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Mesiac október sa niesol na východe Slovenska v znamení hudobných 
festivalových podujatí. Najprv to boli Ozveny spod Kráľovej hole v Telgárte. 

Festivalový Duchovné piesne zneli v Košiciach, Prešove a Bardejove. V Dome 
umenia v Košiciach sa na festivale s medzinárodnou účasťou predstavili zbory z 
Ukrajiny, Ruska, Poľska, Chorvátska, Portugalska a Slovenska. V repertoári spe
váckych zborov zazneli prevažne diela svetoznámych skladateľov z 18. a 19. storo
čia. Kto si vypočul čo len jedno vystúpenie, odchádzal z koncertu duchom povznesený 
a kultúrne bohatší.

Podobná atmosféra bola aj v Prešove. Aj keď iným žánrom, ktorý púta predovšetkým 
mladú generáciu, najprv zaujali vystúpenia mládežníckych zborov v Katedrálnom chrá
me sv. Jána Krstiteľa a podvečer v Odborovom dome kultúry sa predstavila špička 
slovenskej gospelovej hudby na Slovensku. Päťhodinový maratón zanechal v mla
dých poslucháčoch pocit odhodlania konať dobro a neustávať na poli evanjelizácie.

Mladí, i tí skôr narodení, spievali na slávu Bohu. Vďaka všetkým. Bola to naozaj 
skvelá manifestácia. Cítili sme Božie požehnanie. Október 1998 sa naozaj vydaril!

V  Dome umenia v Košiciach v 
dňoch 23. a 24. októbra zneli 

vzácne byzantské spevy. Svoje inter
pretačné umenie predvádzalo štrnásť 
zborov, z toho deväť zo zahraničia.

Medzinárodný festival piesní by
zantského obradu - ako sa toto stre- 
távanie duchovných zborov od 
tohtoročného 8. ročníka volá - stáva 
sa jedinečným zastavením sa pre pri
jímanie duchovného odkazu hodnôt 
generácií pre uboleného a utrmaca- 
ného človeka nášho času.

Str. 7

Od roku 1989 po celom Slovensku 
množstvo kultúrnych a duchov

ných podujatí oslovuje kresťanov i ľudí 
iného vierovyznania... Niekoľko desia
tok hudobných festivalov - Verím, Pane, 
Lumen, Most, Ozveny, Fest a ďalšie 
majú spoločného menovateľa. Prostred
níctvom hudby rozvíjať vieru, duchov-
no, ale i kultúru. To všetko smeruje k
plnšiemu prežíva

' | » 3 H S | r wniu a poznaniu
Boha.
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Je to už 75. jeseň. Jeseň po veľkých 
búrkach jari a leta. Mons. Ján Hir- 

ka, prešovský diecézny biskup, jubiluje. 
Len rok chýba do päťdesiatky, čo je vo 
vinici Pánovej. Roky prelietajú jeho mys
ľou ako pestrofarebné lístie. Ach, aké to 
roky boli! Prevažne chudé a ťažké. Len 
málo tučných rokov bolo! Ale vinica ne
zanikla, nespustia, 
kvitla aj v najtuhšej rf
zime.
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SVETLO SLOVA
Ani jeden Spasiteľov čin, ani jed

no jeho slovo nebolo náhodné a ne
bolo m enej význam né. K aždý 
Ježišov skutok, každá veta boli dô
ležitou súčasťou plánu spásy, majú 
večnú platnosť, sú stále aktuálne v 
každom čase a na každom mieste.

Kristus, ako svetlo sveta, prišiel 
medzi svojich, aby im zjavil Otca, 
aby zo všetkých vytvoril veľké zá
stupy detí Božích. On je svetlo, kto
ré osvecuje každého človeka.

Evanjelium je určené k tomu, aby 
sme ho prijali vo vnútri duše. Uda
losti Spasiteľovho života sa pre nás 
stávajú v súčasnosti a všade. Vystu
pujú pred nami ako aktuálny model, 
ktorý prijímame vierou. Každé Ježi
šovo gesto je teraz uskutočňované 
jeho Slovom v našom vedomí. Vie
rou si osvojujeme udalosti Kristov
ho života a takto sú znova sprítom
ňované v hĺbke srdca. Udalosť, 
ktorá sa stala pred dvetisíc rokmi, 
poukazuje na tú, ktorú zažívame v 
hĺbke našej bytosti.

Zázraky z Evanjelia nás prenáša
jú do nášho vnútorného sveta, ktorý 
nosíme v sebe a v ktorom sa dotýka
me večnosti.

Keď sa apoštol Tomáš dotkol rán 
Spasiteľových, bolo mu zdôraznené, 
že blahoslavení sú tí, ktorí uverili bez 
priameho hmotného, ohraničujúceho 
dôkazu. Teda všetci sme pozvaní, 
aby sme sa dotýkali tajomstva dušou, 
aby sme premkli do svojho vnútra a 
tam sa dotkli vzkrieseného Krista, 
pretože len viera sa opravdivo dotý
ka vecí Božích.

Sv. Augustín spomínané skutoč
nosti zahrňuje do viet: „Hľadal som 
Ťa vonku a Ty si bol vo vnútri. Bol 
si v mojom vnútri viac, ako ja  sám”.

Je potrebné, aby sme znova čítali 
Evanjelium so zameraním, ktoré 
vonkajšie historické udalosti odka
zuje na ich význam v hĺbke srdca. 
Rozhovor Ježišov s Nikodémom, so 
Samaritánkou, uzdravenie malomoc
ného, podobenstvo o malom zrnku, 
z ktorého vyrastie veľký strom - to 
sú všetko výzvy k vnútornému zno
vuzrodeniu, k uzdraveniu duše.

Aj prikázanie bratskej lásky - veľ
ké prikázanie kresťanov, má tiež vnú
torný priem et. K eď zraňujem e 
bližného, zraňujeme súčasť tela Kris
tovho, teda zraňujeme aj seba.

Otvárajme postupne vnútorný 
zrak a uvedomujme si, čo nám pri
náša Kristus - nový svet, svet s ta 
jomstvom jeho prítomnosti.

M. STANISLAV

Z á k o n  a  lá s k a

. . .  :

Duch oživuje, litera 
ja. Zákon je  zákon. Ten by 
sa veru nemal porušiť. Ak 
by sa obchádzali predpisy 
a nariadenia, bola by to 
anarchia. Predsa existujú 
výnimky a nie hocijaké. Na
porúdzi máme hneď evan
je liový obraz, ako Ježiš v 
zasvätenú sobotu uzdravo
val a konal zázraky. Zákon 
je  potrebný, ale predsa ne
môže b yť viac ako láska. V 
pojme láska skrýva sa a j 
slovo odpustenie.

Je z lý  správca, k to rý  
svojho nádenníka vyhodí 
len preto, že sa niekoľko
krá t om eškal do práce. 
Podľa zákona má na to prá
vo, ale ľudské je  najprv 
upozorniť, a až keď dotyč
ný pracovník nedbá na 
upozornenia, má právo ko
nať.

Darmo budeme m ať plné 
ústa krásnych slov a oči 
upreté k nebeskej oblohe, 
budeme iba cvenžiacim ko
vom na vrátach tohoto sve
ta. Zbytočne budeme z am- 
bónu, čí z  predsedníckeho 
pultu hovoriť o spravodli
vosti, o rovnosti, keď brat 
alebo sestra v mojej blíz
kosti zostanú hladní.
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Pred. 
no ten
spravodlive jší č 
svete, ale pred 'B 
dom môže zostať nezodpo
vedaná otázka: Kde bolo 
tvoje srdce, keď s i brata 
bezdôvodne vyhodil z  mies
ta, ktoré mu možno Boh 
predurčil, alebo prečo s i 
nechal brata ďalej žobrať na 
ulici, keď s i videl, ako pre
mrznutý v dlaniach zoviera 
pár bezvýznamných halie
rov?

Vždy, keď rozhodujem o 
svojich podriadených, mal 
by som s i na chvíľu sadnúť 
na ich stoličku a vžiť sa do 
ich situácie. A a j keď vidím 
všetky dôvody ich odvola
nia, musím pamätať na to, 
že an i najlepší sudcovia 
sveta nedokážu spravodli
vo spor rozsúdiť, iba Boh. 
Nechať v tomto rozhodova
n í miesto pre Boha predpo
kladá veľké, nezištne m ilu
júce srdce. Zákon je  zákon, 
ale láska je  vrchol. Skúsme 
na neho liezť. Každý po 
svojom. Krok na stupienok 
v duchovnom živote sme
rom nahor je  tou správnou 
cestou do raja.

S. GRÉCKY

PERLY VÝCHODNÝCH OTCOV
S v. Bažil Veľký o PLEVÁCH
Ktoré sú „plevy”, ktoré „spali v neuhasiteľnom ohni" (Mt 3, 

12). - To sú tí, ktorí sú užitoční aspoň tým, ktorí sú hodní nebeského 
Kráľovstva, ako slama pšenici, ale nevykonávajú to z lásky k Bohu a 
blížnym, tak v duchovných daroch, ako aj v milosrdných skutkoch 
ohľadne tela, a preto sa nestali dokonalí.

Pripravili BAZILIÁNI

Objednávka časopisu Slovo
Meno a priezvisko  

Adresa.......................

PSČ............................
Tel...............................
Poznamka

Ako v Rokt 
1 9 9 9  ?

Milí naši čitatelia,
rok 1998 sa pomaly napĺňa a 

čo nevidieť, bude minulosťou.
Podľa Vašich listov a reakcií 

sme presvedčení, že Slovo radi 
čítate a že ho dostávate prostred
níctvom pošty pravidelne. Aj 
keď z času na čas sa vyskytnú 
malé chybičky v počte kusov za
slaných výtlačkov, v mori práce 
je  to len kvapka a tú nám istot
ne prepáčite.

Horšie je  to so „starými“ dĺž- 
nikmi. Je ešte mnoho neplatičov. 
Niektorí z nich postupne vyrov
návajú svoj dlh, ale sú aj takí, 
ktorých reakcia neprináleží kres
ťanom. Veríme, že aj toto spo
ločnými silami preklenieme k 
Vašej aj našej spokojnosti.

Pred nami je  otázka, ako v 
roku 1999? Odpoveď na ňu ne
musí byť vyčerpávajúca.

Pokiaľ by nedošlo k výraznej
ším ekonomickým zmenám v 
spoločnosti, chceme pre rok za
chovať cenu jedného výtlačku 7 
Sk, celoročné predplatné 160 
Sk. V roku 1999 plánujeme vy
dať 24 čísel, z toho dve dvoj
čísla.

V tejto sume nie je  zahrnuté 
poštovné. Zatiaľ nie je  jasné, 
akou sumou sa budú naši pred
platitelia podieľať na poštov
nom.

V prípade, že chcete sa stať 
naším novým odberateľom, sta
čí vyplniť náš objednávkový lís
tok , resp . ob jednať Slovo 
listom, alebo na korešpondenč
nom lístku. Keď budete Slovo 
odhlasovať, trikrát zvážte svoje 
rozhodnutie. Všetkým čitateľom 
a predplatiteľom , ktorí čítajú 
časopis Slovo a zachovajú ver
nosť aj v nasledujúcom roku. 
úprimne ďakujeme a pamätá
me vo svojich modlitbách.

