  sa  s n ím  
s tre tnúť. K ľakni si a m odlí 
sa so mnou a stretneš sa s 
B ohom “ .

Pri m odlitbe spoznávam e 
Boha tak, ako človeka v roz
hovore. Kto sa naučí m odliť 
sa, vyrieši svoj vzťah k Bohu, 
ba viac, položí pevné zákla
dy usporiadaného, mravné
ho života. Že to to  pravid lo 
platí veľm i dávno, stačí sa 
pozrieť do Starého zákona.

Jedným  z najväčších prí
kladov modliacich sa ľudí je  
Mojžiš, vodca ľudu, organi
zátor záchrany Izraela, teda 
nie pustovník, ale muž v pl
nej aktivite. Možno povedať, 
že je  akým si predobrazom  
m od liaceho  sa Krista . Pre 
jeho  modlitbu zachránil Boh 
svoj ľud (Ex 33,17).

M ojžišove prosby neznejú 
ako tiché rozjímanie. Sú plné 
dramatického napätia. Pripo
mína Bohu, že ľudia sú jeho 
národ (Ex 33,13), žeby ne
slúžilo  k Božej cti, aby ich 
opustil. Čo by na to povedali 
iné národy (Ex 32,11-14). V i
dieť, že jeho modlitba je  sku

točným rozhovorom s Bohom.
Podobne sa m odlí Dávid. 

V lastne stále „d iskutu je“ s Bo
hom o všetkom , čo bude robiť 
a chce, aby to bolo v súlade s 
Božími plánmi. Keď na to za
budne a dopustí sa ťažkých 
hriechov, znova nachádza vý
chodisko v modlitbe: „Zm iluj 
sa, Bože, nado mnou pre svo
je  m ilosrdenstvo a pre svoje 
ve ľké  z ľu to va n ie  zn ič  moju 
neprávosť“ (Ž 50,3).

Muži sa podľa Písma mod
lili uprostred činnosti, v práci, 
v boji. Chrám bol m iestom ce
lonárodného stretávania. Ža l
my sa stali oficiá lnym  hlasom 
národa ako spoločné m odlit
by. Spoločná modlitba je  kla
s ic k ý m  v ý ra z o m  je d n o ty  
myslenia pred Bohom.

V živote Krista sa modlitba 
prejavuje ešte vo väčšej m ie
re. Ježiš vystúpil sám na vrch 
m odliť sa (M t 14,23). Vždy sa 
modlil pred veľkým rozhodnu
tím , pri krste v Jordáne (Lk 
3,21), pred vyvolením dvanás
tich apoštolov (Lk 6,12), pred 
tým, než naučil svojich učení
kov m od liť sa O tče náš (Lk 
11,1). V najťažšej chvíli svoj
ho ž ivota  vedie d ialóg s O t
com, v ktorom  je  vy jadrená 
nielen jeho  slabosť ale aj ľud

stva, ktoré hľadá oporu, aj silu 
v ie ry  v s lovách  „n ie  čo ja 
chcem, ale čo ty chceš“ .

Ako sa máme modliť my? 
K ristus učil apoštolov takto: 
„A k  bude te  o n iečo  p ros iť 
Otca v mojom mene, dá vám 
to “ (Jn 16,23). Modlitba toho- 
to druhu, akú si želá Boh, kto
rej príkladom bol sám Kristus, 
spočíva v úplnom odovzdaní 
sa Bohu, jeho vnuknutiam  a 
jeho otcovskej láske.

Koľkí z nás sa pravidelne 
modlia? Koľkí z nás venujú 
denne v pokoji a bez napätia 
päť, desať m inút rozhovoru s 
Bohom? Koľkí z nás sa as
poň krátko pomodlia počas 
dňa? Krátke modlitby často i 
bez  s lov , s p o č ív a jú c e  vo 
vzdychu, pohľade na kríž, na 
kvet, na slnko a podobne pre
budia v nás mravný cit a my 
potom dokážem e prežiť deň 
plodnejšie s Božím požehna
ním.

Úvahu o modlitbe však nie 
je  m ožné skončiť ináč, ako 
m odlitbou: „Pane, nauč nás 
m odliť sa, zachráň nás pred 
bohorúhavým  tvrdením , že 
nem ám e na modlitbu čas!“

Mons. Ján HIRKA 
diecézny biskup

Chrám sv. Anny
Tento chrám, postavený v pr

vej polovici dvanásteho storočia, 
nesie výrazne rysy tradičného ro
mánskeho štýlu a architektonické 
princípy, ktoré boli širšie apliko
vané až v dobe križiackych výprav. 
Je zaraďovaný medzi najstaršie 
miesta v  Jeruzaleme. Podľa tradí
cie bol postavený na mieste, kde 
stál dom Joachima a Anny, rodi
čov Panny Márie. Predpokladá sa, 
že sa tu narodila Presvätá Bohoro
dička. Vnútrajšok chrámu je lodný 
priestor s nádhernými hlavicami 
pilierov nesúce oblúky klenby.



6 SLOVO 19/98

Slovenskí biskupi v Ríme 
na návšteve Ad limina

f\ic iá tn a  návšteva sioven-
vSských biskupov Ad limina v 

Ríme sa začala dňa 7. septembra. 
Podľa cirkevného práva s i má die
cézny biskup každých päť rokov uro
b iť púť do Ríma k hrobom svätých 
apoštolov Petra a Pavla, klasicky na
zývanú,,AdliminaApostolorum.“Pritej
to príležitosti sa má stretnúť s rímskym 
veľkňazom a podať mu správu o stave 
svojej diecézy.

O desiatej hodine odišli otco via bis
kupi autobusom z Vatikánu, kde bol i  
ubytovaní, do Castel Gandoífa na stret
nutie so Svätým Otcom. Audiencia, p ri 
ktorej sa každý biskup súkromne stretol 
s Najvyšším Pastierom, sa začala o
11.30 hod. Po audiencii nasledoval obed 
so Svätým Otcom.

Posledná návšteva „Ad lim ina 
apoštolom m“ našich biskupov sa 
uskutočnila spolu s českými a mo
ravským i biskupm i združeným i 
v Biskupskej konferencii Českej a 
Slovenskej federatívnej republiky 19. 
až 27. júna 1992. Vtedy Svätý Otec 
vo svojom rozlúčkovom prejave klá- 
dolbiskupom na srdce,

- aby odstránili nedostatky vo for
mácii kňazov

- aby vyučovanie náboženstva 
boio vo vyhovujúcich hodinách

- aby sa postarali o formáciu do
statočného počtu učiteľova kateché
tov

- aby zintenzívnili pozornosť a úsi
lie  ohlasovaniu kresťanskej pravdy 
mládeži

V nových okolnostiach sociálne
ho, kultúrneho i  politického života 
musí cirkev na Slovensku reagovať 
na nové požiadavky, k čomu Svätý 
Otec vyzval biskupov hneď v prvý 
deň návštevy.

Po stretnutí so Svätým Otcom sa 
slovenskí biskupi vrátili vo Vatiká
nu. Večer o 17.30 hod. spoločne ce
lebrovali sv. omšu v Bazilike sv. Petra, 
ktorej predsedal kardinál Ján Chryzos- 
tom Korec. Vo svojom príhovore pouká
zal na dôležitosť vernosti Petrovmu 
nástupcovi.

Ráno 8. septembra v kaplnke 
apoštolského paláca v Castel Gandotfe 
celebrovali naši otcovia biskupi svätú 
omšu s pápežom Jánom Pavlom II. Po 
svätej omši sa Svätý Otec ešte raz 
stretol s biskupmi v bratskom rozhovo
re, na konci ktorého udelil im a veriacim 
diecéz, ktoré spravujú, osobitné apoš
tolské požehnanie. V mene všetkých prí
tomných Jána Pavla II. pozdravil 
predseda KBS, banskobystrický die
cézny biskup, Mons. Rudolf Baláž.

Biskupi spoločne navštívili dikas- 
tériá - posvätné kongregácie a zú

častnili sa inaugurácie Slovenského 
pápežského kolégia a pápežského 
inštitútu, na ktoré bol povýšený Ústav 
sv. Cyrila a Metoda práve po tridsia
tich piatich rokoch svojej existencie. 
Jeho rektorom sa stal ThLic. Franti
šek Novajovskýkňaz spišskej diecé
zy

Biskupov vo svojej rezidencii p ri
ja l a j veľvyslanec SR vo Vatikáne za 
prítom nosti veľvyslanca SR 
v Taliansku.

V sobotu 12. septembra konceleb
rovali slovenskí biskupi slávnostnú 
sv. liturgiu v najväčšej mariánskej 
bazilike na svete - Sa n c ta Maria Ma- 
giore. Hlavným celebrantom bol pre
šovský diecézny biskup Mons. Ján 
Hirka. Táto bazilika je  pamätná tým, 
že v nejpápež Hadrián II. schválil li
turgické a biblické texty v staro
slovienskom jazyku. Po sv. litu rg ii 
posvätil biskup Hirka pamätné tabu
le ku c ti sv. Cyrila a Metoda, ktoré 
dalo zhotoviť a inštalovať Minister
stvo kultúry SR, a ktoré sú podpísa
né: „Venuje slovenský národ“. V ten 
istý deň v Bazilike sv. KUmenta, kde 
odpočíva sv. Cyril, biskup Ján Hirka 
posvätil tumbu znázorňujúcu hrobku 
sv. Cyrila, tiež s textom:,, Venuje slo
venský národ“..

Z prejavu Svätého Otca 
Jána Pavla H.

1 .„Cirkev je v Kristovi akoby sviatos
ťou, čiže znakom a prostriedkom dô
verného spojenia s Bohom a jednoty 
celého ľudského pokolenia“. Týmito 
slovami Druhý vatikánsky koncil pred
stavuje tajomstvo Cirkvi, zdôrazňujúc 
jej osobitný vzťah k tajomstvu Krista a 
k Božiemu kráľovstvu, ktorého je „zá
rodkom a počiatkom na zemi“. Aby Cir
kev vykonávala náležitým spôsobom 
úlohu „všeobecnej sviatosti spásy“, kto
rá je jej vlastná, musí mať možnosť 
vhodne prejaviť, na rovine všeobecnej
i miestnej, dvojakú dimenziu - ľudskú i 
božskú - ktorú jej vtlačil Zakladateľ, a 
to tak, že sa naplno včlení do záleži
tosti sveta bez toho, že by sa pomie
šala so svetom (porov. Jn 17,15-16).

2. Aj Cirkev, ktorá je na Slovensku, 
je povolaná byť „všeobecnou sviatos
ťou spásy“, berúc s láskou účasť na 
radostiach, na utrpeniach a na potre
bách slovenského ľudu s povedomím, 
že je „zárodkom a počiatkom Božie
ho kráľovstva“ a nástrojom Kristovej 
milosti. Povedomie vlastného poslania

ju privedie k úctivému a pozornému dia
lógu so spoločnosťou a k úsiliu o bratské 
a solidárne spolužitie v duchu hodnôt 
pravej kresťanskej tradície.

Zoči-voči situácii, v ktorej ešte cítiť 
dôsledky tvrdého komunistického pre
nasledovania a v ktorej hrozí nebez
pečenstvo, že znovu vzplanú 
deštruktívne rozdelenia minulosti, Cir
kev si uvedomuje, že má byť soľou a 
kvasom vo vnútri slovenskej spoloč
nosti a prispieť k dobru všetkých bez 
toho, že by sa dala vtiahnuť do kon
fliktov osobných záujmov.

Hlboké zmeny, ktoré v posledných 
rokoch zasiahli slovenskú spoločnosť 
s povážlivými dôsledkami pre rodinu a 
svet mladých, zaväzujú pastierov a 
veriacich brániť hodnoty kultúrnej a 
kresťanskej tradície. To predpokladá 
hlbokú a jasnú filozofickú a teologickú 
analýzu rozličných myšlienkových prú
dov, odkryť ich dvojznačné črty a opra
viť ich, poslúžiac si nimi na užitočné 
prehĺbenie vlastného náukového bo
hatstva.