Slovo má tridsať rokov, za
chovajme mu priazeň a podpo
rujme ho svojimi modlitbami, 
článkami a tiež finančne.

Pri úhrade predplatného za 
časopis Slovo vo vlastnom zá
ujme uvádzajte svoj variabil
ný symbol (štvor-eiferné číslo), 
ktorý je vždy vytlačený na va
šej adresnej etikete vľavo dole.

Distribúcia Slova 
Ing. Peter KNÚT

Najbližšie číslo Slova 
vyjde 6. decembra 1998
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Uvticlanisi clo ahľľirnnAzda si ešte niekto pamä
táte na časy, keď vládol spo
ločenský bontón. Keď 
povinným úborom na taneč
nú zábavu bol pre pánov ob
lek s viazankou a pre dámy 
večerná róba. Keď hudba hra
la naživo a netrhala ušné bu
bienky. Keď páni chodili fajčiť 
do fajčiarskych salónikov a 
vekový priemer účastníkov 
zábavy bol zásadne nad hra
nicou dospelosti. „Ach, kde
že lanské snehy sú ...”, 
povzdychol by si básnik. Ta
kéto scény možno vidieť už 
len v starých televíznych in
scenáciách literárnej klasiky.

K dobrému spoločenskému 
bontónu v oných časoch patri
lo aj uviesť mladú dievčinu do 
spoločnosti. Bývala to v jej ži
vote významná udalosť, ktorá 
naznačovala jej dospelosť i aká
si výzva pre spoločnosť pánov, 
zaujímať sa o novú dámu na 
scéne spoločenského života.

Tento obraz mi zarezonoval 
v súvislosti s názvom marián
skeho sviatku, ktorý slávime 
v novembri - Uvedenie Bohoro
dičky do chrámu.

V duchu týchto spoločen
ských konvencií sa totiž odohrá
va aj čosi v živote cirkvi i našich 
nábožensky zmýšľajúcich ro
dín. S radosťou istotne aj vy sle
dujete scénu, keď sa v nedeľu 
môžeme prizrieť, ako si vykra
čuje mladá rodina do chrámu. 
Otec, hlava rodiny, vedie za 
ruku najstaršieho potomka, na 
rukách druhého, ktorý má ešte 
toto privilégium, a mamička ve
zie najmenšie bábätko 
v kočiariku. Chodia spoločne, 
chodia vždy do toho istého 
chrámu, vždy na tú istú detskú 
svätú liturgiu, vždy o tej istej 
hodine. Deti si svojím spôso
bom navykajú na nedeľnú po
vinnosť. Po nejakom čase 
oznámi prvorodený, ktorý už vy
rastá z detských nohavíc: dnes 
idem sám na „osmičku”. Neja
ký čas potom nasledujú 
„námatkové kontroly” typu: Aké 
bolo čitanie? Čo bolo na káz
ni? Kto mal svätú liturgiu? A 
keď rodičia zistia, že ich rato
lesť nepodvádza, potešia sa a 
majú o starosť menej - naučili 
ho chodiť do chrámu. A možno 
si aj pomyslia: keby už aj 
ostatné... Nič proti tomu, ale 
ruku na srdce, nie je to častým

obrazom nášho kresťanstva 
práve toto - zvyk? Tak ako hubári 
alebo rybári chodia stále na 
svoje obľúbené miesta, ako fa
núšikovia stávajú na svojich 
obľúbených tribúnach, aj my 
sme si navykli na svoje liturgie, 
svoje lavice, na svojich kňazov. 
Ktosi nás tak naučil, alebo sme 
boli kýmsi naučení, takto nás 
uviedli do cirkvi.

Lenže táto koncepcia dnes 
stojí na hlinených nohách - zvy
ky sa totiž dajú aj meniť. Po 
čase totiž môžu deti, tak ako 
privykli, aj odvyknúť. Svedec
tvom toho je viditeľné zníženie 
podielu mládeže v chrámoch. 
Po zvrhnutí režimu, ktorý vidi
teľne prenasledoval verejné 
praktizovanie náboženského 
života, nastúpila doba, ktorá pri
náša iné lákadlá. A mladí im 
podliehajú. Prečo? Odpoveďou 
môže byť: z viery sa doma stal 
iba zvyk. Čo svet svetom stojí a 
bude stáť, ustavične bude člo
vek v pokušení zameniť svoju 
vlastnú osobnú skúsenosť 
s Bohom za bezduché „plnenie 
si náboženských povinností”. 
„Nikto nemôže dať to, čo 
nemá”, hovorí stará filozofická 
axióma. A ak my túto skúse
nosť s Bohom nemáme, čo od 
nás zdedia naše deti?

Čo znamená skutočne uviesť 
dieťa do chrámu? Povedať mu 
o svojom živote, o svojej skúse
nosti, prečo verím nielen v Boha, 
ale predovšetkým Bohu. A od
povedzme si na otázku: Čo mys
líme, ktorý druh náboženskej 
výchovy dostala Panna Mária od 
svojich rodičov? Myslím, že od
poveď je jednoduchá.

Keď sa tvoj syn v budúcnosti 
opýta: „Akéže sú to zákony, na
riadenia a ustanovenia, ktoré

vám prikázal Pán, náš Boh?”, 
ty mu odpovieš: „Boli sme 
otrokmi u faraóna v Egypte a 
Pán nás vyviedol silnou rukou 
a robil veľké znamenia a 
zázraky pred našimi očami.”, 
hovorí kniha Deuteronomium. 
„Choď a povedz, aké veľké veci 
ti urobil Boh a ako sa nad tebou 
zľutoval”, hovorí Pán Ježiš 
uzdravenému posadnutému a 
súčasne nám dáva návod na 
zamyslenie. Mal by som o čom 
hovoriť? Vidím Božie zázraky vo 
svojom živote? Vidím „veľké 
veci, ktoré mi urobil Pán”? Ak 
môžeme v tomto smere vydať 
svedectvo, potom môžeme ho
voriť, že sme naše deti uviedli. 
Potom sa môže splniť aj po
žiadavka II. vatikánskeho 
koncilu: V rodine, tejto akoby 
domácej cirkvi, nech sú rodi
čia, slovom i príkladom, prvými 
hlásateľmi viery pre svoje deti.

Toto je pravé uvedenie do 
chrámu: uviesť do intímneho 
kontaktu s Bohom. To, čo vyjad
ruje latinský výraz introdukcio- 
voviesť do vnútra. I tak to bude 
len úvod, len uvedenie, cestu si 
bude musieť každý prešľapať 
sám. Ale Boh bude s tvojím sy
nom a on bude Boha úprimne 
hľadať, ak dostane od otca od
poveď na predchádzajúce otáz
ky. Potom bude môcť povedať: 
teraz verím už nielen pre tvoje 
slová, ale sám som sa presved
čil, že tento je naozaj Spasiteľ 
sveta. Iba z takto uvedených 
detí môžu vyrásť noví evanjeli- 
zátori sveta, po ktorých toľko 
voláme a previesť cirkev do tre
tieho tisícročia.

Liturgické texty tohto sviatku, 
hoci sa, samozrejme, vzťahujú 
na Bohorodičku, nám hovoria
o poslaní kresťana:

Pripomína dobrotu Božiu... 
všetkým zvestuje príchod Kris
ta ... prináša milosť Svätého 
Ducha... v ňom sa ubytoval Syn 
Boží... jeho modlitby sú záchra
nou ... je živým chrámom Bo
žím ... skrze neho uskutočnil 
Boh svoje plány.

Kde sú dnes tí kresťania, ktorí 
pripomínajú dobrotu Božiu, ktorí 
prinášajú milosť Svätého Du
cha, v ktorých prebýva Syn 
Boží, v ktorých bez prekážky 
Boh uskutočňuje svoje plány? 
Nie tí, čo pravidelne chodia do 
chrámov, nie tí, čo sa musia 
modliť, nie tí, čo si plnia povin
nosť ročnej spovede a piatko
vého pôstu. Ako píše teológ 
súčasnosti: Náš život je jediné 
evanjelium, ktoré je svet ešte 
ochotný čítať. Objavme v ňom 
ukrytú Božiu lásku v zdanlivých 
maličkostiach, v skrytých a 
všedných veciach. Hovorme o 
nej svojim deťom, aby sa chrám 
nestal miestom iba nudnej po
vinnosti, či náboženského bon
tónu, kde sme kedysi uviedli 
svoje deti a navykli ich tam cho
diť, ale aby po skúsenostiach 
svojho života mohli povedať so 
žalmistom:

Aké milé sú tvoje príbytky, 
Pane zástupov; túži a zmiera 
moja duša po nádvoriach Pá
nových. Moje srdce i moje telo 
vznášajú sa k Bohu živému.

Blažení tí, čo bývajú vtvojom 
dome a bez prestania ťa vele
bia.

Jeden deň v tvojich nádvo
riach je lepší než iných tisíce. 
Radšej chcem stáť na prahu 
domu svojho Boha ako prebý
vať v Stanoch hriešnikov.

Pane zástupov, blažený člo
vek, čo sa spolieha na teba

o. Mgr. Peter RUSNÁK.
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Apoštolský list Jám  Pavla R

Orientale Lumen
20 b. Dnes už vieme, že jed

nota sa môže uskutočniť Božou 
láskou iba vtedy, ak to cirkvi 
budú chcieť dosiahnuť spolu, 
v plnej úcte k jednotlivým tradí
ciám a nevyhnutnej autonómii. 
Vieme, že toto sa môže splniť iba 
na základe lásky cirkví, ktoré sa 
budú cítiť pozvané k tomu, aby 
čoraz silnejšie predstavovali je 
dinú Kristovu Cirkev, zrodenú z 
jedného krstu a z jednej Eucha- 
ristie, a ktoré si budú chcieť byť 
navzájom sestrami. Ako som sa 
už raz vyjadril, „ Kristova Cir
kev je  jedna; ak existujú rozde
lenia, musia byť prekonané, ale 
Cirkevje jedna, Kristova Cirkev 
od Východu až na Západ nemô
že byť iná ako jedna, jediná a 
jednotná. “ Z dnešného hľadiska 
je  jasné, že skutočná jednota je  
možná iba pri plnom rešpekto
vaní dôstojnosti druhého, bez 
toho, aby sa súhrn obyčajov a 
spôsobov latinskej cirkvi pokla
dal za najkompletnejší alebo 
najvhodnejší na vyjadrenie pl
nosti pravého učenia, a tiež, že 
takejto jednote musí predchá
dzať vedomie spolupatričnosti, 
ktoré by prenikalo celú Cirkev a 
neobmedzovalo by sa iba na do
hodu medzi najvyššími predsta
viteľmi. Dnes sme si už vedomí - 
a viackrát to bolo potvrdené -, 
že jednota sa uskutoční vtedy a 
tak, ako bude chcieť Pán, a že 
bude vyžadovať taký prínos cit
livosti a tvorivosti lásky, ktorý 
možno prekoná aj historicky 
overené formy.