3. Aby cirkev „sviatosť“ prinášala 
bohaté ovocie dobra, bude užitočné, 
keď sa viac zaangažuje v sektoroch, 
ktoré sú priamejšou súčasťou jej po
slania.

Predovšetkým bude treba viac sa 
starať o formáciu dospelých veriacich 
vo viere a povzbudzovať ich k plnému 
vykonávaniu ich špecifických úloh. Ako 
som zdôraznil počas mojej pastorálnej 
návštevy vo vašej milovanej krajine: 
„Náležíte formovaní katolícki laici majú 
vniesť evanjeliové posolstvo do kaž
dého spoločenského prostredia, vráta
ne politickej sféry.“ Nejde teda natoľko o 
napomáhanie tých, ktorí plnia zastupujú
cu úlohu v neprítomností kňaza, ale skôr 
o pomoc veriacim, aby objavili autentic
kú „laickú“ duchovnosť ako cestu k po

sväteniu seba samých a sveta, vychá
dzajúc zo základného posvätenia prija
tého v krste. V tomto úsilí v celej šírke o 
formáciu dospelých laikov osobitnú dô
ležitosť nadobúda služba poskytovaná 
katolíckym univerzitami, ktorých špeci
fickým cieľom je práve kultúrne a du
chovne formovať osoby, ktoré by boli 
schopné vnášať hodnoty viery a kato
líckej tradície do občianskeho a politic
kého prostredia.

4. Teším sa s vami, ctihodní bratia, 
že v týchto posledných rokoch bolo 
možné zabezpečiť vyučovanie nábo
ženstva v školách. No chcem aj pri tej
to príležitosti zdôrazniť, že tento spôsob 
evanjelizácie nenahradí farskú kateché- 
zu detí, mládeže a dospelých. Škola je 
iste výdatnou pomocou, ale centrom 
katechézy zostáva farnosť, ktorá má dis
ponovať náležitými štruktúrami potreb
nými na normálnu pastoračnú a formačnú 
činnosť.

Je zvlášť potrebné, aby sa organic
ké a sústavné ohlasovanie Božieho 
slova dostalo k dospelým, aby vedeli 
urobiť z evanjelia hybnú silu svojho ži
vota, a tak odvážne dosvedčovali Kris
ta v prostredí práce, kultúry a sociálnej i 
politickej činnosti. K tomu majú prispieť 
osobitné kurzy a iné vhodné podujatia 
formačného rázu.

Nadovšetko binómium rodina-mlá- 
dež musí mať prvoradú prednosť vo 
vašich cirkevných spoločenstvách. 
Negatívne vplyvy, ktoré dnes prichá
dzajú zo všetkých strán, musia nájsť v 
kresťanskom spoločenstve účinné 
vhodné protilieky. Na ten cieľ poslúži 
rozhýbať organickú mládežnícku a ro
dinnú pastorálku, schopnú odpovedať 
na formačné požiadavky mládeže a 
nových rodín. V tejto perspektíve sa 
vhodne pristúpilo k preloženiu a publiko
vaniu Katechizmu Katolíckej cirkvi v slo
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venskom jazyku. Je to mimoriadny ná
stroj evanjelizácie a teraz úlohou Cirkvi, 
najmä biskupov a kňazov, „preložiť“ jeho 
obsah do každodenného života veria
cich.

V rámci formačného úsilia oriento
vaného na nové generácie treba zdô
razniť aj potrebu pastorálky za povolania 
na služobné kňazstvo a na zasvätený 
život, že je to veľkodušná služba záuj
mom Kráľovstva.

5. Aj Cirkev na Slovensku spolu s 
celým katolíckym svetom sa usiluje 
pripraviť sa už odteraz na Jubileum 
roku 2000, ktoré sa približuje veľkými 
krokmi. Preto sa neobmedzuje živiť 
ovzdušie očakávania tohto historické
ho momentu, ale sa snaží - a správne
- intenzívne žiť roky bezprostrednej prí
pravy podľa celocirkevného plánu, ako 
som ho načrtol v apoštolskom liste Ter- 
tio millennlo adveniente. Časopis Veľ
ké jubileum, chvályhodne vydávaný 
Konferenciou biskupov Slovenska, 
môže v tomto smere poskytnúť výdat
nú pomoc rôznym diecéznym a far
ským spoločenstvám.

6.Cirkev ponúka človekovi spásu 
uskutočnenú Kristom podľa Otcovho 
plánu vo veľkonočnom tajomstve. Ide 
človeku v ústrety a prijíma ho tak, ako 
sa jej predstaví, so všetkými svojimi 
rozumovými a morálnymi slabosťami, 
so všetkými svojimi rodinnými a soci
álnymi problémami. Cirkev si však uve
domuje, že nemá už hotové riešenie 
pre každú novú otázku vyvolanú pre
menlivými okolnosťami. Radšej sa sta
via po boku každého, aby ho 
povzbudzovala k zodpovednosti a po
zvala ho hľadať primeranú odpoveď vo 
svetle kresťanskej múdrosti nazhro
maždenej v dokumentoch Učiteľského 
úradu.

7. Ctihodní a drahí bratia, toto sú 
myšlienky a povzbudenia, ktoré som 
pokladal za potrebné povedať vám pri 
príležitosti vašej milej návštevy Ad li- 
mina. Ďakujem vám za horlivosť a obe
tavosť, s akou sa snažíte o pravé dobro 
spoločenstiev zverených vašej pasto
račnej starostlivosti. Stále pestujte hl
boký zmysel pre efektívnu jednotu medzi 
vami a so všeobecnou Cirkvou a 
osobitne s Petrovým nástupcom.

Zverujem vás a vaše spoločenstvá 
pod materinskú ochranu Sedembolest- 
nej Panny Márie, patrónky Slovenska, 
a s láskou udeľujem vám všetkým, ako 
aj cirkevným spoločenstvám vám zve
reným a celému slovenskému národu 
osobitnéApoštolské požehnanie.

Castel Gandolfo 7. septembra 1998 

JOANNES PAULUS II.

Pri jednej z nedávnych prechá
dzok Rímom som aj s priateľom 

zablúdil na jeden z rímskych vŕškov - 
Monte Celio - do Chrámu sv. Gregora. 
Na naše veľké prekvapenie sme 
v predsieni chrámu uzreli aj smerovku 
s nápisom Byzantská kaplnka. Skutoč
ne, jedna z bočných kaplniek, úplne od
delená od chrámu, s vlastným vchodom, 
je úplne pretvorená podľa východného, 
byzantského obradu. Pri všetkej jedno
duchosti a skromnosti ju zdobí vkusný 
ikonostas, v strede pred solejou je tetra- 
pod, cárskej dvere sú zatiahnuté záclo
nou. Naše prekvapenie ešte vzrástlo, 
keď do kaplnky vstúpili štyria mladí 
muži, vo východných rjasách a kamilav- 
kách. Jeden z nich s dlhou hnedastou bra

dou vošiel do svätyne a o chvíľ u začala 
liturgia večierne. Pohotovo nám podali 
brožúrku s talianskym textom a prísluš
nými notami, takže sme sa mohli pripo
jiť k modlitbe. Po skončení spievanej ve
čierne sme sa zastavili na pár slov a tak 
sme sa dozvedeli, že títo muži sú mladí 
rumunskí gréckokatolíci, ktorí sa roz
hodli zasvätiť mníšskemu stavu v jeho 
tradičnej východnej forme, venujúc sa 
predovšetkým modlitbe a štúdiu. Nate
raz si ešte dopĺňajú teologickú formá
ciu na niektorých rímskych univerzi
tách, ich predstavený otec je rodákom 
z Maramorošskej oblasti, ktorá kedysi 
bola súčasťou mukačevskej eparchie, 
študuje na Pápežskom východnom inšti
túte liturgiu. Pred niekoľkými týždňa
mi zložil večné sľuby a jeho traja spo
ločníci prijali tzv. rjasoforát.

Východné mníšstvo, ktoré - ako to 
pripomínal už Pius XII. - „je počiatkom 
ostatných foriem kresťanského mníš- 
stva" a ktorého „bohatstvo duchovných 
trad íc ií"  bolo vyzdv ihnu té  II. 
vatikánskym koncilom (Unitatis redin- 
tegratio II, 15 d),nepozná západné dele
nie na rôzne rády, kongregácie a inšti
túty, ale v rámci toho istého kláštora sa 
hľadá cesta na realizáciu osobného 
božieho plánu, berúc do úvahy vrodené 
danosti, duchovnú náklonnosť i fyzické 
možnosti každého jednotlivca. Stupne 
mníšského života odvodzujú svoje 
názvy od jednotlivých vonkajších zna
kov oblečenia, ktoré sa s nimi spájajú. 
Takto nasleduje rjasoforát (rason- 
mníšske rúcho, forein-nosiť), teda obdo
bie nižších sľubov, ktoré už ale majú cha
rakter večných sľubov. Po vyšších 
sľuboch sa prechádza do druhého stup
ňa tzv. mikroschemy (mikro-malý, sché- 
ma-grécky plášť). Osoby, ktoré strávili

mnohé roky v príkladnom rehoľnom ži
vote, ktoré sa vyznačujú svojou horlivou 
zasvätenou Bohu v modlitbe a skutkoch 
kajúcnosti, môžu zavŕšiť svoj postup 
v rehoľnom živote prijatím vonkajšie
ho znaku tzv. megaloschomy (megalos- 
veľký, schema-grécky plášť).

V mníšskom živote sa na mnohých 
miestach vyjadruje apoštolský list Svä
tého Otca Jána Pavla II. - Orientale Lu- 
men. Uveďme si tu aspoň niektoré myš
lienky.

Keď Boh niekoho volá takým totál
nym spôsobom ako v mníšskom živote, 
vtedy môže človek dosiahnuť ten naj
vyšší stupeň, ktorý sú ochotné vyjadriť 
citlivosť, kultúra a duchovnosť. Toto 
platí o to viac vo východných cirkvách

pre ktoré mníšstvo predstavuje ich by
tostnú skúsenosť a v ktorých aj dnes roz
kvitá, len čo sa skončí prenasledovanie 
a srdcia sa môžu slobodne pozdvihnúť 
k nebu. Kláštor je prorockým miestom, 
v ktorom sa stvorenie stáva Božou osla
vou a kde sa konkrétne žitý príklad lá
sky k blížnemu stáva ideálom ľudské
ho spolunažívania, kde ľudská bytosť 
hľadá Boha bez bariér a prekážok, mies
tom, ktoré sa takto stáva oporou pre 
všetkých, nosí ich v srdci a pomáha im 
hľadať Boha... Obraciam teda svoj zrak 
na mníšstvo, aby som identifikoval tie 
hodnoty, ktoré dnes pokladám za mimo
riadne dôležité na vyjadrenie prínosu 
kresťanského Východu k putovaniu 
K ristovej C irkvi k Božiemu 
kráľovstvu... Východiskovým bodom 
pre mnícha je Božie slovo, Slovo, ktoré 
volá, pozýva, každého osobne zaväzu
je, ako to bolo u apoštolov. Keď je človek 
zasiahnutý Slovom, rodí sa poslušnosť, 
teda načúvanie, ktoré mení život. Mních 
sa každý deň živí Chlebom Slova. Bez 
neho by bol ako mŕtvy a nemal by už čo 
komunikovať bratom, pretože toto Slo
vo je Kristus a mních je povolaný pripo
dobniť samu.

Aj vtedy, keď so svojimi spolubratmi 
spieva modlitbu, ktorá posväcuje čas, 
pokračuje v asimilovaní Slova...

Pohľad mnícha sa upiera na Krista, 
Bohočloveka, a v znetvorenej tvári 
Muža bolesti už vníma aj prorocké zves
tovanie premenenej tváre Vzkrieseného. 
Kontemplatívnemu zraku sa Kristus 
zjavuje tak ako jeruzalemským ženám, 
ktoré vystúpili na Golgotu, aby kontem- 
plovali jej tajomné divadlo. Pohľad mní
cha, formovaný v tejto škole, je naučený 
kontemplovať Krista aj v skrytých zá
hyboch stvorenia a v histórii ľudí

chápanej v jej postupnom stotožňovaní 
sa s totálnym - celým Kristom.

Pohľad, ktorý sa postupne stáva kris- 
tifikovaným, sa tak učí odtŕhať od von- 
kajškovosti, od vírenia zmyslov, od všet
kého toho, čo človeku prekáža, aby sa 
ľahko a ochotne dal uchvátiť Duchom...

Práve v postupnom odtrhnutí sa od 
toho, čo mu vo svete prekáža vo vytvo
rení spoločenstva so svojím Pánom, spo
znáva mních svet ako miesto, v ktorom 
sa odráža krása Stvoriteľa láska Vyku
piteľ a. Mních vo svojej modlitbe vyslo
vuje epiklézu Ducha nad svetom a je si 
istý, že bude vypočutý, pretože táto jeho 
modlitba má účasť na samotnej Kristo
vej modlitbe. A tak v sebe cíti zrod 

, hlbokej lásky voči ľudstvu, tej lásky, kto

rú na Východe modlitba často oslavuje 
ako atribút Boha, priateľa ľudí (čelovi- 
koľubca), ktorý neváhal obetovať svoj
ho Syna, aby zachránil svet. V tomto jeho 
postoji je niekedy mníchovi dané, aby 
kontemploval svet už premenený zbož- 
štujúcim činom mŕtveho a vzkrieseného 
Krista. Mních je vždy bytostne človekom 
spoločenstva, nech mu už Duch vyhradí 
akúkoľvek modalitu."

Toto stretnutie s mladými rumunský
mi gréckokatolíkmi, ktorí vzali vážne 
Božie volanie k zasvätenému životu a 
ktorí našli aj odvahu k znovuodkrývaniu 
hodnôt tradičného východného mníšstva, 
nás môže priviesť k myšlienkam aj na 
našu gréckokatolícku cirkev. Pri jej zrode 
stáli mnísi - s v. Cyril a Metod. Ich prví 
učeníci ich nasledovali v rehoľnom za
svätení. Kláštory boli miestom, kde aj po 
rozpade Veľkej Moravy pretrvával vý
chodný obrad. Pri obnove cirkevnej jed
noty formou Užhorodskej únie zohrali 
kľúčovú úlohu mnísi Partén Petrovič a Ga
briel Kosovický. Všetci mukačevskí 
biskupi až do poslednej štvrtiny 18. sto
ročia boli mníchmi. Spomedzi našich 
mníchov vychádzali prví historici, ako 
bol Joannik Bazilovič, či osvetoví činiteli 
ako Anatolij Kralický. Aká škoda, že u 
nás mníšsky spôsob života zanikol. Sú
časné východné rehole, baziliáni, či re- 
demptoristi, svoju štruktúru uspôsobili 
podľa vzoru apoštolský činných reholí. 
Avšak kontemplatívne mníšstvo bolo 
vždy životodarnou lymfou duchovného 
života miestnej cirkvi. Prosme teda Pána 
a Darcu života, aby aj v našej eparchii 
vzbudil povolania pre tento osobitný 
druh zasväteného živote, ktorého obno
venie by bolo zaiste hlbokým duchovným 
prínosom pre celú našu Cirkev.

o. ICDr. Cyril VASIĽ, SJ
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Súvis losti
Zaiste každý z nás už zažil v živote 

takú situáciu, kedy sa ho pýtali, resp. 
kládli otázky v súvislosti s vierou, ale
bo vás určité okolnosti prinútili k tomu, 
aby ste reagovali na rôzne invektívy 
smerom k náboženstvu. A možno vo 
vás položené otázky vyvolali určité po
chybnosti, váhavosť.

Každý deň skladáme skúšky viery, 
ktorá je  krehká ako lupienky ruže. Čas
to a j bez týchto otázok veriaci človek 
pochybuje o Bohu. Preja vuje sa to naj
mä vtedy, keď sa spolieha na vlastné 
sily a rieši svoje problémy bez modlit
by. Všetko stojí, alebo padá na jednej 
otázke, na ktorú človek hľadá odpoveď 
a poznanie - „Naozaj jestvuje Boh a 
posmrtný život?“

Naozaj veríte v posm rt
ný život ?

Postavme si túto otázku naj
prv trošku ináč. Veríte v život ? 
Čo je to za otázka? Ja predsa 
viem, čo je život. Ja ho žijem. 
Viem ? Naozaj viem ?

Videli ste rásť strom na holej 
skale, krík na streche, púpavu 
vyrásť z asfaltu alebo betónu ? 
Viete o tom, že vtáci prilietajú k 
nám každý rok z južnej pologu
le, len aby tu vyviedli svoje po
tomstvo ? Videli ste ľudí veľmi 
ťažko chorých, alebo ťažko pra
cujúcich, ktorí boli posilou a ra
dosťou pre iných ? Čo je to za 
sila ? Dá sa azda vidieť, ohma
tať, odmerať ? To je život - kreh
ký, zraniteľný a predsa silný a 
nepremožiteľný. Je to Božia isk
ra na našej Zemi. Život je ne
ustále dávanie a prijím anie. 
Život je láska. Zem dáva živiny 
rastlinám, rastliny ich prijímajú 
a dávajú sa zvieratám. Tie sú 
zasa pre človeka. Život od pr
vej bunky má stále vzostupnú 
tendenciu. Je stále zložitejší a 
dokonalejší. Bolo by proti príro
de, keby sa to pri človekovi za
stavilo! Preto verím , že keď 
prestanem dýchať, srdce mi ne
bude biť a mozog pracovať, môj 
život bude len uvoľnený od prí
ťaže hmoty a bude mať nový 
rozlet v novej kvalite, v kvalite 
svojho definitívneho zavŕšenia 
v Bohu. Od Boha ako zdroja ži
vota vychádzame a k nemu ako 
zmyslu života sa vraciame. Iná 
alternatíva by bola absurdnos
ťou a nezmyslom.

Mgr. E. VOSKÁROVÁ

Dnes vám nesľubujeme ani zlato, ani striebro, len dobrú 
zábavu a trochu viac umu. Ak sa predsa len rozhodnete 
poslať nám do redakcie správne zoradenie obrázkov k tex
tu, možno sa na vás usmeje šťastie v podobe nejakej dob
rej knihy.

Správne zoraďte text k obrázkom. Ten je teraz nespráv
ne umiestnený. Príklad: vylúštenie 1a, 2d atď.

Súťaž v súťaži

1. Chrám v Dlhom Klčovom

2. Bratislavský hrad

3. Futbalové družstvo z Trebišova

4. Vežička katedrálneho chrámu v Pre-

5. Klokočovská Bohorodička

Biblický kvíz
1. Najmladší syn patriar

chu Jakuba sa volal:
a. Jozef
b. Benjamín
c. Absolon

2. Na ohnivom koči do 
neba sa vzniesol

a. Mojžiš
b. Izaiáš
c. Eliáš

3. Mojžiš putoval do za
sľúbenej zemi

a. 400 rokov
b. 38 rokov
c. 40 rokov

4. Hora Premenenia Pána 
sa nazýva

a. Golgota
b. Tábor
c. Sion

5. Kde sa narodil Abra
hám

a. Úr
b. Babylon
c. Ninive

6. Keď Ježiš na svadbe v 
Káne Galilejskej premenil 
vodu na víno, koľko ka
menných nádob tam stálo

a. 12
b. 6
c. 8

7. Ktorý z apoštolov 
zradil Ježiša

a. Šimon
b. Judáš
c. Ján

Ak s i myslíte, že všetko 
viete, pošlite nám odpove
de do redakcie. Piatich z  
vás odmeníme peknou 
knihou.

Obálku nezabudnite 
označiť Biblický kvíz 19/98.

6. Drevený chrám v Bodružali

7. Stretnutie mládeže v Bystrej

8. Matka Ustavičnej Pomoci

9. Starosloviensky zbor z Prešova

10. Chrám NajsvätejšejTrojice vo Vra
nove nad Topľou

11. Časť ikonostasu v Katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove
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S Beátou sme boli najlepšie 
kamarátky. Chodievali sme spo
lu nielen do školy, ale vo voľ
ných chvíľach sme sa „túlali“ po

prírode, alebo sme spo
lu zašli do cukrárne, do 
kina, či divadla. Najrad
šej sme však chodili „na 
zbo r“ . V spo ločenstve  
našich rovesníkov sme 
sa cítili veľmi dobre. S 
p rib ú d a jú c im i rokm i 
m en ili sa naše 
záujmy. Chlapci 
p o šku ľo va li po 
dievčatách a na
opak. Tak som aj 
ja  stre tla  m in iš
tranta Mira. Naše 
priateľstvo s Beá
tou aj keď v inej podobe 
stá le p retrváva lo. Boli 
sme už na vysokej ško
le, keď som sa dozvede
la vec, ktorá ma zrazila 
takm er na zem. Naše 
sympatie medzitým s Mi
rom prerástli v lásku a my 
sme uvažova li, že sa 
vezmeme. Vtedy som sa 
dozvedela teóriu, ktorá aj 
dnes v m ysliach m no

hých ľudí pretrváva.
Ľudia, čo sú bohatí, čo sú to 

za kresťania. Ak pochádzaš z 
rodiny, ktorá bola dobre situo

vaná, tak to nie je  dobrá vizit
ka. Zrejme podľa te jto teórie 
Miro, alebo jeho otec majetok, 
ktorý mali, asi nakradli. Istotne 
mnohí sa dostanú k majetku ne
čestným spôsobom, ale nie to 
je podstatné. Išlo o otázku, či 
môže bohatý človek byť aj dob-

rým kresťanom. Myslím si, že 
áno. Veď nie je bohatstvo ako 
bohatstvo.

Záleží na tom, ako užívam tie
to peniaze a či sa dokážem aj 
podeliť s inými, pomôcť v núdzi.

Moja priateľka vtedy poza môj 
chrbát nepochopite ľne šírila 
zvesť, že si ho beriem pre pe
niaze a podobné výmysly.

Musím, žiaľ, konštatovať, že 
závisť nepozná medze. Ľudia si 
navzájom závidia. Keď sused 
vyhrá v nejakej tipovacej súťa
ži, zvyčajná reakcia je: Už mal 
kto vyhrať. Namiesto tejto vety

o čo krajšie by bolo keby sme 
povedali: Bože, vďaka, že si po
žehnal môjho suseda, požehnaj 
aj mňa.

A čo sa týka Mirovho bohat- 
sva. Bola som sama svedkom 
nejedného daru na výstavbu 
chrámu v našom meste, že ne

šlo o malú čiastku. Is
to tne  každý prispe l 
takou č iastkou , ako 
mohol. Komu sa veľa 
zverilo, od toho sa aj 
viac bude žiadať. Platí 
to v každej oblasti ži
vota.

Po niekoľkých rokoch som 
stretla svoju priateľku Beátu. 
Odpustila som jej a myslím, že 
aj ona pochopila, že skutočné 
bohatstvo nie je v tom, či mám 
milión, ale v tom, aké je moje 
srdce.

A čo naše manželstvo? Bohu 
vďaka, Boh nám požehnal štyri 
detí, ktoré sa snažíme vycho
vávať tak, aby predovšetkým 
ich srdcia boli bohaté na lásku. 
Ak sa nám to podarí, potom 
sme sa skutočne našli. Lebo 
sme našli Boha.

Vierka A.