21. Prejavom tejto starostli
vosti vyjadrenej primerane stup
ňu zrelosti cirkevného spoločen
stva v tom čase, chceli byť 
východné cirkvi, ktoré vstúpili do 
plného spoločenstva s rímskou 
Cirkvou. Vstupujúc do katolíc
keho spoločenstva, vôbec nemie
nili zaprieť vernosť svojim tra
díciám, ktorým počas stáročí 
hrdinsky a často aj za cenu krvi 
vydávali svedectvo. Aj keď sa 
niekedy v ich vzťahoch s orto
doxnými cirkvami objavili nedo
rozumenia i otvorené protichod
né postoje, všetci vieme, že 
prenesúc sa cez každú utrpenú i 
uštedrenú krivdu, musíme ne
ustále vyprosovať Božie milosr
denstvo a nové srdce schopné 
zmierenia.

V I M O B R A M IE
K VZÁCNEMU JUBILEU OTCA 
BISKUPA MONS. JÁNA HIRKU

Povieva vietor z vŕškov na na- 
liate strapce hrozna. Je v nich 
sila zeme, slnka a neba a sila 
rúk, ktoré ich vypeľhali. Je 
v nich skrytá sladkosť, opoj- 
nosť, krása i pot vinohradníka. 
A z nektáru týchto strapcov sa 
stane aj zázrak: víno, ktoré sa 
premení ako pri poslednej ve
čeri na božského Záhradníka.

Povieva vietor aj do života 
nášho jubilanta, Jeho Excelen
ciu Mons. Jána Hirku, biskupa 
prešovskej eparchie. Je to už 
75. jeseň. Jeseň po veľkých 
búrkach jari a leta. Len rok chý
ba do päťdesiatky, čo je vo vini
ci Pánovej. Roky prelietajú jeho 
mysľou ako pestrofarebné 
lístie. Ach, aké to roky boli! Pre
važne chudé a ťažké. Len málo 
tučných rokov bolo! Ale vinica 
nezanikla, nespustia, kvitla aj 
v najtuhšej zime. Mrazy z nej 
odvracal boží dych, a tak sa po 
drámach a tragédiách stal zá
zrak: chceli ju pochovať a ona 
žije. Vinica bohato zarodila a vi
nohradník hľadí na toto božie 
dielo a vraví s prorokom Izaiá- 
šom: „V ten deň : Vinica bude 
vínorodá, ospevujte ju! Ja, Pán, 
ju strážim, každú chvíľu ju po
lievam, aby ju nepoškodili, 
v noci, vo dne ju chránim... “ (Iz 
27, 2-4).

Pri tomto jubileu iba prekrúti
me filmový medailón zo sedem
desiatky jubilanta. Roky minulé 
sú ako míľniky na cestách, ktoré 
sa už minuli, a úsek životnej cesty 
piatich rokov dokrútime, aby sa 
profil vinohradníka doplnil.

Začiatky jubilanta sú 
v Abranovciach, kde sa 16. no
vembra 1923 narodil. V tomto 
hniezde skromnosti a jednodu
chosti dostal najväčší dar: krst 
a vieru. Nešiel však v šľapajach 
svojich rodičov, súputníkov, ale

Pán ho odviedol od jeho poli a 
oviec ako Dávida. Bol určený 
pre iné pole a vinicu.

A tak sa objavil na gymnáziu 
v Prešove a po maturite, vola
ný zvláštnym signálom, odpú
tal sa od sveta vecí viditeľných 
a primkol sa k veciam neviditeľ
ným, ktoré majú svoj domov 
v duši a v srdci človeka. Rozho
dol sa ísť do vinice Pánovej, a 
tak zakotvil na Vysokej škole 
bohosloveckej v Prešove a 
v štúdiách pokračoval na Boho
sloveckej fakulte Karlovej Uni
verzity v Prahe. Po ukončení 
teologického štúdia 31. júla 
1949 v prešovskej Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa prijal sviatosť 
kňazstva. Jeho svätiteľom bol 
otec biskup V. Hopko. Vtedy ani 
len netušil, aký osud čaká jeho 
a jeho Gréckokatolícku cirkev.

Jeho prvá kňazská štácia 
bola Ľutina. A bol tam veľmi 
krátko, lebo už o rok, teda 28. 
apríla 1950, štátne a stranícke 
orgány republiky takzvaným 
prešovským „soborom” admi
nistratívne zrušili Gréckokato
lícku cirkev a v rozpore 
s elementárnymi zásadami prá
va i spravodlivosti ju začlenili do 
Pravoslávnej cirkvi.

Novokňaz Ján Hirka, tak ako 
takmer všetci gréckokatolícki 
kňazi, sa nedali na cestu 
„soboru”. Chcel si dokončiť dok- 
torandské štúdiá na Bohoslo
veckej fakulte v Prahe, ale 
brachiálna moc strážila všetky 
únikové cesty. A tak sa mladý 
kňaz r. 1952 ocitol v Trenčíne, 
kde pracoval ako stavebný ro
botník. No ešte v ten istý rok 
v októbri ho zatkli a po vyšetro
vacej väzbe ho odsúdili na 3 
roky väzenia. Po amnestii pra
coval ako robotník v Brezne, ale 
r. 1955 ho znovu zatkli a Naj
vyšší súd v Prahe odsúdil na 
dva a pol roka. Pracoval 
v uhoľných baniach v Rtyni, 
v Podkrkonoší.

Po prepustení z väzenia r. 
1958 pracoval znovu ako robot
ník v Brezne, kde sa vyučil za 
elektrikára. Odmäk, ktorý zoslal 
Pán, nastal v pamätnom roku 
1968. Putá totalitného systému 
aspoň nakrátko povolili, a tak

kňaz Ján Hirka sa mohol vrátiť 
do svojho Prešova, v ktorom sa 
už jasne črtali novšie životné 
cesty. Stal sa správcom kated
rálneho chrámu, neskôr okres
ným dekanom a 12. dec. 1968 
ho pápež Pavol VI. vymenoval 
za ordinára gréckokatolíckej 
eparchie ako apoštolského ad
ministrátora. V tom istom roku 
nevídanou aktivitou ordinára, 
kňazstva i zaangažovaných ve
riacich sa podarilo vymôcť ob
novenie Gréckokatolíckej cirkvi, 
a to vládnym nariadením č.70/ 
1968 zo dňa 13. júna 1968. Žiaľ, 
tento krátky časový úsek nesta
čil na úplné oživenie Cirkvi. 21. 
august znovu nastolil diktát 
strany, a tak naša Cirkev znovu 
živorila. Ordinár sa dostal zno
vu do klieští brachiálnej moci. 
Zostali nevyriešené otázky ne
hnuteľností, chrámov, fár, škôl, 
kňazského dorastu, rehoľníkov, 
vyučovania náboženstva a iné 
otázky. Jedinou a veľkou úte
chou bolo, že Gréckokatolícka 
cirkev, i keď obmedzene a pod 
tvrdou kontrolou, mohla účin
kovať. Ordinár sa boril so štát- 
no-cirkevnou administratívou, 
s ŠTB, políciou, kalkuloval, tak
tizoval, ale nepoddal sa. Býval 
v dvojizbovom byte so svojimi 
rodičmi. To bola jeho reziden
cia. Neskôr sa podarilo upraviť 
farskú budovu, aby slúžila svoj
mu účelu. Systematicky ho sle
dovali, vypočúvali, blokovali 
v jeho činnosti, ale on vytrvale 
a opatrne taktizoval v tomto 
nerovnom boji ako Dávid 
s Goliášom. Jeho víťazstvo sa 
vtedy javilo ako absurdnosť. A 
predsa: zvíťazil Pánov Duch. 
Zostala vinica i vinohradník a 
tí, čo mali moc, sa stratili. A 
znovu zazneli slová proroka: 
„Hľa, zahanbia sa a na 
posmech vyjdú všetci, čo sa 
na teba zlostia, budú ako nič a 
zahynú ti, čo sa pravotia 
s tebou. Budeš ich hľadať, no 
nenájdeš ich, čo sa s tebou 
hádajú, ako nič budú a ako 
márnosť, čo broja proti tebe...” 
(Iz 41,11-12).

Vzkriesenie a oživenie celej 
Gréckokatolíckej cirkvi nastalo 
roku 1989. Vinica začala znovu
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kvitnúť. Korene zostali nepo
škodené. Udalosti naberali veľ
kú rýchlosť. Opatrný a váhavý 
Rím reagoval takisto nezvyčaj
ne rýchlo. Videl dobre do osu
dov tejto Cirkvi, poznal jej 
kalvárie, a preto nečakane roz
hodol: Pápež Ján Pavol II. 21. 
decembra 1989 vymenoval za 
sídelného biskupa prešovskej 
eparchie doterajšieho ordinára 
Mons. Jána Hirku, pápežského 
preláta. A udalosti sa valili ďa
lej. Už 17. februára 1990 bol or
dinár Ján Hirka v Prešove 
vysvätený na biskupa. Bol to 
sviatok celej Gréckokatolíckej 
cirkvi, celého Prešova, celého 
východného Slovenska i celé
ho Slovenska. Preplnená pre
šovská športová hala, priľahlé 
priestory, významné osobnosti 
cirkevného i spoločenského ži
vota z domova i zo zahraničia 
pripomínali vchod Ježiša do Je
ruzalema pred sviatkom Pas- 
chy.

Je nad rámec tohto medailó
nu vymenovať všetky udalosti, 
ale aj každodenný život v Cirkvi, 
ktorý nasledoval po tejto vy
sviacke. Vymenujme aspoň naj
významnejšie diela pastoračnej 
aktivity novovysväteného bisku
pa. Priam sa nechce ani veriť, 
že za krátky čas: od roku 1990 
do roku 1998 sa v Gréckokato
líckej cirkvi stali doslova divy. 
Z bývalého sirotinca sa vytvoril 
seminár, no po pár rokoch tam 
vznikol nový seminár, vyhovu
júci potrebám dnešnej doby a 
seminaristom. Opravil sa a na
novo reštauroval celý komplex 
budov na Hlavnej ulici - biskup
ská rezidencia, chrám, priľahlé 
budovy, vzniká nová Gréckoka
tolícka bohoslovecká fakulta, 
ktorá okrem bohoslovcov dáva 
možnosť štúdia aj laikom. Aj 
tieto budovy, ktoré boii v dezo
látnom stave, sa totálne zreš
taurovali. Vystavali sa či 
zrenovovali domy rehoľníkov a 
rehoľníc, vznikli nové gréckoka
tolícke základné, stredné ško
ly, gymnáziá, vystavalo sa 
množstvo nových chrámov a 
fár, stabilizoval sa personál na 
biskupskom úrade a v seminá
ri, pripravila sa budova pre bis
kupský vikariát v Bratislava, 
vznikli exercičné strediská pre 
kňazov, veriacich i mládež, vy
tvorili sa letné tábory pre deti, 
vzniklo pastoračné centrum, 
usporadúvajú sa cirkevné zá

jazdy do Svätej zeme a na iné 
pútnické miesta, vydávajú sa 
cirkevné publikácie, kalendáre, 
časopisy, modlitebné knižky, na 
zahraničné štúdiá sa posielajú 
bohoslovci, ktorí majú byť zá
sobárňou našej kresťanskej in
teligencie a profesorského 
zboru na fakulte. Vyvíjajú sa 
rôzne náboženské aktivity me
dzi spoločenstvami dospelých i 
mládeže, sú bohaté kňazské 
povolania. Len za posledné tri 
roky bolo vysvätených 100 kňa
zov. Stý kňaz bol vysvätený dňa
1. októbra 1998.