N E V Š E D N Ý  P R Í B E HKoľko náhodných stretnutí 
cez deň prežijeme? M no

hé z nich sotva zaregistrujeme. A 
predsa sú stretnutia, ktoré akoby 
zastavujú čas. Vtedy začíname uva
žovať, akým smerom sa uberá náš 
život. Jedno z takých stretnutí som 
zažil na vlastnej koži. Vo firme, kde 
pracujem, bol som poslaný na pra
covnú cestu. Ani vo sne ma nena
padlo, že sa v tedy  stretnem  s 
kolegom z vysokej školy. Naše po
sedenie po oficiálnom rokovaní po
kračovalo neformálne ďalej. Prešli 
sme na spomienky zo študentských 
čias. Od našich promócií ubehlo 
takmer dvadsať rokov. Ani raz sme 
sa odvtedy nestretli. Pochválil som 
sa, čo som stihol za to obdobie. 
Mám peknú vilu, atraktívnu man
želku a dve dospievajúce dcéry. 
Patríme k mestskej smotánke. Kaž
dý rok sme na dovolenke pri mori.

Môj priateľ len počúval a občas 
prikývol hlavou. Keď som skončil, 
pokračoval on. Povedal:

- Nemám sa čím chváliť. Býva
me s rodinou v bytovke, mám päť 
detí a ochrnutú manželku.

Začudovane som sa na neho po
zrel.

- Áno, pokračoval, pri pôrode pia
teho dieťaťa nastali komplikácie. 
Chlapec sa narodil zdravý, ale man

želka ostala ochrnutá. To je  môj ukri
žovaný Kristus. Odvtedy naša rodi
na kráča po krížovej ceste.

- Ako môžeš zvládnuť prácu v 
zamestnaní a v domácnosti?

Pohotovo odpovedá:
- Všetko môžem v tom, ktorý ma 

posilňuje (Fil 4,13). To je  citát zo 
Svätého písma, ktorý si cez deň často 
opakujem. Svoje problémy neriešim 
vlastnými silami, ale spolu s Ježišom. 
Ježiš je  ten, ktorý podľa proroctva 
Izaiášovho vzal na seba naše slabos
ti a niesol naše choroby. Moja man
želka je ukrižovaný Kristus v našej 
rodine. Každý večer celá rodina sa 
stretávame pri posteli našej mamič
ky pri spoločnej modlitbe.

- A čo televízia?
- Televíziu nemáme a ani nám 

nechýba. My máme Boží program.
- To je  aký program?
- Je to jedna hodina venovaná 

Bohu. Najprv sa snažíme skoncen
trovať na to, že sme v prítomnosti 
Božej. Stíšime sa a túžime byť na
plnení vedomím Božej prítomnos
ti. Začíname Boha chváliť, vzdávať 
mu vďaky a prosiť ho. Necháme do 
seba prúdiť Božiu lásku. Daruje
me mu svoju lásku ako nepatrnú

protihodnotu. Potom čítame spo
ločne Slovo Božie tak, ako keby 
teraz k nám hovoril osobne Boh. 
Uvažujeme nad týmito slovami Pís
ma vo svojom srdci ako Bohoro
dička. Chceme, aby slová, ktoré nás 
oslovia, prenikli do nášho srdca a 
zapustili tam hlboké korene. Túto 
hodinku zakončíme modlitbou svä
tého ruženca. Takto denne v našej 
rodine hľadáme Božiu tvár.

Započúval som sa do neuveriteľ
ného príbehu môjho priateľa. Veď 
rozpráva ako nejaký teológ. Vycí
til som, že to, čo rozpráva, to aj žije. 
Dotkol sa ma svojou pokorou a ži
vou vierou v Ježiša Krista, o kto
rom ešte dlho rozprával.

Pomyslel som si. Keby sa mne sta
la taká situácia, ako by som ja  na ňu 
reagoval? Odchodom od rodiny? 
Ako by sa zachovala moja manžel
ka, keby ja som takto ochorel? Mož
no by som sa ocitol v nejakom ústave. 
Veď v našich rodinných vzťahoch 
chýba prítomnosť Boha. Život v na
šej rodine nie je ani radostný ani 
šťastný. Máme všetko, ale chýba 
nám radosť a pokoj. Všetko je  u nás 
akési strojené, umelé. Naše názory, 
postoje neformuje Boh, ale verejná

mienka. Mnohokrát nevieme, akí 
sme a kam patríme. Veľmi často sa 
prispôsobujeme okolnostiam.

Prečo je to tak? Mám štyridsať
päť rokov. Akú hodnotu má môj ži
vo t v očiach  B ožích? Kam sa 
uberám ja  i moja rodina? Žil som 
preto, aby som čím viac mal. A môj 
priateľ žil preto, aby bol čestným 
spravodlivým, dobrým manželom 
a otcom a kresťanom, ktorý žije 
svoju vieru.

Takéto myšlienky sa mi víria v hla
ve. Ak je pravda, čo hovorí môj pria
teľ, tak  živo t s Bohom aj v 
ťažkostiach sa dá zvládnuť. A môj 
život, to nie je  život, ale živorenie.

Po tomto stretnutí by som chcel 
uveriť, že aj mňa a moju rodinu 
Boh miluje tak, ako môjho priate
ľa. Chcem Bohu poďakovať, že sa 
mi prihovoril v mojom kolegovi zo 
školy. Možno aj moja rodina zač
ne písať nový príbeh, ako Ježiš 
vstúpi do našej rodiny. Prosil som 
svojho priateľa, aby sa za nás na 
tento úmysel modlil.

Drahý čitateľ, môžeš sa pomod
liť aj ty, aby Ježiš sa stal priateľom 
mojej rodiny.

o. Ján KARAS
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Trocha morálky 
nestačí

Kardinál Joseph Ratzinger kri
tizoval kresťanstvo, ktoré sa žije 
už len hlavou. Diskusie, organi
zácie a trochu morálky samotné 
nedávajú žiadnu silu pre kresťan
ský život a neotvoria oporu, po
vedal kardinál pri bohoslužbách 
30. augusta v Bazilike sv. Jakuba 
v Straubingu, na slávnosť kňaz
ského bratstva Sankt Salvador. 
Do tohto najstaršieho nemecké
ho modlitebného spoločenstva, 
ktoré existuje už 800 rokov, patrí 
v súčasnosti 300 kňazov a veria
cich.

Kardinál Ratzinger sa s poľu
tovaním vyjadril o neprítomnosti 
Boha vo verejnosti. Náboženstvo 
je  stále menej prítomné, čo vid
no na „umierajúcich“ kláštoroch 
a neobsadených farách. Tam, kde 
sa náboženstvo šliape nohami, 
tam sa šliape aj po človeku. Na
stupuje bezcitnosť a surovosť. 
Ako príklad menoval bývalý So
vietsky zväz a Albánsko. Boha 
treba opäť spoznať v celom jeho 
význame, povedal kardinál a vy
zval veriacich, aby sa viac mod
lili.

Solidarita
Nemeckí biskupi vyzvali ne

mecké firmy vzhľadom na hos
podársku krízu  v R usku, aby 
pomáhali a vyvinuli solidaritu. 
Nemecké firmy nesmú teraz Rus
ko nechať visieť len preto, že tam 
momentálne nemôžu nič zarobiť, 
napomínal pomocný biskup Trie- 
ru, Leo Schwarz, na kongrese Re- 
novabisu.

Nádej v Slovinsku
Pápež Ján Pavol II. vyjadril 

svoju nádej na lepšie vzťahy štá
tu a Cirkvi v Slovinsku. Už roky 
otvorené otázky sa majú predis
kutovať v úprimnom a lojálnom 
dialógu, povedal pri nástupe no
vého veľvyslanca Slovinska pri 
Svätej Stolici, Karla Bonuttiho.

KP/TK/KBS

Miklušovce 
na sviatok Narodenia 

Panny Márie
Na sviatok Narodenia Presvä

tej B ohorodičky 8. sep-tembra 
do farnosti M iklu šovce, okr. 
Prešov, zavítal kaplán z Veľkého 
Šariša o. Mgr. Roman Palečko, 
ktorý sa veriacim tejto obce pri
hovoril v slávnostnej homílii pri 
príležitosti chrámového sviatku. 
O dpustová slávnosť sa začala 
v  sobotu večer modlitbou sv. ru
ženca a vystúpením  Zboru sv. 
Juraja. Sv. liturgiu v  staroslo
vienskom jazyku slávil o. Mgr. 
R astislav  V išňovský, správca 
farnosti v  Ľubovci. Po nej na
sledovala poklona Najsvätejšej 
Eucharistii, ktorá bola zakonče
ná eucharis-tickou  pobožnos
ťou . S láv n o sť  v y v rch o lila
v  nedeľu slávnostnou sv. litur
giou, pri ktorej boli do plného 
spoločenstva cirkvi vyslúžením 
sviatosti krstu a m yropom aza- 
nia prijatí dvaja noví členovia. 
Sv. liturgiu za účasti mnohých 
veriacich slávili o. Vasiľ Korma- 
n ík , o. M iroslav  G avala  a o. 
Marek Pribula.

Jozej SM ETANA

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie
Dňa 15. septembra pred národnou šaštínskou bazilikou 

pontifikálnu sv. omšu celebroval metropolita Slovenska J. E. 
Mons. Ján Sokol spolu s prítomnými biskupmi koncelebro
val aj apoštolský exarcha vladyka Milan Chautur, CSsR. Prí
hovor k tisíckam prítomných veriacich a k televíznym divákom 
mal J. E. predseda KBS Mons. Rudolf Baláž. Škoda, že len 
druhú polovicu mohli diváci počuť z dôvodu nekvalitného 
zvuku predtým.

Biskup Baláž okrem iného v kázni povedal: „Drahí priate
lia, dbajme o to, aby sme neoddeľovali náboženskú teóriu 
od Kristovej pravdy“. Viera bez skutkov v každodennom ži
vote je  neúčinná, mŕtva. Preto sa treba hlásiť k pravde živo
tom, nie kvetnatými, peknými frázami. Som presvedčený, 
že kdekoľvek zaznieva v spoločnosti lož, dokonca ju  veriaci 
obhajuje, malo by byť jasné, že popiera Boha, odznelo z úst 
predsedu KBS Rudolfa Baláža. Súčasne vyzval veriacich, 
aby išli domov nielen ako zvestovatelia pokoja, ale aj prav
dy. Aby mali vieru praktickú, nie vieru situačnú, ktorá sa ko
líše podľa toho, aké sú výhody.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je  na Slovensku štát
nym sviatkom. Na slávnostnej bohoslužbe boli prítomní tiež 
verejní činitelia štátnej a verejnej správy.

-rs-

'Vr Z á v a d k e
Nie každodenné udalosti sa 

v mesiaci august udiali vo far
nosti Závadka. Najprv to bola 
primičná sv. liturgia o. Cyrila 
Bučka. Nasledovala rozlúčka s 
duchovným otcom MUDr. Já
nom Vasiľom, ktorý v súčasnosti

pôsobí vo farnosti Lastovce. 
Kľúče od Chrámu sv. Archanje
la Michala dostal o. Ján Marton.
V modlitbách veriaci tejto far
nosti myslia na všetkých, kto
rých im poslal a požehnal 
dobrotivý Boh. -ab-

Nový gréckokatolícky vikariát v Bratislave

vinnosti, po pravici kríž ľútos
ti, po ľavici kríž ľahostajnosti. 
Každý z nás nesie svoj kríž. 
Závisí len od nás samých, aký.

-rs-

Biskupský v ika riá t zahŕňa 
územie krajov Bratislava, Trna
va, Trenčín, Nitra a Žilina. De
kanský  úrad je  z ria d e n ý  
v Bratislave, farnosti sú v Nitre, 
Žiline, Bratislave a obsluhujú sa 

aj mestá Banská 
Bystrica, Martin, 
V rú tky. Ak to 
bude vyžadovať 
po treba  v e r ia 
cich, budú zria
dené aj ďa lš ie  
farnosti.