Naše vzory
Svoj životný cieľ a úlohu musíme 

chápať ako nadprirodzený, ako do
siahnutie večnej blaženosti, ktorá spo
číva vo videní Boha z tváre do tváre. 
Lenže nadprirodzené nemôžeme do
siahnuť svojom mocou. Tak nám to 
pripomína sv. apoštol Pavol: „Nie že 
by sme boli schopní vymyslieť niečo 
sami od seba, akoby to bolo z nás, 
ale naša schopnosť je z Boha” (2 Kor 
3). K tomu potrebujeme Božiu milosť, 
ktorú neobdržíme bez modlitby. Bez 
milosti niet spásy, bez modlitby niet 
milosti. Teda bez modlitby niet spásy. 
„Modliť sa - to je životná nutnosť” 
(KKC, 2744). No niektorí ľudia sú ako 
malý chlapec, ktorého sa kňaz opý
tal, či sa modli každý deň. Chlapček 
odpovedal: „Nie, každý deň sa ne
modlím. Občas nechcem nič.”

Modliť sa máme nielen vtedy, keď 
niečo potrebujeme. „Je potrebné si 
spomenúť na Boha častejšie, než sa 
dýcha” (Sv. Gregor Naziánsky). Tu si 
musíme uvedomiť, že sme tvormi a 
že Boh je naším Stvoriteľom. Od Boha 
máme všetko. Nuž, a aké má byť naše 
spojene s Bohom, medzi naším Ot
com a nami dietkami? Niet nič lepšie 
ako modlitba. Modlitba nás spája 
s Bohom. Modlitba je prostriedok spá
sy, istý a ľahký. Preto, kto sa nemod
lí, padá. Čím viac sa modlíme, tým 
viac milostí obdržíme, tým istejšia a 
hojnejšia bude naša spása. Sv. Alfonz 
z Liguori tvrdí, že človek je spasený 
preto, že sa modlil. Zatratený preto, 
že sa nemodlil.

Mesiac november, ktorý je posled
ným mesiacom v druhom prípravnom 
roku Duchovnej obnovy na Veľké ju
bileum roku 2000, nás upozorňuje, 
aby sme svoj pohľad upreli na duchov
ných vodcov, ktorí by nám mohli po
slúžiť ako veľké vzory v modlitbe.
V tejto súvislosti v Katechizme Kato
líckej cirkvi čítame: „Svedkovia, ktorí

Je to krútňava udalosti a fak
tov. A i keby sme chceli byť ako 
kritickí, musíme uznať a oceniť 
fakt, že za týmto obrovským úsi
lím stojí tento muž, biskup, kto
rý pri svojej prvej svätej liturgii 
mal motto: „Pane, prichádzam 
plniť tvoju vôľu.” Nie div, že pri 
takejto úžasnej aktivite a náma
he náš jubilant niekedy reago
val nečakane a bez teplého 
úsmevu.

A tak sa jeho misia napĺňa. 
Je jeseň. Hrozno sa lisuje a víno 
steká do pohárov. Víno, ktoré 
sa premení na krv Pána, a víno,

v modlitbe
nás predišli do kráľovstva, zvlášť ti, kto
rých Cirkev uznáva za „svätých”, sa po
d ieľajú na žive j trad íc ii m odlitby 
príkladom svojho života..." (KKC, 
2683).

Najprv treba povedať, že naším naj
lepším vzorom v modlitbe je sám Ježiš 
Kristus. Je pre nás vzorom slovom i prí
kladom. Už ako dvanásťročný, keď sa 
„stratil” svojim rodičom, „po troch dňoch 
ho našli v chráme” (Lk 2, 46). Čo tam 
robil? Určite sa modlil. Jeho štyridsať
dňový pobyt na púšti. Čo iného bol, než 
čas modlitby. Tak to bolo v celom jeho 
živote, najmä pred vážnymi rozhodnu
tiami. Keď ide v ústrety svojmu utrpeniu, 
najprv sa dlho modlí v záhrade. Tento 
Kristov príklad modlitby je poučením pre 
všetkých, na prvom mieste pre jeho uče
níkov. Preto sa modlia už apoštoli a uče
níci. Niet svätca, ktorý by nebol ctiteľom 
modlitby. Niektorý svätec urobil málo zá
zrakov, ale mnoho sa modlil. A ak sa aj 
my chceme stať svätými, musíme sa 
modliť. Katechizmus Katolíckej cirkvi 
nám pripomína, že na prvom mieste vod
cami a prvým miestom výchovy 
k modlitbe je rodina. Rodina, založená 
na sviatosti manželstva, je domácou 
cirkvou, kde sa Božie deti učia modliť sa. 
Zvlášť pre malé deti je každodenná mod
litba prvým svedectvom živej viery (pó
rov. KKC, 2685). „Kresťanská rodina je 
prvým miestom výchovy k modlitbe” 
(KKC, 2694). Môžeme teda povedať, že 
šťastná je tá rodina, v ktorej modlitba je 
na dennom programe. Návrat nemecké
ho spisovateľa J. Eichendorfa (1788- 
1857) ku katolíckej cirkvi spôsobil hlavne 
zážitok z detstva. Raz v noci sa prebu
dil a videl, ako sa jeho matka modlí, kým 
všetci spali. Tváril sa, akoby spal, ale 
veľmi ho to pohlo. Pravdu má Sadhu 
Sundar Singh, keď hovorí: „Myslím, že 
každý skutočný zbožný človek mal zbož
nú matku.” Rovnako by sme to mohli po
vedať aj o zbožnom otcovi. Príkladov je

ktorým pripíjame mužovi, kňa
zovi, biskupovi: Na mnohaja i 
blahaja ľita!

Pán bol pri jeho začiatku i pri 
búraní spoločenstva božieho - 
Cirkvi. A on už vtedy počul ten
to hlas, ktorý doznieva aj dnes: 
„Neboj sa, veď ťa vykúpim, po 
mene ťa zavolám, ty si mojím. 
Keď budeš brodiť vodami, bu
dem s tebou, a keď riekami, 
nepotopia ťa, keď pôjdeš cez 
oheň, nepopáliš sa a plameň 
nebude horieť na tebe. Veď ja 
som Pán, Boh tvoj...”(lz 43,1 - 
3). Mons. Jozef TÓTH

naozaj dosť v každodennom živote,
David Livingstone (1813-1873), je

den z najslávnejších európskych mi
sionárov a cestovateľov po Afrike, 
smelý a učený muž, odišiel do več
nosti pri modlitbe. Putoval v africkom 
vnútrozemí so svojimi domorodými 
nosičmi. Jedného rána nosiči zbalili 
batožinu a zložili stany. Len Livingsto- 
nov stan ešte stojí. Nerušia ho, lebo 
vedia, že sa ráno modlieva. Hovorí so 
svojím Bohom. Ale tentoraz to trvalo 
nejako dlho. Vedúci nosičov sa cez 
škáru pozrel do stanú.

„Ešte sa modlí” - oznámil ostatným. 
Čakali do poludnia. Potom sa koneč
ne odvážili otvoriť stan. Livingstone 
ešte stále kľačal, ale jeho srdce už 
nebilo. Zomrel na kolenách pri mod
litbe.

Po intronizácii pápeža sv. Pia X. 
celý svet úpenlivo čakal na prvé slo
vá a na prvý čin nového pápeža. Mí
ňali týždne a netrpezlivá šomrali. Čo 
to má znamenať. Čo robí nový pápež? 
Hlasy nespokojných sa dostali až 
k pápežovi. A tento veľpastier duší 
s krásnymi charakterovými črtami po
kory a jednoduchosti odkázal zvedav
com: „Povedzte im, že pápež sa 
modlí.” Hľa, to boli jeho prvé slová a 
prvý čin! Dôstojná kópia Kristovho prí
kladu, hodná jeho námestníka.

Sv. Katarína Sienská povzbudzo
vala spolusestry k modlitbe slovami: 
„Pane, tu ostanem na kolenách pred 
tebou, dokiaľ ma nevyslyšíš!”

Tak sa modlili svätí a veľkí tohto 
sveta. Oni nám ukázali, že modlitba 
je veľký prostriedok spásy a podmien
ka rastu ku kresťanskej dokonalosti. 
Preto každá duša, ktorá chce postu
povať v dokonalosti, musí podľa rady 
sv, Jána od Kríža „pozorne hľadieť, do 
akých rúk sa zveruje, pretože aký 
bude učiteľ, taký bude učeník, a aký 
bude otec, taký bude syn.”

o. Mgr. František DANCÁK
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Slovutný pá n  preziden t!
Hoci bolestným srdcom ale pri

nútený som najúctivejšie hlásiť 
Vašej Slovutnosti, že v posledných 
dňoch sa odohrali vPrešove také 
udalosti, ktoré nie v malej miere 
rozvírili hladinu verejnosti a to 
nielen u gréckokatolíckych veria
cich, ale aj u všetkých objektívne 
a spravodlivo cítiacich občanov 
Prešova, ba aj v celej diecéze. Dňa
22. II. t.r. SNB znovu robila pre
hliadku vo všetkých našich kláš
toroch v Prešove, totižto v dvoch 
ženských a v jednom mužskom. 
Robili to v noci a robili to už nie 
prvý raz u tých, ktorí sa pre tieto 
hrozné nočné prehliadky a väze
nia boja sa aj svojho vlastného tie
ňa, nie aby sa odvážili podniknúť 
niečo protištátneho, alebo dokon
ca držať u seba nejaký protištát
ny materiál, iba ak by nesvedo
mití a zlomyseľní ľudia im takýto 
materiál podložili. V tejto noci z  
mužského kláštora uväznili celý 
personál, ešte aj novicov, mnohé 
cenné veci poodvážali, dom zha
bali a rehoľníkov ešte aj teraz dr
žia vo väznici. Zo ženského kláš
tora uväznili 7 sestier, ktoré len 
tú jedinú vinu majú, že sa naro
dili v Poľsku, ale niektoré z  nich 
už20 - 30rokov bývajú na území 
ČSR a majú československé štát
ne občianstvo, alebo povolenie na 
pobyt.

Proti ČSR ničím sa neprevinili, 
vzdor tomu držia ich už viac ako 
2 týždne vo väzení. Z  druhého 
ženského kláštora vzali písací 
stroj, vraj nebol prihlásený, ale 
tieto hrozné trpkosti a úzkosti, 
aké prežili biedne, nevinné ses
tričky od 10 hodiny večer do 4 h. 
ráno, to si viete predstaviť, ak sa 
ráčite vžiť do ich situácie.

Také postupovanie bezpečnost
ných orgánov ohľadom našich 
kláštorov, v ktorých si žijú Bo
hom vyvolené duše našej diecézy, 
ktorých celá diecéza ctí a miluje a 
ktorých bolesti sú bolesťami 
všetkých našich veriacich, preto 
ich uväznenie vyvolalo v našej die
céze veľké rozrušenie a rozhorče
nie, lebo nikto si nemôže ani pred
staviť, aby rehoľné sestry mohli sa 
stať nebezpečnými pre ČSR a dali 
príčinu na tieto hrozné nočné pre
hliadky, ktoré sa u nich stále opa
kujú. Také postupovanie SNB bolí 
nás všetkých, a to tým viac, lebo 
snáď nikto nečakal tak oslobode
nie spod nemeckého „protektorá
tu”, než my, snáď nikto nepomá

hal v takej miere partizánskemu 
hnutiu ako naši veriaci a ich fa
rári a iste nikto netrpela neutra- 
til toľko za oslobodzujúcej vojny 
než práve my, bývajúci v Karpa
toch. Bolí nás, že aj v ľudovode
mokratickej vláde, ktorá vo svojej 
ústavnej listine hlási, že všetci ob
čania sú rovní, že „ľudovode
mokratická republika ne
uznáva výsady”(čl.III), sme 
tŕňom v očiach. Za maďar
skej vlády boli sme pan
slávmi, za prvej ČSR maďa- 
rónmi, za slovenského  
štátu partizánmi, komu
nistami a rusofílmi a teraz 
opätovne banderovcami a 
nespoľahlivými. Koľkí ľudia 
iného náboženstva sú fašis
ti, banderovci, zradcovia, 
ale ich previnenia sa nege- 
neralizujú na ich cirkev a 
keď sa medzi gréckokato
líkmi našli niekoľkíjednôt- 
livcí-previnilci, pre týchto 
musia trpieť všetci grécko
katolíci?! Zabúda sa na to, 
koľkým partizánom za
chránili život nasadením 
svojho života po celé týždne a me
siace skrývali a udržiavali ich 
v svojich domoch. Zabúda sa na 
to, že v zahraničnej armáde pri 
odboji snáď 70 % vojska tvorili 
naši gr. kat. chlapci jadro česko
slovenskej armády, ba mnohí 
gréckokatolíci z  východného Slo
venska bojovali v Červenej armá
de za oslobodenie Českosloven
skej republiky. A v tomto odboji 
sa vyznamenal nielen ľud, ale aj 
gr. kat. kňazstvo, z  ktorého mno
h í dostali vyznamenania. A teraz 
na to všetko sa zabú
da a len sa myslí na 
týchto pár ľudí, kto
rí sa previnili proti 
ľudovodemokratic
kému zriadeniu ČSR 
a ich previny sa pri
pisujú všetkým gréc
kokatolíkom, hoci to, 
čo robili, robili na 
svoju päsť a nikdy 
nie z  poverenia gr. 
kat. cirkvi. Takéto 
z a o b c h á d z a n i e  
s nam i veľmi nás 
bolí, lebo tak cítime, 
akoby každá vláda 
na nás chcela ukázať 
svoju moc. My sme

najslabší, m y nemáme žiadneho 
ochrancu. Naším ochrancom je  
iba cit spravodlivosti Vašej Slovuť 
nosti, Vlády ČSR a je j podriade
ných úradov, ako aj naše presved
čenie, že sme sa vedome nikdy a 
v ničom neprevinili proti ľudovo
demokratickému zriadeniu našej 
vlasti.

Veľmi Vás prosíme, pán prezi
dent, ráčte zakročiť, aby podob
né postupovanie SNB sa 
neopakovalo, lebo to je  nielen pre 
nás veľmi bolestným, ale neslú
ži to ani štátu na slávu, ani na 
osoh, lebo to dáva príčinu na 
zbytočné mnohé reči a kritiky... 
Napokon len o to najúctivejšie 
prosím Vašu Slovutnosť, aby ste 
ráčili zamedziť tieto hrozné noč
né prehliadky. Čo nájde SNB 
v noci, to iste nájde aj cez deň, 
ale v noci, keď  každý človek má

právo po úmornej dennej práci 
na odpočinok, od večera do rána 
robiť prehliadky, najmä v žen
ských kláštoroch, podľa našej 
mienky zdá sa nám, že nezodpo
vedá ľudovodemokratickému du
chu.

Ale prosím Vás aj o to, aby už 
viac cirkevných budov nebrali od 

nás, lebo Ústava ČSR za
bezpečuje slobodu nábo
ženstvá, v dôsledku toho 
nemôže pozbaviť cirkev 
všetkých prostriedkov, 
bez ktorých nemôže vyu
žiť túto náboženskú slobo
du.

Naša diecéza aj pri svo
je j chudobe odovzdala do
siaľ štátu vPrešove: 

Školské budovy, 1. ľu
dové školy, 2. meštianske 
školy, 3. učiteľskej akadé
mie, 4. jeden pre chovan
cov, 5. druhý pre 150. 
Teraz sme odovzdali spo
m enutý 6. zhabaný kláš
tor a pri ňom 7. kaplnku 
na potreby štátu. Opravu
jem e ešte aj 8. veľkú die

céznu budovu pre potreby KNV 
v Prešove, ale najúctivejšie Vás 
prosím, nedovoľte odobrať od 
nás ešte aj to posledné, čo k  slo
bodnému náboženskému životu 
bezpodmienečne potrebujeme. 
Ide nám tu o noviciátsky dom 
sestier služobníc Nepoškvrnenej 
P. Márie vPrešove. Keď sme už 
toľko odovzdali štátu, nech bude 
nám ponechané aspoň m ini
mum.

List z 8. 3. 1949, archív kance
lárie prezidenta Českej republiky

Večeradlo
Táto hala z križiackych čias je 

charakteristická gracióznymi lome
nými oblúkmi, ktoré tvoria krížovú 
klenbu. V pätnástom storočí, keď 
moslimovia ovládali horu Sion, pre
menili chrám na mešitu a po viac 
než päť storočí zakazovali židom a 
kresťanom prístup do nej. O tomto 
mieste, svätom v kresťanskej tra
dícii, sa predpokladá, že je mies
tom Poslednej večere, keď ježiš 
Kristus ustanovil Eucharistiu. Na 
tomto mieste na Turíce, sedem týž
dňov neskôr, zostúpil Svätý Duch 
na Máriu a apoštolov.

Milovať svoje deti je  povin 
nosťou, milovať svoju rodinu je 

niečo samozrejmé a prirodzené, milo
vať svoj národ je vznešené, milovať 
Boha je však najkrajšie a pre nás ľudi 
najpotrebnejšie.

Biskup Peter Pavol Gojdič splnil všet
ky kritériá lásky. Miloval až za bránu 
väznice, až za bránu cely, až za hrob. 
Nedokázal zradiť svoje presvedčenie, 
svojich veriacich. Darmo sa namáhali 
vyšetrovatelia, darmo sa namáhali sud
covia.

Ten, ktorý pocítil nehu a potechu Pá
novu, ten, ktorý pocítil jeho lásku, ne
dokázal zradiť. Aj preto a pre jeho 
vznešený a cnostný život sa dnes pri
pravuje jeho proces blahorečenia.
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Po dva dni - 23. a 24. ok
tóbra - návštevníci košic

kého D om u um enia p rež íva li 
ozajstné nebo na zemi. Z  celej 
Európy sa tu zišli vynikajúci in 
terpreti duchovnej piesne nášho 
byzantského obradu, aby uponá
hľanému človeku 20. sto ročia  
ponúkli pokoj a duchovnú silu 
do každodenných zápasov.

Postupne na pódiu koncertnej 
sály sa vystriedalo štrnásť zbo 
rov, aby okrem vlastných vystú

pení na konci o boch  v eče ro v  
spoločným B udi im ja H ospod- 
ne vzdali vď aky a p ro sby  S tvo
riteľovi a U držiavateľovi sveta.
V chvíľach uvoľnenosti od svet
skej tiaže duše všetkých p rítom 
ných oblažovala sila hlbokých 
tónov starobylých chorálov.

M edzinárodný festival piesní 
byzantského obradu - ako sa toto

stretávanie duchovných zborov 
od tohtoročného 8. ročn íka volá
- stáva sa jed inečným  zastave
ním sa pre prijím anie duchov
ného odkazu hodnô t generácií 
pre uboleného a u trm acaného  
človeka nášho času.

Skladbou Slava, Jedynorodnyj 
Zboru bohoslovcov sv. R om ana 
Sladkopevca z P rešova v p rvý  
deň festivalu začal sa maratón du
chovných sp ev o v , o k to ro m  
v jeho začiatkoch prešovský die
cézny biskup M ons. Ján H irka 
napísal, že tieto spevy sú akoby 
oknami, cez ktoré aspoň z diaľky 
môžeme nazrieť do krásneho sve
ta Harmónie a Lásky, čiže do sve
ta patriaceho Bohu - Láske.

V  p rv ý  v e č e r sa  p red s tav ili 
aj dva  n aše  k a te d rá ln e  zb o ry  
z  P re š o v a  a K o š íc . S p ie v a l i 
s tak o u  odovzdanosťou  B ohu, 
ako v  svo jich  zač ia tkoch  pred  
tridsiatim i rokm i, keď  naša  ka- 
takom bálna  cirkev  p red re la  sa 
po  o sem nástich  rokoch  p ren a
sledovan ia  k  u znan iu  p ráva  na 
jes tvovan ie . I ď alšie  výročia  - 
180. vý ročie  založen ia  p rešov
ského b iskupstva  a 110. výročie  
naroden ia  m artý ra  našej cirkvi

b is k u p a  P.P. G o jd ič a  - re z o 
novali v  ovzduší a  tlko te  sŕdc 
tých to  sv ia tkov  spevu. V  p rvý  
v e č e r  o k rem  n ic h  sa  p re z e n 
to v a l i  aj ď a lš ie  v y n ik a jú c e  
z b o ry  - M lá d e ž n íc k y  z b o r  
C O R O  L IG E IR O  z p o rtu g a l
ského m esta  G aia, k to rý  získal 
m im o r ia d n e  s y m p a tie
o b e c e n s tv a , p o d o b n e  ak o  aj

C A N T U S Q U A R T E T  z m esta  
Perm  v R uskej federácii a  K o
m orný  zbo r C A N T U S pre nás z 
b lízkeho  U žhorodu . Ž e festival 
sa stal od  zač ia tku  ekum en ic
kým , po tvrd ilo  vystúpenie Z b o 
ru  p ri K a te d rá ln o m  c h rá m e  
A lexandra N evského  z Prešova.