Pri slávnostnej 
odpustovej sv. li
tu rg ii, k to rú  v 
Chráme Povýše
nia sv. Križa na 

Ondrejskom cintoríne slávil bis
kup Mons. Ján Hirka, v homílii 
povedal: „Na Golgote stáli tri 
kríže. Prostredný Kristov - ne-

Schátra lý objekt - bývalá 
viazareň vencov, ktorej rekon
štrukcia trvala dva roky, je síd
lom  b isku p skéh o  v iká ra , 
dekanátu a farského úradu. Je 
v nej zriadené aj pastoračné

cen trum  a zá roveň  v ňom 
budú bývať sestry baziliánky, 
ktoré v B ratis lave začínajú 
svoju činnosť.
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Oslavy výročia narodenia 
biskupa P. P. Gojdiča v Prahe

Na oslavách 110. výročia 
narodenia biskupa P.P. Gojdi
ča, OSBM, v Katedrálnom  
chráme sv. Klimenta v Prahe 
dňa 3. septembra sa zúčast
nili aj pútnici z Košického  
apoštolského exarchátu pod  
vedením exarchu vladyku Mi
lana Chautura, CSsR.

V príhovore k veriacim vla- 
dyka Milan pripomenul obe
tavú kňazskú a biskupskú  
službu blahej pamäti bisku- 
pa-vyznávača P.P. Gojdiča, 
ktorý hrdinsky osvedčil svoju 
vernosť Svätej Stolici v doži
votnom väzení v Leopoldove, 
kde v roku 1960 dokončil svoj 
Bohu zasvätený život. Praž

ský exarcha vladyka Ivan Lja- 
vinec v závere archijerejskej 
sv. liturgie poďakoval vlady- 
kovi Milanovi a jeho sprievo
du, Katedrálnemu zboru sv. 
Cyrila a Metoda z Košíc, kto
rý spieval na tejto slávnosti, 
a spomenuli na archijerejskú 
sv. liturgiu, ktorú slúžil spolu 
s vladykom Milanom v roku 
1996 pri púti zaoceanských 
biskupov na čele s pittsburg- 
ským metropolitom Judso- 
nom Procykom.

Obidvaja exarchovia prero
kovali perspektívy ďalšej spo
lupráce.

Podľa Sparavodajcu Je
diným srdcom 1998/8

Vo farnosti Žilina
V Sirotárskom chráme na 

Mariánskom námestí v Ž ili
ne o. Stanislav Diheneščík, 
bratislavský dekan, uviedol 
dňa 9. augusta do funkcie 
nového správcu farnosti o. 
Petra Sabola. Predtým gréc
kokato líc i v Ž iline spievali 
Mnohaja i blahaja lita svoj
mu doterajšiemu správcovi 
o. Vladimírovi Hriňákovi, kto
rý od 1. augusta 1998 pôso
bí vo fa rn o s ti H um enné. 
Uplynuli už viac ako dva roky 
od sv. liturgie, ktorú po pr
výkrá t odslúžil v krajskom  
meste Žilina.

Mária FEDOROVÁ

V Kalinové chrám 
ako nový

V dňoch 15.- 16. augusta sa v 
obci Kalinov, vo farnosti Vydraň, 
okr. Medzilaborce konala odpus
tová slávnosť Uspenia Presvätej 
Bohorodičky. Začala sa večierňou 
a posvätením chlebov a pokračo
vala programom vystúpení krát
kych biblických pásiem dievčat z 
ústavu v Kalinové.

Slávnostnú sv. liturgiu v nedeľu 
16. augusta slúžil biskupský vikár 
o. Peter Rusnák. Pred ňou posvätil 
obnovený chrám. Molebenom k 
Presvätej Bohorodičke sa ukonči
la slávnostná časť v chráme. V srd
ciach však sviatok zostal ešte 
niekoľko dní, -nn-

Duchovný výlet
Veriaci z Miklušoviec, Ľubov- 

ca a Klenová navštívili dňa 27. au
gusta známe pútnické miesta na 
Slovensku - Levoču, levočskú 
horu a Staré hory. Duchovný vý
let zorganizovali o. Mgr. Marek 
Pribula a o. Mgr. Rastislav Viš- 
ňovský. Počas púti veriacich spre
vádzal o. Mgr. Peter Komanický.

Počas zájazdu sa pomodlili krí
žovú cestu, Moleben k Presvätej 
Bohorodičke, zaspievali duchov
né piesne a načreli z pramenitej 
vody. Okrem nej si domov doniesli 
aj nezabudnuteľné duchovné zá
žitky. Marika ČUCHTOVÁ
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Slovenskí kňazi 
pre Kazachstan

A p o što lsk ý  ad m in is trá to r 
v  Kazachstane, biskup Jan Pawel 
Lenga, sa snaží získať sloven
ských kňazov pre stredoázijskú 
republiku Kazachstan. Pri návšte
ve na Slovensku v auguste hovo
ril s predsedom KBS, diecéznym 
biskupom Rudolfom Balážom, a 
biskupom Eduardom Kojnokom 
o možnosti poskytnutia kňazov 
pre Kazachstan.

V  bývalej sovietskej republike 
je  podľa oficiálnych cirkevných 
údajov z 22 miliónov obyvateľov 
500 000 katolíkov. Stará sa o nich 
50 kňazov, prevažne Poliakov.
V minulom roku posvätili v Ka
zachstane po viac ako 600 rokoch 
opäť katolícku katedrálu v býva
lom hlavnom meste Alma-Ate, 
najväčšom meste krajiny.

D nešná K azašská republika 
mala, ako celá stredná Ázia, bo
hatú kresťanskú tradíciu, ktorá 
bola brutálne ukončená politikou 
vykoreňovania kresťanstva, kto
rú viedol Timur Lenks. Až po 
dobytí krajiny Rusmi, v 18. sto
ročí, vrátilo sa do Kazachstanu 
pravoslávne a katolícke kresťan
stvo. Dnešní kazašskí katolíci sú 
väčšinou potomkovia poľských, 
litevských, volžsko-nemeckých a 
kórejských deportovaných a emi
grantov z obdobia cárizmu a sta- 
linizmu.

Sympózium vo Svite
B iskup W alter K asper z die

cézy  R ottenburg-Stuttgart, j e 
den  z popredných  m ysliteľov 
teologickej obnovy v strednej 
E urópe, bol v  dňoch 4.-5. sep
tem b ra  je d n ý m  z h lavných  
re fe ren to v  na  sym póziu  slo 
venskej katolíckej inteligencie 
Ú SK J vo  Svite.

S ym pózium  zorganizovalo  
Ú stred ie  slovenskej k resťan
skej in teligencie a slovenská 
katolícka organizácia teológov 
Teofórum . V  rám ci sym pózia 
o d o v z d a li  č e s tn ú  m e d a jlu  
Ú SK J bývalém u veľvyslanco
v i S R  v o  V a tik á n e , p ro f . 
M U D r. A ntonovi N euw irtho- 
vi.

V prvú fatimskú sobotu sv. liturgiu v Klokočové slúžil protosynkel o. 
Vladimír Tomko. Informáciu z tohoto duchovného podujatia sme pri
niesli v predchádzajúcom čísle.

Sviatok Povýšenia sv. Kríža na Sekčove
Nedeľa 20. septembra bola 

vo farnosti Prešov-Sekčov 
sviatočnejšia ako inokedy. 
Veriaci tejto farnosti najväč
šieho sídliska v Prešove slá
vili svoj chrámový sviatok 
Povýšenia sv. Kríža v priesto
roch chrámu stavebného  
komplexu Opál, ktorý čaká na 
svoju rozsiahlu rekonštrukciu. 
Svätú liturgiu slúžil o. Vasil 
Kormáník, správca farnosti 
Prešov-Sekčov, za účasti o. 
Imricha M arinčáka a o. 
Gabriela Ragana, dekana - 
správcu rímskokatolíckej far

ností Solivar. Slávnostné bo
hoslužby skrášlil svojím spe
vom starosloviensky kated
rálny zbor. V slávnostnej ho- 
m ílii zdô razn il o. G abrie l 
Ragan nutnosť zmeny mys
lenia a návratu ku Kristovi, 
najmä kresťanským koreňom 
a tradíciám našej rodiny a k 
spoločnej modlitbe. Na záver 
sv. liturgie počas myrovanía 
vystúpila s niekoľkými mari
ánskymi piesňami známa in- 
terprétka ľudových a nábo
ženských piesní Anna Servic- 
ká. Dr. Peter KRAJŇÁK
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CHRÁM SVÄTEJ TRO JI
CE V UŽHORODE. Na jednom 
z užhorodských sídlisk na Ulici 
akademika Bogomoľca vyrastá 
nový Chrám Svätej Trojice. Jeho 
základný kameň posvätil v nede
ľu 26. júla mukačevský biskup- 
ordinár Ivan Semedi s pomocným 
biskupom Ivanom Margitičom a 
vzácnym hosťom z Ríma - rekto
rom Rusikuma o. Richardom Če- 
musom. Chrám bude slúžiť pre 
novú farnosť tohto mesta na Uhu, 
ktorej je  správcom o. Ivan Tudir.

NA V IZITÁC H  SESTIER  
SLUŽOBNÍC. M edzi sestrami 
služobnicami Nepoškvmej Pan
ny Márie je od 15. septembra na 
vizitácii ich generálna predstave
ná Terézia Kitoová. Sestry slu
žobnice sa venujú výchove detí a 
mládeže, pomáhajú starým, cho
rým a opusteným a starajú sa o 
okrasu chrámov. Na Slovensko 
ich v roku 1928 pozval biskup P. 
P. Gojdič. Dnes okrem Prešova, 
kde je  ich provinciálny dom, pô
sobia v ďalších desiatich mestách 
a obciach.

PREDNÁŠKA EXARCHU
V BRATISLAVE. Rodina ako 
spoločenstvo lásky bolo témou 
prednášky košického exarchu vla- 
dyku Milana na Celoslovenskom 
stretnutí kresťanských dôchodcov 
dňa 14. septembra v Bratislave.

SP O M IE N K O V Á  SL Á V 
NOSŤ V BARDEJOVE. Pri prí- 
ležetosti 110. výročia narodenia 
biskupa P. P. Gojdiča usporiadali 
v Bardejove spomienkovú sláv
nosť, na ktorej v Chráme sv. Pet
ra  a P av la  odznelo  hudobno  
-slovné pásmo Život odovzdaný 
Bohu. V programe vystúpil aj 
chrámový zbor pod vedením Iva
na Sidora.

NA PÚTI V M ÁRIAPÓČI. 
Gréckokatolícki veriaci maďar
ského protopresbyteriátu na Slo
v ensku  b o li v so b o tu  26. 
septembra na púti v Máriapóči. 
Sv. liturgiu pri tejto príležitosti s 
ďalšími kňazmi slúžil protopres
byter o. Štefan Ósz z Čičaroviec.

VYSVIACKA NA DIAKO
NA V MICHALOVCIACH. V 
nedeľu 20. septembra v Chráme 
Svätého Ducha redem ptoristov 
vladyka M ilan Chautur, CSsR, 
vysvätil na diakona Milana Zále- 
hu, CSsR, zo Stropkova. -pk-

Rádio Mária 
v Rakúsku

Dňa 12. septembra, na sviatok 
Mena Panny Márie, začína vysielať 
Rádio Mária v západnej časti Dol
ného Rakúska na frekvencii 104,7 
s výkonom 400 wattov. Vysielač sa 
nachádza na streche baziliky nád
herného rakúskeho pútnického 
miesta Sonntagberg, južne od mes
ta Amstetten. Vysielač má dosah od 
Melku po Linec, ako vyhlásil vedúci 
vysielača Michael Polzer.

Vysielanie má štruktúru každo
dennej chvály Boha v Cirkvi, pove
dal pracovník zodpovedný za 
program - P. Clemens Reischl, OSB. 
Teda Rádio Mária je netypické rádio, 
ktoré má aj väčšiu slobodu tvorby 
programov. Oporné body programu 
sú predovšetkým liturgia Cirkvi, kto
rá prebieha po celý deň, dalej vzde
lávanie v otázkach viery a života, 
neagresívna hudba od Mozarta po 
Taizé a správy, najmä z oblasti ži
vota Cirkvi. Pritom sa majú zapojiť 
aj fary a kresťanské spoločenstvá 
regiónu.

Na programe sú každodenné ran
né chvály „live“ zo štúdia v Amstet
ten, denne o 8. hod. prenos svätej 
omše z jednej fary v regióne, napo
ludnie Anjel Pána, o 18. hod. vešpe- 
ry a o 19. hod. svätý ruženec. 
Liturgia sa ukončí o 20.15 hod. ve
černou modlitbou. Program bude 
moderovaný od 6.00 hod. do 22.00 
hod. Mnoho sa bude vysielať naži
vo. P. Clemens očakáva dobrovoľ
ných spolupracovníkov z farnosti. 
Kontakty sú už nadviazané. Prvé re
akcie obyvateľstva na skúšobné vy
sielania sa označujú za mimoriadne 
dobré. K spolupráci sa už prihlásili 
ako mladí tak i starí ľudia. Spoluprá
ca sa rozvinie aj s Rádiom Horeb v 
Nemecku a s Rádiom Vatikán.

Renovabis v Prešove
V  rám ci n á vštevy jed n o t

livých b iskupstiev navštívil 
22. sep tem b ra  p re šo v sk é  
gréckokatolícke b iskupstvo  
P. Eugen H illengass z  nadá
cie Renovabis. O krem  bis
kupskej rezidencie na vštívil 
aj k ň a zsk ý  sem inár a d ie
cézne katechetické centrum.

-rs-

Svätý Otec Katolíckej akcii - 
Musíte byť rodinou rodín

Dňa 5. septembra prišiel Svätý Otec do Vatikánu, kde sa o 18.00 
hod. zúčastnil na Námestí sv. Petra národného stretnutia talianskej Ka
tolíckej akcie. V tomto roku slávi 130. výročie svojho založenia.

V príhovore povedal:
„Byť dospelým nie je  jednoducho stav, ktorý dosiahne vekom. Je to 

skôr identita, ktorú treba formovať v prostredí, v ktorom človek žije, 
s pevnými orientačnými bodmi. Byť dospelým kresťanom laikom je 
povolanie, ktoré si treba uvedomiť, privítať a praktizovať.

Cez sviatosti posilnené prioritou duchovného života ste povolaní 
prospievať k povzneseniu Cirkvi... Z tohto dôvodu by malo byť vašou 
úlohou byť živým domovom, kde sa každý člen cíti byť členom jednej 
rodiny. Preto vy, ako Katolícka akcia, by ste mali byť rodinou rodín, 
v ktorej každá rodina nájde obhajobu svojej dôstojnosti a subjektivity 
a bude mať aktívnu úlohu v diele pastorácie.“

K pamiatke Matky Terezy
Pri tejto príležitosti Svätý Otec spomenul aj prvé výročie úmrtia Mat

ky Terezy a povedal:
„Aké nádherné dielo vykonala táto malá žena zo skromnej rodiny a 

ako d o k áza la  k o nať s ilou  v ie ry  v B oha a lásky  k blížnem u!
V skutočnosti bola Matka Tereza darom Boha pre najchudobnejších 
z chudobných, súčasne pre svoju mimoriadnu lásku k ľuďom na okraji 
spoločnosti bola a zostáva pozoruhodným darom pre Cirkev a pre svet. 
Jej to tálne odovzdanie sa Bohu, každý deň znovu upevňované 
v modlitbe, sa premenilo na totálne odovzdanie sa blížnemu. V úsmeve 
Matky Terezy, v jej pohyboch a slovách, Ježiš opäť raz kráčal po ces
tách ako dobrý Samaritán a robí tak naďalej v Misionárkach lásky, kto
ré tvoria veľkú rodinu, ktorú založila. Ďakujeme dcéram a synom Matky 
Terezy za ich radikálnu voľbu evanjelia a modlíme sa za nich všetkých, 
aby boli vždy verní charizme, ktorú Svätý Duch vlial do srdca ich za
kladateľky. Nezabudnine na veľký príklad, ktorý nám zanechala Mat
ka Tereza a neobmedzujme sa len na pripomínanie si jej slov! Majme 
odvahu klásť vždy na prvé miesto ľudskú osobu a jej základné práva.“

Svätý Otec hlavám štátov
„Hlavám štátov, či už sú bohaté alebo chudobné, hovorím: Nevkla

dajte svoju dôveru do moci zbraní! Postupujte rozhodne a verne na 
ceste odzbrojenie, aby sa získali zdroje pre pravé, hlavné ciele civilizá
cie a spoločný boj v jednote proti hladu a chorobám tak, aby každý 
človek mohol žiť a zomrieť dôstojne. Chce to sám Boh a pripomína 
nám to aj cez svedectvo Matky Terezy.“

VIS/TK/KBS

O bn ova misií
V dňoch 4. - 6. septembra sa v obci Ľubovec, okr. Pre

šov konala obnova misií, ktoré sa v tejto gréckokatolíc
kej farnosti konali pred rokom. Obnovu viedol o. Vladimír 
Jurčenko, CSsR. V piatok bolo témou stretnutia Odpus
tenie, v sobotu Zmierenie a v nedeľu, kedy slávnosť vy
vrcholila za prítomnosti mnohých veriacich z blízkeho i 
ďalekého okolia, slávnostnou sv. liturgiou.

Mgr. Marek PRIBULA, TK PB



SLOYO 19/98 13

LITURGICKÝ KALENDÁR
O Cirkvi u nás 
a v zahraničí

Priniesla Národná obroda 4.8. 
t.r.- Riaditeľ Úradu vojenských 
duchovných MO SR Ignác Juruš 
informoval, že v armáde SR pô
sobí 10 duchovných, plánova
ných je 38. Za hlavný cieľ úradu 
označil pomoc pri duchovnej ob
rode armády, k čomu smerujú aj 
púte vojakov do Lúrd, Levoče a 
pripravovaná medzinárodná púť 
z Varšavy do Čenstochovej, kto
rá potrvá od 5. do 15. augusta a 
zúčastní sa jej 30 vojakov, ktorí 
absolvujú vyše 300 kilometrov.

- (12.8.) Počet katolíkov na 
svete prekročil miliardu. Ku ka
tolíckemu vierovyznaniu sa hlási 
17,3% populácie, pričom najviac 
ich žije v Južnej a Severnej Ame
rike. Podľa sčítania ľudu z r. 1991 
sa ku konkrétnym cirkvám a ná
boženským spoločnostiam v SR 
prihlásilo 72,8% obyvateľstva 
(asi 3,8 milióna), pričom katolíci 
tvoria 60,3% z celkového počtu 
občanov. Podiel občanov bez vy
znania tvorí v SR 9,8%. Ku gréc
kokatolíckej c irk v i sa pri 
poslednom sčítaní ľudu prihlási
lo 3,41% obyvateľov. K pravo
slávnej 0,6%. Najviac ľudí bez 
vyznania takmer 83 000 žije v 
Bratislave.

Pravda 12.8. t.r. - Koncom roka 
1997 mala Slovenská republika 
5 387 650 obyvateľov. Oproti 
predchádzajúcemu roku vzrástol 
počet jej obyvateľov o 8718 osôb, 
z toho prirodzeným prírastkom o 
6987 osôb.

Vyplýva to z analýzy Minis- 
trstva práce, sociálnych vecí a ro
diny SR. Vlani v porovnaní s 
rokom 1996 poklesla pôrodnosť 
o 0,2 promile, čo je v absolútnom 
vyjadrení o 1012 živo narode
ných detí menej. Z dlhodobého 
hľadiska je to najnižšia úroveň 
pôrodnosti na území Slovenska. 
Prirodzený prírastok obyvateľ
stva klesol z 1,7 v roku 1986 na
1,3 živo narodených deti na 1000 
obyvateľov v roku 1997..

Priemerný vek sobášnosti slo
venských žien - 21,7 roka, je  o 
päť až šesť rokov nižší než vo vy
spelých európskych krajinách. 
Rozvodov zaznamenali v roku 
1997 o 264 menej ako v roku 
1996.

4. október, osemnásta nedeľa 
po Päťdesiatnici, Hierotej, bis
kup a muč. Radový hlas je  prvý, 
ev. na utiemi je  siedme, rúcho svet
lé. A n tifó n y  nedeľné . T ropar 
z radového hlasu, Sláva kondák 
z hlasu, I teraz podľa predpisu. Pro- 
k im en, a le lu ja  a spev na  p rij. 
z hlasu. 2 Kor 9, 6-11 - zač. 188; 
Lk 5, 1-11 - zač. 17.

5. október, pondelok, Cha- 
ritina, mučenica. Menlivé 
časti z pondelka (rúcho svetlé) 
alebo o mučenici (rúcho čer
vené). Fil. 1,7- zač. 235; Lk 
4, 37 - 44 - zač. 16.

6. október, utorok, Tomáš, 
apoštol, záväzná spomienka 
(rúcho svetlé). Radové: Fil 1 8
- 14 - zač. 236; Lk 5, 12 -1 6  - 
zač. 18; o apoštolovi: 1 Kor
4, 9 - 1 6 -zač. 131; Jn 20a, 19
- 31 - zač. 65. Menlivé časti o 
apoštolovi.

7. október, streda, Sergej a 
Bakchus, m učeníci (rúcho 
červené). Menlivé časti zo stre
dy alebo o mučeníkoch. Fil 1,
12 - 20 - zač. 237; Lk 5, 33 - 
39 - zač. 21.

8. október, štvrtok, Pelágia 
a Taisia, úctyhodné (rúcho svet
lé). Menlivé časti zo štvrtku ale
bo o úctyhodných Fil 1,20 b - 27 a - 
zač. 238; Lk6, 12 -19  - zač. 23.

9. október, piatok Jakub Alfe- 
jov, apoštol (rúcho svetlé) záv. spo
m ienka. A ntifóny každodenné. 
Tropar o apoštolovi, Sláva kondák 
o apoštolovi, I teraz podľa predpi
su. Prokimen, aleluja o apoštolo
vi. Radové: Fil 1 ,2 7 -3 0 ; 2 ,1 -  4 -  
zač. 239; Lk 6 ,17  - 23 - zač. 24. O 
apoštolovi: 1 K or 9, 9-16 - zač. 
131; Lk 10, 16-21- zač. 34. Spev 
na prij.: o apoštolovi.

10. október, sobota, Eulamp a 
Eulampia, mučenici. Menlivé čas
ti zo soboty (rúcho svetlé) alebo o 
mučeníkoch (rúcho červené ). 1 
Kor 15,58; 16, 1 - 3 - zač. 164; Lk
5, 1 7 - 2 6 -zač . 19.

11. október, devätnásta nedeľa 
po Päťdesiatnici, Svätých otcov 
VII. všeobecného sneniu, Filip, 
diakon, apoštol (rúcho svetlé). Ra
dový hlas je  druhý, ev. na utiemi je  
ôsme. Antifóny nedeľné. Tropary: 
Z h lasu , Sv. o tcom , kondáky : 
z hlasu Sláva Otcu, I teraz podľa 
predpisu. Prokim eny: z h lasu  a 
Otcom, aleluja z hlasu, spev. na 
prij.: z hlasu a Otcom. Nedeľné: 2 
K o r i l , 3 1 -3 3 ; 12 ,1 -9  - zač. 194; 
Lk 6, 31 - 36 - zač. 26; Otcom: 
Hebr. 13, 7 - 16 - zač. 334; Jn 17, 1

- 13 - zač. 56.
12. október, pondelok, Probus, 

Tarach a Andronik, mučeníci.
M enlivé časti z pondelka (rúcho 
svetlé) alebo o mučeníkoch (rúcho 
červené). Fil 2, 12 - 16 - zač. 241; 
Lk 6, 24 - 30 - zač. 25.