Ponuku organizačného výboru 
festivalu na druhý deň prijalo ďal
ších sedem zborov - dve katedrálne
- sv. C y rila  a M etoda  z ch o r
vátskeho Záhrebu a Z bor Credo 
C hrám u sv. V zkriesenia z Ivano- 
Frankovska, dve z Poľska - mužský 
zbor ZURAVLI a  mládežnícky zbor 
Poloninaz Legnice, ďalej komorný 
zbor sakrálnej hudby z  Ivano-Fran- 
kovska a slávny zbor, festivalovým

návštevníkom  už predtým  znám y
- DUDARYK, pod vedením maj stra
- dirigenta M ikolu K acala. N aše 
zbory v tom to večere zastupoval 
Zbor Petra Pavla Gojdiča z  Vranova 
nad Topľou-Čememého,ktorý pre
svedčil svojou interpretačnou úrov
ňou, že pod  vedením  Mgr. M árie 
Šandorovej a Mgr. Jany Višňovskej, 
drží krok  so špičkou európskeho 
chrá-m ového spevu byzantského 
obradu.

8. ročník Medzinárodného festi

valu duchovných piesní byzantské
ho obradu sa zapísal hlboko do 
v edom ia  p rítom ných . V eď ich  
spevy pôsobia na  to, aby sm e sa 
stali duchovnejším i. N aše zbory  
d u c h o v n e j p ie s n e  sú  ro z d á -  
v a te ľm i k rá sy  v ý ch o d n e j d u 
chovnosti a ponúkajú  duchovnú 
o b n o v u  n a  c e s te  do tr e tie h o  
kresťanského tisícročia.

N a  tre tí deň  - v  ned eľu  - sa 
jed n o tliv é  zbory  rozišli do n a 
šich  chrám ov.

Ž e sa celý  p rogram  festivalu 
m oho l usku točn iť  v  K ošiciach, 
je  to  zásluhou obetavosti m no
hých  organizátorov, sponzorov, 
do b ro d in co v  a p riazn e  n aš ich  
duchovných predstaviteľov. So
b o tň a jš í z á v e r  v y z n e l aj ako  
oslava 75. naroden ín  nášho  d ie 
cézn eh o  b is k u p a  M o n s. Ján a  
H irku.

Ď akujem e ti, P ane, že  si nám  
opäť - už  po  ôsm ykrát - doprial 
b y ť  v tom  našom  rozheganom  
svete n a  tak  veľkej duchovnej 
h o s tin e .

-pk-

S v e d  e c t v á  
v i e r y

Spomienka z detstva
Bolo práve pôstne obdobie, keď 

sme sa pripravovali na prvé sväté pri
jímanie na hodine gréckokatolícke
ho náboženstva. Kreslili sme si do 
svojich zošitov „Kríž - symbol utrpe
nia”. Odrazu vtrhli do triedy dvaja 
chlapi oblečení v dlhých plášťoch. 
Vyzvali nášho duchovného otca A.P., 
aby išiel s nimi. My sme sa veľmi na
ľakali. Okolo školy sa zbehli veriaci, 
keď zbadali, čo sa deje. Niektorí od
vážlivci si so sebou doniesli aj vid
ly, No on vyzval veriacich, aby sa 
ukľudnili. Potom duchovného otca 
zobrali na MNV, kde ho presviedčali, 
aby prijal pravoslávie. Istý pán M.M. 
si vtedy vymyslel, že „svokor sa pre
ľakol a prišlo mu veľmi zle a teraz sa 
chce vyspovedať”. Na veľa prosieb 
pustili kňaza s príkazom, aby sa čím 
skôr vrátil späť. Tento smelý človek 
M.M. odviedol cez polia duchovné
ho otca do susednej obce na faru, 
aby pripravil manželku chorú na srd
ce a štyri deti na odchod a mohol sa 
s nimi aj rozlúčiť. Keď sa dlho nevra
cal späť na MNV, títo záhadní páni 
prišli na to, že boli dobehnutí. Nasadli 
do auta a pobrali sa do obce, kde du
chovný otec býval. Keďže nevyhovel 
ich žiadosti, teda, nezriekol sa svo
jej viery, zobrali ho so sebou.

Neskoršie do farnosti prišiel iný, 
ale už pravoslávny. Dlhý čas som ne
mohla pristúpiť k prvému sv. prijíma
niu. Potom som v skrytosti prijala 
Pána Ježiša na sv. omši v susednej 
dedine z rúk rím. kat. kňaza. Nema
la som biele šaty a svedkom tejto pre 
mňa tak vzácnej udalosti bola iba 
moja dobrá babka. Ten kňaz veľa ris
koval, lebo keby sa to bol niekto do
zvedel a udal ho, tak by ho boli tiež 
zatvorili. Katolícki kňazi rímskeho 
obradu mali zakázané vysluhovať 
sviatosti gréckokatolíkom.

Moja babka mi vtedy povedala: 
„Anička, ty si teraz ako tá popoluška 
z rozprávky, ktorá mala v oriešku zla
té šaty, nikomu to neprezradila a pri
šiel pre ňu princ. Aj ty teraz máš 
vo svojom srdiečku „Kráľa” a aby mo
hol často prichádzať do tvojho srdieč
ka, nesmieš to nikomu prezradiť. 
Dokážeš to?” - áno, babička, doká
žem a nikomu nič nepoviem. A veru, 
že som to dokázala, hoci by som to 
bola od radosti najradšej vykričala do 
celého sveta...

Anna JECHOVÁ

M EDZINÁRODNÝ FESTIVAL  
DUCH O VNÝCH  PIESNÍ
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Fest ’98 - nadšenie a umenie
Hudba — viera — kultúra — život

Od roku 1989po celom 
Slovensku množstvo kul
túrnych a duchovných  
podujatí oslovuje kresťa
nov i  ľud í iného viero
vyznania.... N iekoľko  
desiatok hudobných fes
tivalov Verím, Pane, Lu- 
men, Most, Ozveny, Fest 
a ďalšie majú spoločné
ho menovateľa. Skrze 
hudbu rozvíjať vieru, du
chovno, ale i  kultúru. To 
všetko smeruje k plnšie
mu prežívaniu a poznaniu 
Boha.

Svet ešte driem al, no 
mladí gréckokatolícki inter
preti už boli ráno 24. októb
ra na ceste do Prešova. Po 
dôkladnej príprave ich ča
kalo vystúpenie na 
VII. ročníku festivalu 
kresťanských zbo
rov.

Takm er pred ro
kom v Trebišove -
11. októbra - preží
vali podobné nadše
nie, radosť a možno
i obavy, ako to všet
ko dopadne. Trému 
mali aj organizátori. 
Festival pripravova
li nejeden týždeň. 
Prešovčania chceli 
ukázať svoju pohos
tinnosť, ale i svoje 
nadšenie pre Ježiša 
Krista. Kto spieva, 
dvakrát sa m odlí.
Nešlo len o to, aby sa spe
váci stretli, aby dostali oce
nenie, aby sa spolu poroz
právali. Išlo o niečo viac -
o modlitbu a rozhodnutie. 
Za značkou Fest sa skrý
val totiž slogan Festival 
evanjelizácie Slovenska te
raz. Nie zajtra alebo pozaj
tra, ale ešte dnes, teraz sa 
rozhodni pre Ježiša. Ešte 
v túto chvíľu, v tento neo
pakovateľný okamih po
vedz si, že chceš byť lep
ším, že túžiš m ilovať aj 
svojich neprajníkov, že  
chceš vo svojom živote nie
čo zmeniť, napraviť - pove
dal Cyril Jančišin ako po

zvánku na Fest v Rádiu Vý
chod.

Bolo niečo po deviatej, 
keď sa ozvali prvé tóny, či 
vlastne zvony zvučky. Po
rota zasadla na svoje mies
ta, aj deti a mládež, ktoré 
p riš li do P re š o v a  zo  
všetkých kútov prešovskej 
e p a rc h ie  a k o š ic k é h o  
apoštolského exarchátu, 
tiežzm íkli. Počúvali úvod
né slová biskupského viká
ra o. Pavla Repka, ktorý 
toto nevšedné podujatie 
otvoril. Deväť m ládežníc
kych zborov a jedno sólo

vé vystúpenie začali mara
tón v y s tú p e n í. Takm er  
všetci, aj keď to bolo nepo
vinné, zaspievali aj jednu  
liturgickú časť a nie hocija
ko. Pri viachlasnom speve 
rozcitlivelo sa nejedno srd
ce. Niektorí našli aj odva
hu a podelili sa, ako to u 
nich vyzeralo s prípravou  
na Fest. Veľmi šikovne a 
dojímavo o svojom zážitku 
a skúsenosť s malými spe- 
váčikmi - Maťkom Ivanom  
a Jakubom Bakajsom - roz
právala Mirka Telekyová z 
Rakovca nad Ondavou. Ich 
vystúpenie opäť zaujalo, 
tak ako zbor z Milpoša, Mi

chaloviec, Sečoviec a ďal
ších.

Kým deti a mládež spie
vali v Katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa, Zbor 
Panny Márie Ochrankyne z 
gréckokatolíckej farnosti 
Prešov sa usilovne staral o 
to, aby si čo najlepšie splnil 
úlohu organizátora. Po du
chovnom občerstvení do
poludnia bolo v priestoroch 
„neba“, tak sa totiž volá veľ
ká spoločenská miestnosť 
na gréckokatolíckej fare, 
prichystané aj občerstvenie 
tela. Medzitým vrcholili prí
pravy na popoludňajší Kon- 
ce rt ch vá l. Č as b eža l, 
chlapci a dievčatá sa zho
várali, bolo počuť smiech aj 
ich skúsenosti, zážitky. 
Mnohí si našli nových pria
teľov a ďalší sa možno roz
hodli, že ešte viac zintenzív
nia svoj duchovný život.

Popoludňajšie vystúpenia 
hneď na úvod rozprúdili Ko
šičania, ktorí si pod vede
ním Vierky Molčányiovej 
vyslúžili zaslúžený dlhotrva
júci potlesk a nakoniec do
stali aj cenu poroty. Divácku 
cenu získali mladí zo Svid
níka, ktorých do Prešova 
prišlo hádam najviac. Ús
mevom na tvári, ale i príkla
dom v správaní i speve, môže 
byť štvorročná Mirka Sotáko- 
vá

Festivalová prehliadka

zborov v Ka
tedrálnom  
chráme sv.
Jána Krsti
teľa vyvr
cholila vy
s túpen ím  
bohoslovec
kej skupiny Anastasis. 
M oderátor Ing. Vladimír 
Seman pozval všetkých do 
Domu odborov, kde o malú 
chvíľu vedúci zborov pre
vzali z rúk primátora mesta 
Prešov Ing. Juraja Kopčá- 
ka a predsedu poroty Joze
fa H arničára ocenenia. 
Zvláštnu cenu dostali: Do
minik z Rakovca nad Onda
vou, Emanuel zo Sečoviec 
a Zbor sv. apoštolov Petra 
a Pavla z Milpoša. Ocene
nie za príkladný spevácky 
prejav dostala Lenka Frigo- 
vá zo Svidníka a Cyril Jan
čišin z Košíc. Po ozaj dlho
trvajúcom a búrlivom pot
lesku do posledného miesta 
zaplnenej estrádnej sály Od
borového domu kultúry sa k 
mládeži a všetkým prítom
ným prihovoril vladyka Milan 
Chautur, košický exarcha. 
Publikum pozdravil aj primá
tor mesta Prešov Ing. Juraj 
Kopčák. Potom už nasledo
vali vystúpenia, ktoré mali čo 
povedaťtak po hudobnej i ob
sahovej stránke. Pozvanie do 
Prešova prijali folkové kapely 
Mimicry z Ružomberka a
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* Skalka z Tvrdošína. Svojím 
sympatickým prejavom za
ujal Cyril Jančišin, ale i ZR- 
Prešov. Za nimi nezaostal 
Antónia Band. Nynot z Bra
tislavy po úvodných problé
moch z ozvučením  tiež  
oslovila svojich skalných. 
Bolo už po deviatej, keď  
vystúpil Lucián Bezák z To- 
polčian. Koncert chvál vyvr
cholil vystúpením folkového 
speváka Stanleyho - Stani
slava Šaškyho. Dlhotrvajú
ci potlesk patril už nielen 
jemu. Bol to Ježiš Kristus, 
ktorému tlieskali tí, ktorí vy
držali až do konca. Päťho- 
dinový Koncert chvál zane
chal silné dojmy a istotne i 
vlial do žíl novú životodar
nú tekutinu elán a radosť.

Podujatie vyvrcho lilo  
účasťou interpétov Koncer
tu chvál v šiestich najväč
ších ch rám o ch  m esta  
Prešova ich spevmi na ne
deľných bohoslužbách dňa 
25. októbra.

Po prvýkrát sa o podujatí 
zásluhou médií, ktorých tu 
bolo neúrekom, dozvedel 
svet viac. Slovenská tele
vízia i Slovenský rozhlas a 
ďalší informáciu o Feste 
zaradili do svojho hlavné
ho spravodajstva. Je to tiež 
dôkaz, že Festival mal svo
je opodstatnenie a dôleži
tosť. Bohu vďaka za Fest 
’98, za povzbudenie a nové 
nadšenie.

Ľubomír LENTZ

Ktoré zbory 
účinkovali?

Zbor sv. Terezky Ježiškovej 
z Humenného, Zbor z Kated-

i rálneho chrámu Narodenia 
Presvätej Bohorodičky z Ko
šíc, Dominik z Rakovca nad 
Ondavou, Amadeus a Ema
nuel zo Sečoviec, Zbor sv. 
apoštolov Petra a Pavla z Mil- 
poša, Amen z Michaloviec, 
Mládežnícky zbor z Ďačova, 
Mládežnícky zbor zo Svidní
ka, Patrícia Straková a Anna 
Semaníková z Milpoša.

S rd ce  sp ieva . Nebolo  
m ožné to preh liadnuť. 
Detský zbor Emanuel zo 
Sečoviec chcel veľmi vy
hrať. Za svoje prvé vystú
p en ie  na Feste dostali 
zvláštne ocenenie. Ich ve
dúca sestrička im za od
menu totiž sľúbila tortu. 
Istotne bola chutná.

N a zábere je  M ládežnícky zbor sv. apošto
lov Petra a Pavla z  Milpoša počas vystú
penia  v K atedrálnom  chráme sv. Jána  
Krstiteľa v Prešove.

Podporili Fest
Mestský úrad Prešov, Bis

kupský úrad Prešov, PV-Mé- 
día Košice, Gréckokatolícka 
farnosť Prešov, Vydavateľ
stvo Michala Vaška, Spolok 
sv. Cyrila a Metoda, Grécko
katolícka diecézna Charita, 
Gréckokatolícky kňazský se
minár P.P. Gojdiča, Apex Ko
šice, Slovspol Košice a ďalší.

Koľko rokov mali účastníci Fest ’98? Od 
tridsiatich až po päť. N ajm ladšia účast
níčka M irka Sotáková spieva spolu s det
ským  zborom D om inik  z  Rakovca nad  
Ondavou.
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V Assisi opäť 
zvonia zvony

R o k  p o  z e m e t r a s e n í  sa  
v m este  sv. F ran tiška  v  A ss is i 
o p ä ť  r o z o z v u č a li z v o n y . K 
sv ia tku  pa tróna  m esta  - 4 . o k 
tóbra  - bo lo  m ožno  po p rvý  raz 
po ze m e tra se n í p o ču ť zvo n y  
ve ľm i poškodene j B az iliky  sv. 
F rantiška, ako  oznám il h o vo r
ca ko n ve n tu . Pri ťa žko m  z e 
m e tra s e n í  2 6 . s e p te m b ra  
1997 bo la  b a z ilika  v e ľm i p o 
škod e ná . Pri z rú te n í sa  časti 
s tropu  priš li o  ž ivo t š ty ri o so 
by. Fresky, k to ré  sa roz tr ie š ti
li, sa  v  sú ča sn os ti na m á h a vo  
o p ä ť sk lada jú .

Odpustenie dlhov
Vatikán ž iada  rýchle  o d p us

te n ie  d lh o v  n a jc h u d o b n e jš ím  
krajinám

V a tikán  p o ža d o va l, a b y  ku 
koncu roku bohaté  kra jiny čím  
skô r odpustili d lhy na jchudob 
n e jš ím  k ra jin á m . P á p e ž s k á  
rada pre sp ravod livosť a pokoj 
uvere jn ila  vo  š tv rtok  prís lušnú 
v ý z v u  g u v e rn é ro m  S v e to v e j 
banky a M edz inárodného m e
nového fondu, ktorí sa  zišli v  42. 
týždni na každoročné stretnutie.

V  texte  si p ripom enu l p rez i
d e n t R ady  a rc ib is k u p  X a v ie r 
N guyen Van Thuan, že  pápež 
Ján Pavol II, sa v  súv is los ti so 
S vä tým  rokom  2000 vys lov il za 
podstatné odpustenie dlhov naj
chudobne jš ím  kra jinám  až po 
ich úp lné odpusten ie . N guyen 
ocen il v  te jto  súvis losti do te ra j
šie in icia tívy m edzinárodných fi
nančných  inštitúc ií na riešen ie  
krízy  zad íženosti v  n iek to rých  
vyso ko  za d tžených  k ra jinách . 
Toto nasaden ie  si vyžadu je  ďai- 
š iu  pod po ru  na jm ä  b o h a tých  
k ra jín . T re b a  to  rý c h le jš ie  a 
pružne jš ie  rea lizovať, ž iada  a r
c ib iskup. V  kon texte  m nohých 
p rob lém ov dnešného  poriadku 
svetového hospodárstva neslo 
bodno núdzu na jchudobnejších 
krajín považovať za  druhoradú.

K P /TK  KBS

Posviacka zvonov
Deň 4. október 1998 sa nadlho zapíše 

do pamätí i sŕdc veriacich Beňadikoviec. 
V tento deň sa v Božom chráme pod ve
dením o. kanonika Andreja Dujčáka, 
okresného dekana a správcu farnosti 
v Šarišskom Štiavniku, ako aj za účasti 
biskupského vikára o. Pavla Repka 
z Prešova, o. Jurija Popoviča z Mlynáro- 
viec, bohoslovcov Pavla a Rastislava, re
hoľných sestier baziliánok zo Sečoviec i 
veriacich obce i blízkeho okolia uskutoč
nilo posvätenie zvonov.

V minulosti dal Mojžiš na Boží príkaz zho
toviť strieborné trúbky, ktorými v čase obe-

v Beňadikovciach
ty kňazi zvolávali ľud, aby sa Bohu klaňal. 
V súčasnosti sú to zvony, ktoré svojím hla
som pozývajú veriacich k modlitbám do 
chrámu. Skrze ruky kňazov, ktorí sa 
v Beňadikovciach slávnosti zúčastnili, boli 
nové zvony posvätené Svätým Duchom. 
Nech ich hlaholom sa vždy povzbudia 
všetci, ktorí na ich opravu darovali - obyva
telia obce, veriaci susedných dedín, rodá
ci, žijúci za hranicami našej diecézy, ale i 
štátu. Úprimné Pán Boh zaplať patrí aj ot
covi dekanovi A. Dujčákovi, ktorý bol hlav
ným iniciátorom tejto udalosti.

Mgr. Mária ČERVEŇÁKOVÁ

OZVENY SPOD KRÁĽOVEJ HOLE
Šumiaci, Heľpe, Štrbe vo Ver- 
nári, Tisovci a Polomke. Tra
dičné spevy, modlitby aj ver

nisáž Milostivých obrazov 
Blahoslavenej Panny Má
rie Matky Božej hovorili 
výrečnou rečou o duchov
nom a kultúrnom bohat
stve slovenského národa.

V nedeľu 18. októbra pri 
sv. liturgii, ktorú slúžil pre
šovský diecézny biskup 
Mons. Ján Hirka, účinkovali 
účastníci IV. ozvien. Konce
lebrovali tajomník biskup
ského úradu o. Andrej 
Rusnák, správca farnosti 
Telgárt o. Ján Maďoran, 
správca farnosti Šumiac o. 
Jozef Gača.

Kde krajšie a kde výreč- 
nejšie by mohli zaznieť, ak 
nie na 1948 metrov vyso
kom vrchu - Kráľovej holi. 
Tam už tradične vrcholí fes
tival. Posolstvo Slovensku, 
ktoré tu každoročne zaznie
va v iných nábožných a ľu
dových piesňach, zaslali aj 
teraz všetci prítomní po
zdrav svojej domovine.

Kto všetko sa pričinil o 
tohtoročný festival a komu 
poďakovať, bolo by potreb
né spomenúť veľa mien. Za 
všetky azda Viliam Gruska, 
dramaturg podujatia, sta
rosta obce Martin Mekel, 
nadácia Prebudená poe- 
seň, Matica slovenská, 

ženská, mužská, dievčenská 
a chlapčenská skupina Telgárt 
a ďalší.

Ozveny staroslovienčiny 
pod Kráľovou hoľou. Podu
jatie, ktoré sa v tomto roku 
konalo už po štvrtýkrát, v 
dňoch 16.-18. októbra 
prichýlilo milovníkov viac- 
hlasného ľudového a chrá- 
mového spevu. Okrem 
spevov, ktoré dominovali, 
zaznela aj vznešená poé
zia a výstava obrazov, kníh 
i krojov. Festival pod Krá
ľovou hoľou má ekumenic
ký charakter a spája  
jednotlivé náboženské a 
občianske konfesie. Ozve
ny staroslovienčiny spája
jú našich predkov a živo 
nadväzujú na cyrilometod- 
ské dedičstvo. Hlavným 
dejiskom bola malebná 
obec na okraji Nízkych Ta
tier-Telgárt.