13. október, utorok , Karpus, 
biskup. Menlivé časti z utorka ale

bo o biskupovi (rúcho svetlé). Fil 
2, 16 -23 - zač. 242; Lk 6, 37 - 45 - 
zač. 27.

14. október, streda, Paraska, úc
tyhodná. Menlivé časti zo stredy

Liturg ický  
slovník

Zvyčajný začiatok je sled, 
poriadok modlitieb, ktorými by
zantský obrad zvyčajne začína 
svo je  ve re jn é  bohos lužby. 
Z ložky: Úvodné požehnanie 
kňaza, Kráľu nebeský, Trojsvä- 
té, Sláva i teraz, Presvätá Tro
jica, Pane, zmiluj sa. Trikrát, 
Sláva i teraz, Otče náš. Lebo 
tvoje je, Pane, zmiluj sa. Dva
násť raz, Poďte, pokloňme sa.

Tri časti sym bolizu jú P re
svätú Trojicu, zvlášť spomína
júc v každej časti osoby Troji
ce trikrát. Striedajú sa v ňom 
myšlienky oslavy Božej a ka
júcnosti.

Vo svetlom týždni zvyčajný 
začiatok sa skladá z veľkonoč
ného tropara s veršami. Vo veľ-

(rúcho červené) alebo o úctyhod
nej (rúcho biele). Fil 2 ,24  - 30, zač. 
243; Lk 6, 46 - 49; 7, 1 - zač. 28.

15. október, štvrtok, Eutym  
Nový, úctyhodný. Menlivé časti zo 
štvrtku alebo o úctyhodnom (rúcho 
biele). Fil 3, 1 - 8 - zač. 244; Lk 7, 
1 7 - 3 0 -zač . 31.

16. október, piatok, Longin, 
m u čen ík . M enlivé  časti 
z piatku alebo o mučeníkovi 
(rúcho pôstnej farby). Fil 3, 8
- 1 9 -zač. 245; L k 7 ,3 1 -3 5 -  
zač. 32.

17. október, sobota, Ozi- 
áš, prorok. Menlivé časti zo 
soboty alebo o prorokovi (rú
cho svetlé). 2 Kor 1 , 8 -  11 - 
zač. 168; Lk 5, 27 - 32 -zač. 
20 .

18. október, dvadsiata ne
deľa po Päťdesiatnici, Lu
káš, apoštol a evanjelista
(rúcho svetlé). Radový hlas je 
tretí, ev. na utiemi je  deviate. 
Tropar: nedeľný z hlasu, tro
par o ev. Lukášovi. Kondáky: 
z hlasu, Sláva, kondák o apoš
tolovi, I teraz podľa predpi
su. P rok im en  z h lasu  o 
a p o što lo v i, evan je lium  
z hlasu, spev na prij.: z nedele 
a o apoštolovi. Nedeľa: Gal 1,

11 - 19 - zač. 200; Lk 7, 11 - 16- 
zač. 30; o apoštolovi: Kol 4, 5 - 9; 
14 - 18 - zač. 260; Lk 10, 1 6 - 2 1 -  
zač. 51.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ

konočnom čase po úvodnom 
požehnaní nasleduje trikrát 
veľkonočný tropar, do Zosla
nia Svätého Ducha sa vyne
cháva Kráľu nebeský a pokra
ču je  sa m od litbou S láva i 
teraz.

Žalm je jedna zložka zo 150 
žalmov, ktoré sa modlia skoro 
pri všetkých bohoslužbách. 
N a jfrekven tovane jš ím  ža l
mom je 50. žalm - Zmiluj sa, 
Bože.

Žertveník je stolík na sever
nej strane svätyne. Na ňom sa 
vykonáva príprava chleba a 
vína k božskej liturgii (prosko- 
mídia). Po svätom prijímaní 
kňaz tu prináša Eucharistiu a 
ju konzumuje. Na žertveníku 
je obyčajne ikona narodenia 
Pána alebo Ježiš v Getse- 
manskej záhrade.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ
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Z O S T A L I
♦  Podielovou knihou na rok 

1999 pre členov Spolku sv. Cy
rila a Metoda je druhý diel kni
hy Z o s ta li ve rn í. Sú v nej 
medajlóny našich kňazov, kto
rí po prešovskom „P“ sobore 
28. apríla 1950 okusovali vä
zenie, sústred’ovacie tábory a 
vyhnanstvo v Čechách. Záu
jemcom - nečlenom spolku - 
oznam ujem e, že si ju budú 
môcť kúpiť v predajniach By- 
zant v Michalovciach a Prešo- 
ve, a lebo  p ro s tre d n íc tvo m  
objednávok z našich farských 
úradov.

♦  V tých to  dňoch všetky 
naše dekanáty - protopresby- 
teriáty dostali listy z nášho vy
davateľstva Byzant, aby za 
celý dekanát - protopresbyte- 
riát poslali hromadné objed
návky na G ré cko ka to lícke  
kalendáre 1999. Prosíme všet
kých správcov farností, aby 
včas oznámili svoje požiadav
ky na dekanáty - protopresby-

I<  ľ-vl 11 l / \

V E R N Í  (2)
teriáty za celú farnosť. Sme 
presvedčení, že distribúcia ka
lendárov i členských podielo
vých kníh aj v tomto roku stane 
sa vecou sŕdc v záujme našich 
veriacich. Všetkým vopred ďa
kujeme.

♦  V 17. čísle Slova sme vás 
informovali, že Gréckokatolíc
ky kalendár 1999 je už v tlači. 
Na otázku viacerých čitateľov, 
aká je jeho kalendárna časť, 
oznam ujem e, že aj v tom to 
roku uvere jňu jem e aj nový, 
gregoriánsky štýl i starý, ju li
ánsky. Ten je vytlačený cyrili
kou.

♦  Neradi konštatujeme, že 
ešte stále niektorí naši členo
via Spolku sv. Cyrila a Metoda 
nemajú vyrovnané členské prí
spevky za tento rok i predchá
dzajúce. Prosím e všetkých, 
aby tak urobili čím skôr, aby 
sme sa nedostali do nepriaz
nivej finančnej situácie.

Spolok sv. Cyrila a Metoda

JJŕajsi rabilautí
V októbri t.r. si významné život

né jubileum pripomínajú títo naši 
členovia:

Júlia Obrazová z Košíc, Anna 
Serbinová z Nového Ruskova a 
Jolana Frajkorová zo Sečoviec.

Anna Cerveňáková z Kožian, 
Mária Mačšeníková zo Sobraniec 
a Mária Petraninová z Mlynáro- 
viec.

Mária Lovaczová z Košíc, An
drej Tomáš z Laškoviec a Veroni
ka Truchanová zo Sačurova.

Angela Bajnoková z Banskej 
Bystrice, Anna Lesová z Kožucho- 
va, K atarína M arinčák ová z

Miklušoviec, Andrej Pavlišák zo 
Sečovskej Polianky, Anna Šabá- 
tová zo Sobraniec, Margita Štef-

SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

ková z Varhaňoviec a Anna Tut- 
ková zo Sečoviec.

Mária Šafárová zo Sobraniec a 
Mária Záhorská zo Sačurova.

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

Š t e d r é  s r d c i a
N a podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Jozef Červínka, Košice 324 Sk, Mária Delimanová, Vybuchanec 50 

Sk, Katarína Ďorková, Svinia 100 Sk, Anna Fecáková, Michalovce 50 
Sk, Ing. Eva Hrabárová, Bratislava 100 Sk, JUDr. Andrej Hôrka, Bra
tislava 50 Sk, Anna Knutová, Svinia 100 Sk, Helena Lustiková, Barde
jovské Kúpele 50 Sk a Monika Tremková, Stakčín 100 Sk.

Dary na Spolok sv. Cyrila a Metoda posielajte poštovou poukážkou 
vzor „A“ na účet SLSP Michalovce, číslo účtu 124240-559/0900. Na 
poštovej poukážke v správe pre prijímateľa - na druhej strane - uveďte, 
že ide o dar. Mená darcov postupne uverejňujeme v Slove. Za dary Pán 
Boh zaplať.

Spomíname
Pred dvadsia tim i rokm i 

v závere mesiaca októbra zo 
mrel Dr. Emil K  o r b a ,  vzácny 
človek, m ilý priateľa šéfredak
tor časopisu SLOVO od 1.1.1970 
až do svojej nečakanej sm rti - 
27. októbra roku 1978. Čas beží 
a roky sa rýchlo míňajú. Ich 
nános diania vo sve te  i  v 
individuálnych osudoch ľu d í 
posúva všetko do m inulosti, 
ktorá ožíva najm ä p r i ok
rúhlych výročiach v spomien
kach a rozpomínaní sa tých, čo 
ešte žijú , na tých, k to r í ne
návratne odišli z  času do več
nosti. A tak spom ínam e a 
zamýšľame sa nad tým, čo si 
pamätáme zo  života blízkych 
zosnulých i  nad fenom énom  
ľudského života a sm rti člove
ka vo všeobecnosti.

A k reflexujeme živo t ako pla
netárny jav, jednoznačne m usí
me konštatovať, že  všetko, čo sa 
ako živé raz počalo a narodilo, 
raz sa i  skončí. Ž ivot má svoj 
počiatok i  koniec. Takýto je  ne
m enný zákon, čo lim itu je aj 
osobný živo t každého z  nás, či 
už je  nám to vhod alebo ne

vhod, či s  tým  reálne počítame 
alebo nie. A  je  to zákon dobrý, 
pretože je  prirodzený a vše
obecne platný, aj keď  jeho po
sledný dôsledok - osobná sm rť
- je  naoko javom  tragickým a 
z  fenomenologického hľadiska
- ažparadoxálnym, zahaleným  
tajomstvom. A le takáto je  už raz 
dialektika života! Človek ako 
hľadač šťastia a zm ysluplnosti 
života, za pom oci antecedent- 
nej, vždy prítom nej a následnej 
milosti, plnej transcendentálne
ho svetla ako daru nebies, toto 
šťastie a naplnenie nachádza. 
Všetko, čoho sa m u dostalo spo
lu  s darom života, všetky priro
dzené schopnosti a výsady  
rozumného tvora zapája do ce
loživotného úsilia o pravdu, 
dobro a krásu, a tak svoj živo t 
napĺňa a m ení na službu osob
ném u i  všobecnému dobru. A 
práve v tom spočíva riešenie 
hádanky života, v tom a tým  
prekonávame i  našu osobnú fy 
zickú sm rť- v prepojení na vie
ru v radostné posolstvo nebies 
našej Zem i, sprostredkované 
nám JEŽIŠOM, m užom  zN a-

zareta. To on p rvý  takto naplnil 
svoj život, to aj on zomrel, ale 
víťazne vstal z  mŕt-vych a sm rť 
vlastnou sm rťou na k r íž i 
premohol. Skrze Neho s Ním  a 
v Ňom  ju  prekonávame aj my, 
čo sm e do neho naštepení ako 
ušľachtilá réva na ešte ušľach
tilejší kmeň, ktorým  je  On sám
- ten istý  včera, dnes i  na veky! 
A tak v plnom  zm ysle právd  
našej viery - veríme a vyzná
vame, že  v sm rti sa nám živo t 
neodníma, iba sa mení. Táto 
pravda kresťanskej viery oslo
bodzujúco láme tragiku a pa- 
radoxálnosť fyzickej smrti. Cez 
bránu sm rti sa presúvam e do 
novej polohy života, nad čas a 
priestor, do polohy života, kto
rú do okamihu našej osobnej 
sm rti síce nepoznáme z  vlast
ného zážitku, ale do polohy cel
kom  určitej a nepochybne  
jestvu jú ce j v m ori nekoneč
ných hlbín Stvoriteľovej lásky 
a milosrdenstva. Sme presved
čení, že  nás zosnulý priateľ a 
brat v  kňazskej službe, ktorý  
celý svoj ž ivo t chápal naozaj 
ako službu, definitívne zakot
vil v náručí nášho Otca z  ne
bies. D osiahol svo j cieľ, do
konal svoj beh života a zakú

šal i  zm yslup lnosť všetkého 
toho, čo bolelo, a najmä toho, 
čo bolo v jeho osobnom živote

svetlé, radostné a šťastné. Pred
išiel nás ako ešte ani nie päťde
siatnik do večnosti a m y sme 
tu zostali, m y  všetci,čo sme ho 
poznali a mali ho radi, m y sme 
aj jeho POZOSTALÍ. Preto ne
zabúdame a spomíname.

Marián SKALA
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Ohlasy
Inšpirácie

Názory
Slová 

nielen redakcii
Vážená redakcia, 
chceme vám poďakovať za 

„slovo“, ktoré nám otvára nie
len oči, ale predovšetkým srd
ce. Ceníme si, že veľmi citlivo 
a nenásilne nás formujete a to 
aj cez prizmu kritických rubrík 
ako sú „Podnety“, cez články 
p. Stanislava, redakčné prího
vory a ďalšie články.

Súčasnú generáciu môže 
najlepšie osloviť slovo, ktoré 
na základe evanjelia dáva cez 
rôzne aktuálne príklady spo
ločenského a rod inného  
diania životné poučenie.

Zvlášť veľmi vhodné pouče
nie sme pocítili z článku Na kri
žovatke pravdy z č. 17/98. 
Myslíme si, že práve takýmto 
nenásilným spôsobom a zau
jímavým príbehom môže sa 
nám viac vyjasnievať, že kres
ťanstvo sa musí žiť bez kom
promisov. Na jednej strane sa 
takmer dve tre tiny  národa 
hlásia ku kresťanstvu a na 
druhej strane keby sme usku
točnili anketu na tému inter
rupcie, sotva 50 % by zas
távala názor, že život treba 
chrániť od počatia . Koľko 
manželstiev, nevynímajúc tie 
kresťanské, sa uzatvárajú,

Od 22. júla do 13. augus
ta sa konal letný tábor pre 
deti a mládež v nádhernom 
prostredí Beskýd za obcou 
Kalinov, v blízkosti štátnych 
hraníc SR s Poľskou repub
likou.

Tento stanový tábor zorga
nizoval o. František Krajňák, 
správca Gréckokatolíckej far
nosti v Medzilaborciach. Roz
delený bol do troch turnusov 
po 35 účastníkov. Prvý turnus 
pre deti od 11 do 13 rokov, dru
hý turnus pre deti od 14 do 15 
rokov a tretí pre mládež od 16 
rokov. Účastníci tábora boli z 
Medzilaboriec a blízkeho oko-

lebo „musia“ . A mohli by sme 
menovať desiatky a stovky prí
kladov, kde všade naše prok
lamované kresťanstvo pokuľ- 
háva. Nie je  ospravedlnením  
to, že sme hriešni a slabí. Naša 
zodpovednosť je  obrovská . 
Raz na osobnom  súde, keď 
budem e s tá ť pred Božím  
súdom, budeme vydávať počet, 
z každého dňa, hodiny, minúty...

Alena a Maja

Duchovné zážitky 
počas leta

Nie je leto ako leto. Cirkev nám 
stále ponúka množstvo podujatí, 
ktorými môžeme obohatiť svoj 
duchovný život. Tohtoročné leto 
som obdržal mnohé milosti.

Prvé vydarené podujatie bolo 
v rím skokatolíckom  Chráme 
Troch košických mučeníkov v Hu- 
mennom, kde duchovní otcovia 
gréckokatolíckej, rímskokatolíc
kej, pravoslávnej, evan- jelickej 
a apoštolskej cirkvi pripravili 
dôstojný duchovný zážitok.

Ekumenické stretnutie sa zo
pakovalo v pravoslávnom chrá
me. Tu sa k p rítom ným  
prihovorili zástupcovia všetkých 
cirkví. „Pokoj a bratská láska 
nech je medzi nami“. Tento po
koj a bratská láska medzi nám 
často chýba.

Pekný duchovný zážitok som 
pocítil pri vysviacke novokňazov 
v Chráme Svätého Ducha v Mi
chalovciach, kde vladyka Milan

lia. O deti a mládež sa starali 
zam estnanci C harita tívneho  
centra Mária N ikola jenková, 
Anna Roháčová, šéfkuchár Pa
vol Šanta, gréckokatolícki boho
slovci, študenti stredných škôl a 
skautskí vodcovia z Medzilabo
riec. Náplňou tábora boli skaut
ské hry, túry a duchovný rozvoj 
detí. Denne tu malí sv. liturgiu.

O zábavu v tábore sa posta
ral aj pán Sirik, ktorý požičal 
poníky, na ktorých deti veľmi 
rady jazdili.

Medzi deti zavítali aj o. Jo- 
za fá t Tím kovič, OSBM , a o. 
Ján Pipka z poľskej obce Ko- 
manča, ktorý tu prišiel aj s ta-

Chautur, CSsR, vysvätil dia
konov na presbyterov.

Odpustová slávnosť Uspe- 
nia Presvätej Bohorodičky pri 
brehoch vodnej nádrže Šíra
va zanechala vo mne množ
s tvo  duchovných  dotykov. 
Svätenie vody, sv. ruženec, 
piesne mladých, ale zvlášť sv. 
liturgia, ktorú slúžil vladyka Mi
lan Chautur, CSsR, spolu s 
novokňazm i bola požehna
ním pre všetkých. Počas púte 
videl som mnohých kňazov, 
ve ria c ic h , ako  sa m o d lili, 
prosili klokočovskú Bohoro
dičku. I ja  som sa pridal k 
týmto modlitbám. Prosil som 
za svoju rodinu i za všeobec
nú rodinu - za Cirkev.

Takýchto duchovných zážit
kov počas tohto leta bolo ešte 
viac. Bohu vďaka!

Jozef MATTA

Nad Synaxárom
Do redakcie sme dostali aj 

podnetný recenzný príspevok 
nášho spolupracovníka A n
dreja Kaputu, v ktorom hod
notí toto dielo. Vzhľadom na 
ko n kré tn e  a d e ta iln é  p r i
pom ienky odbo rného  cha 
rakteru sme uvedený prís
pevok poskytli vydavateľovi 
Synaxára.

U vedené d ie lo  si m ožno 
objednať v Spolku biskupa 
P.P. Gojdiča, Gréckokatolícky 
kňazský seminár, S ládkovi
čova 23, 080 01 Prešov -rs-

m o jšo u  g ré c k o k a to líc k o u  
m ládežou, ktorá oplatili de
ťom  a mládeži z M edzilabo
riec ich návštevu v Poľsku na 
starobylom  pútnickom m ies
te sv. Barbory.

Každý večer pri táborovom 
ohni spievali s gitarou skaut
ské a ľudové piesne. Veľkým 
o b o h a te n ím  bo l d ia ló g  s 
kňazmi a bohoslovcam i. Let
ný tá bo r v B eskydách  bol 
p ríje m n ým  o b o h a te n ím  a 
o ž ive n ím  vše d n ých  d n í a 
dobrou príležitosťou na na
če rpan ie  te lesných  a du 
chovných síl.

Mária NIKOLAJENKOVÁ

Darovali 
na SLO V O
Jozef Skone z Bardejova 50,- 

Sk, Dana M arková z Bardejova 
50,- Sk, Juraj Udič z Bardejova 
100,- Sk, M arta Savová z Brati
slavy 80,- Sk, Júlia Cvikliková  
z C hotče 100,- Sk, Zuzana Pod- 
hajecká z Jasenova 40,- Sk, Ján  
Sem ko z Jovse 50,- Sk, M ichal 
V adrna z K ežm arku  4 0 ,- Sk, 
A nna Feciková z Koromle 100,- 
Sk, H elena Vrabeľová z Korun- 
kovej 200,- Sk, Dana Lucáková  
z K ošíc 50,- Sk, Valentín Lucák  
z Košíc 100,- Sk, M arek Tomáš 
z Košíc 50,- Sk, Mgr. M. Jam - 
nická z Košíc 50,- Sk, M artina 
K udrecová z Lastoviec 40,- Sk, 
Štefan  M ižička z L ekárov iec 
60,- Sk, M ária B alabasová z 
Ľubice 100,- Sk, Igor Cingeľ z 
M alcova 40,- Sk, Iveta Kľoco- 
vá z M artina-Košúty I I  40,- Sk, 
M ária H ajduková z M ichalian 
50,- Sk, Gr. kat. spoločenstvo z 
N acinej V si 105,- Sk, M onika  
D rábová z N álepkova 50,- Sk, 
Ľubica Bačová z Popradu 100,- 
Sk, Ing. M. Dujavová z Prešova 
90,- Sk, Radovan Hom za z Ro- 
kytoviec 40,- Sk, Juraj Skrip zo 
Sniny 50,- Sk, MUDr. Juraj Zel- 
ník zo Slovenskej Ľupče 100,- 
Sk, K a ta r ín a  L itv á k o v á  zo 
Strážskeho 50,- Sk, M ária Koli- 
babová zo Strážskeho 40,- Sk, 
A nna Potom ová zo Stropkova 
50,- Sk, Mgr. Andrej Kaputa zo 
Svidníka 50,- Sk, Anna Vatra- 
ľová zo Svidníka 50,- Sk, M á
ria C akurdová zo Svidníka 50,- 
Sk, A nna K undrová zo Svidní
ka 50,- Sk, M ária M ihalíková 
zo Svidníka 50,- Sk, M ária Su- 
v á k ová  zo S v id n ík a  40 ,- Sk, 
A nn a V atraľová zo Svidníka 
40,- Sk, M ária Č akurilová zo 
Svidníka 50,- Sk, Anna Knuto- 
vá zo Svinii 40,- Sk, Erika Ivan- 
čová zo Svidníka 50,- Sk, Juraj 
L azor zo Šarišských M ichaľan 
50,- Sk, M ária Ďurčová zo Šu
m iaca 50,- Sk, Mária Sipulová 
z Telgártu 50,- Sk, Mária Šipu- 
lová z Telgártu 50,- Sk, Rím. kat. 
farský úrad z Tm avy-M odran- 
ky 87,- Sk, Alena Nováková z 
Vranova nad Topľou 50,- Sk

Ďakujeme vám za podporu 
nášho časopisu SLOVO.

Úspešný letný tábor v Beskydách



U t OMEGA tours
Vás pozýva 

na leteckú puf 

do LÚRD
pod vedením otca biskupa

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

v

Čítajte a rozširujte 
gréckokatolícky časopis SLOVO

Inzerujte v časopise

SLOVO
ŕ  v-tfo/iác&a / r a -  zte/é / Ä w á /  

foŕ-ŕnáúa. yf-ŕ'
Per/bcZ/c/ta: a^^^jŤa^/wy/í?
A/á£éac/ 77 0 0 0  u-cfúéač^ov-

ó & n a v - c f ú é a č £ u  / j  -cS /í?

£?očŕ(& pr& c/péaútté /&<% -c f&

Riadková inzercia
1 slovo p ri štandartnom 

písme 5,-Sk

Pri duplicitnom uverejnení 
poskytujeme zľavy.

Plošná inzercie:
6,7)0 9,2^-7000-7500-S£ 

73,5x, 9,2c*-2200-3000r S l 

73,5*78,5cm-4500-6000- 

27&78,5 ctn-70000-72000,-ší

Uvedené ceny sú bez DPH

M
AUTOMONT AUTOMONT

ŠK O D A  O ctávia  už od  374 .900  Sk  
ŠK O D A  Felícia  už od 249 .900  Sk
- zľava 15.000 Sk na Felíciu l ,6 a l ,9D
- zvýhodnený leasingový 

koeficient
- zvýhodnené poistenie
- darček k autu:

Z A D A R M O

P R E Š O V , L evočská  109 tel. 091 / 715506
H A N U Š O V C E  N ./T , P očekanec  16 tel. 0931 / 920440, 920450, 920129 
G IR A L T O V C E , O bchodný  dom  tel. 0936 / 322923
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