Ozveny začali už v pia
tok 16. októbra vernisážou
výstavy Telgártsky kroj. 
Vernisáž výstavnej prezen
tácie knihy Pamätníček 
Milana a Zuzičky Rúfuso- 
vých. Podvečer zaznelo 
pásmo poézie a hudby - 
Vyznania -telgártskeho ro
dáka Michala Spišiaka. 
Posviackou Domu nádeje, 
ktorú vykonal J.E. biskup 
Mons. Ján Hirka sa začal 
sobotňajší program. Spevy 
chrámov - prehliadka spe
váckych skupín a zborov 
bolo asi to, načo sa všetci 
veľmi tešili. Táto časť sa 
uskutočnila v Chráme Zosla
nia Svätého Ducha. V kultúr-
nom dome načúvali poslu-

cháči Spevom lesov, lúk a de
dín. V podaní Gustáva Vala
cha zaznel Proglas Konštan

tína Filozofa a spev časti bo
hosloveckého zboru sv. Ro
mana Sladkopevca. Ozveny 
nádherne zneli v Telgárte aj na
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Štúdium v Trnave
Vo štvrtok 15. októbra sa na 

Fakulte humanistiky Trnavskej 
univerzity v Trnave konala sláv
nostná imatrikulácie 63 posluchá
čov novootvoreného odboru  
štúdia pastorálnej teológie so 
zameraním na spo ločenskú  
komunikáciu - masmédiá. Imat
rikulačná slávnosť sa začala sláv
nostnou sv. omšou, ktorú spolu 
s kňazmi - poslucháčmi a profe
sormi K atolíckej U n iverz ity  
v Ľubline celebroval arcibiskup- 
metropolita Mons. Ján Sokol.

Štúdium, zamerané na výcho
vu katolíckych žurnalistov, trvá 
dva alebo štyri semestre - pre la
ikov a absolventov vysokých škôl
- neteológov. Títo sa stali poslu
cháčmi Trnavskej univerzity. Te
ológovia a kňazi, ktorí sa zapísali 
na toto štúdium, sú poslucháčmi 
Katolíckej univerzity v Ľubline. 
Medzi účastníkmi tohto štúdia je 
i deväť gréckokatolíckych kňa
zov.

o. Mgr. Marek PRIBULA

K výročiu katedrálneho zboru v Prešove
V nedeľu 25.10.1998 v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove 

slávil sídelný prešovský biskup Mons. Ján Hirka slávnostnú sv. liturgiu pri prí
ležitosti 30. výročia založenia gréckokatolíckeho speváckeho Zboru pri Kated
rálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Túto sv. liturgiu okrem jubilujúceho 
zboru svojím spevom obohatil aj Komorný zbor CANTUS z Užhorodu, Mlá
dežnícky zbor POLONIA z Poľskej Legnice a Zbor CREDO Katedrálneho chrá
mu sv. Vzkriesenia z Ivano-Frankovska z Ukrajiny. Po sv. liturgii sa uskutočnilo 
stretnutie v rezidencii biskupského úradu.

Mgr. Marek PRIBULA, TK PB

Spolupráca v záujm e svojich veriacich
Príkladom bratskej spolupráce medzi dvoma obradmi v katolíckej 

cirkvi môžu byť aj dve farnosti v meste Prešov. Je tomu už rok, čo sa 
v  rímskokatolíckom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove-Solivare slá
vila gréckokatolícka sv. liturgia a v gréckokatolíckom Chráme Povýše
nia sv. K ríža na Sekčove rím skokatolícka sv. omša. Pravidelné 
bohoslužby sú odvtedy v týchto chrámoch vždy v nedeľu a vo sviatok. 
Je to výsledok dobrej spolupráce o. Vasila Kormaníka, farára grécko
katolíckej farností na Sekčove, a ThLic. Gabriela Ragana, dekana rím
skokatolíckej farnosti v Solivare. O dobrej spolupráci a bratskom 
spolunažívaní veriacich oboch katolíckych obradov svedčí aj spoločná 
odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža na Sek
čove. Obidve farnosti sa územne prekrývajú. Zavedením týchto boho
služieb sa duchovní otcovia týchto farností snažia vyjsť v ústrety svojim 
veriacim, aby mali možnosť navštevovať bohoslužby vo svojom obra
de a zároveň možnosť svoje obrady navzájom spoznávať. -rs-

EK U M EN IC K Ý  ŽIV O T V  K O ŠIC IA C H

Dňa 18. októbra t.r. sa začalo nové 
spoločné podujatie - Ďakovná bohosluž
ba slova, v ktorej ekumenické spoločen
stvo chce vyjadriť svoje spoločné 
„ďakujem” za dary zeme, ktoré prijíma
me všetci rovnako od jedného Otca. Táto 
bohoslužba sa bude konať každoročne 
v inom chráme.

Vo svete žije mnoho ľudí; majú rozlič
né názory, túžby, priania.Avšak všetkých 
nás spája jeden cieľ - spoločný život 
v láske v Božej prítomnosti. Veď za 
všetkých nás sa modlí Kristus ku svojmu 
Otcovi: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svo
jom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli 
jedno ako my” (Jn 17,11).

o. Marko ROZKOŠ 
košický protopresbyter
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Bartolomej I. 
v Poľsku

Hlava svetovej pravoslávnej cirkvi, 
ekumenický partriarcha Carihradu, 
Bartolomej l„  navštívil v októbri Poľ
sko. Patriarchu pozvala do Poľska 
nová hlava poľskej pravoslávnej 
cirkvi, arcibiskup Sava. Ide o prvú 
návštevu carihradského patriarchu 
v Poľsku. Bartolomej I. okrem iného 
posvätil chrám v Bialystoku, ktorý bol 
vybudovaný podľa vzoru Chrámu Ha- 
gia Sophia v Carihrade. Počas jeho 
návštevy Poľska od 10. do 16. ok
tóbra prijali ekumenického patriarchu 
aj predstavitelia poľského štátu. 
Okrem toho mu prepožičali čestný 
doktorát Varšavskej kresťanskej aka
démie, na ktorej študujú aj budúci 
teológovia pravoslávnej cirkvi. Pat
riarcha navštívil aj bývalý koncentrač
ný tábor v Osvienčime.

Zatkli katolíckeho 
kňaza

V Číne je  katolícka cirkev na
ďalej prenasledovaná. V auguste 
zatkli a v Qingyuane uväznili ka
tolíckeho kňaza Wei Jingkunga. 
Okrem toho vypočúvali 6 ďalších 
kňazov, alebo potrestali peňaž
nou pokutou. Takáto pokuta po
stihla aj 11 žien, ktoré boli na omši 
podzemnej cirkvi. Jedného rehoľ
níka zasa väznili 15 dní, pretože 
vyučoval mládež náboženstvo.

Cesta k záchrane
Ruská pravoslávna cirkev sa 

pokúša prispieť k prekonaniu po
litickej, hospodárskej a spoločen
skej krízy v Rusku. Na 9. október 
pozval moskovský patriarchát ve
dúce osobnosti z politiky, vedy, 
hospodárstva, kultúry a armády 
na výmenu názorov. Pod heslom 
Rusko - cesta k záchrane sa majú 
vypracovať spoločné predstavy a 
konkrétne návrhy na riešenie zá
važných problémov krajiny. Tre
ba zabrániť tomu, aby sa krajina 
zosunula do priepasti - píše sa 
vo vyhlásení Moskovského pat
riarchátu. S Alexejom II. sa pora
dy zúčastnili aj iní biskupi a kňazi 
pravoslávnej cirkvi.

TK KBS

v tomto smere. Atak v roku 1994 vzniklo 
dobrovoľne a neformálne ekumenické spo
ločenstvo cirkví a náboženských spoloč
ností na území mesta Košice. Tvoria ho 
tieto subjekty: Apoštolská cirkev, Bratská 
jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev 
československá husitská, Evanjelická a.v. 
cirkev, Gréckokatolícka cirkev, Pravosláv
na cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, 
Rímskokatolícka cirkev, Židovská nábo
ženská obec.

Predstavitelia jednotlivých cirkví sa stre
távajú pravidelne v Kňazskom seminári na 
Hlavnej ulici v Košiciach.

Spoločenstvo každoročne koná dve 
významné spoločné bohoslužby - ekume
nickú bohoslužbu koncom januára a paši
ový sprievod na Veľký piatok. Mesto Košice 
tradične pripravuje Festival sakrálneho 
umenia, do ktorého aj toto spoločenstvo

vstupuje koordinovanými bohoslužbami 
v rámci každej cirkvi. Ďalšie spoločné 
podujatie sa začalo minulého roku, a to 
Kultúrny program ekumenického spolo
čenstva v rámci predvianočných progra
mov na hlavnom námestí v posledný 
večer pred Vianocami.

Na návrh Komisie cirkví schválili po
slanci mestského zastupiteľstva a primá
tor mesta Cenu mesta Košice, ktorá bola 
odovzdaná spoločenstvu dňa 7. mája t. r. 
pri príležitosti Dňa mesta Košice „za utvá
ranie dobrých vzťahov medzi cirkvami, 
náboženskými spoločnosťami a občanmi 
mesta Košice.”

Košice sú dnes už veľkým mestom. 
Počtom obyvateľov je toto mesto druhé 
na Slovensku. Keď si človek predstaví 
toto množstvo ľudí, hneď sa mu v mysli 
vybaví pojem chaosu. Každý z nich má 
svoje túžby, plány, prácu i svoje názory. 
Táto pluralita života sa v plnej miere do
týka aj duchovnej oblasti. Nie div, že 
v Košiciach pôsobí doteraz deväť regis
trovaných cirkví a pridáva sa k nim aj ži
dovská náboženská obec.

Táto mnohorakosť sa však rozbieha 
z jedného zdroja a tým je Božie zjavenie, 
navonok vyjadrené v Biblii, ktorá ako „Kni
ha kníh“ chce okrem iného zorientovať 
človeka v chaose života a nasmerovať ho 
na jeho definitívny čieľ.

Úprimná snaha o rešpektovanie Bo
žieho zjavenia vo všetkých cirkvách 
vyústilo do rozhodnutia zjednotiť sa aj
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Zasadnutie biskupov v Spišskej Kapitule
I d d s f A V a

Križevský biskup Slavo- 
m ír M ik lo u š poď akova l 
Bohu za uplynulých pätnásť 
rokov svojej arcipastierskej 
služby na odpustovcej sláv
nosti v rodnom Ďurd’ove.

V  období rokov 1983-1990 
prichádzal k nám do Pre
šovského biskupstva a vy
svätil pre našu cirkev 29 
kňazov, posledného z nich -
o. Juraja Bujňáka - 9. júna  
1996 v Prešove.

N a m nohaja  i b lahaja  
lita, vladyko!

NÁŠ NOVÝ CHRÁM V 
HRIADKACH. V nedeľu
18. októbra košický exarcha 
v ladyka  M ilan  C h au tu r, 
CSsR, vysvätil ďalší nový 
chrám v okrese Trebišov - 
C hrám  B ožského Srdca 
Spasiteľa v Hriadkach, vo 
farnosti Vojčice. -pk-

SLÁVNOSŤ V ČIČAVE.
V nedeľu 25. októbra b is
kupský vikár o. Pavol Rep- 
ko p o sv ä til obnovený 
ikonostas v Chráme sv. Koz
mu a D am iána v Cičave, 
okr. Vranov nad Topľou.

-rs-

PUBLIK Á CIA OTČE 
NÁŠ. Predseda redakčnej 
rady nášho Slova o. F ran ti
šek Dancák vydal vo vyda
vateľstve Spolku biskupa 
P etra Pavla Godiča v P re
šove svoju šiestu publikáciu 
Otče náš (strán 80). Sú v nej 
m yšlienky a p rík lady  na 
jednotlivé prosby modlitby 
Otče náš. Odporúčame n a
šim kňazom i veriacim.

-pk-

PRÍPRAVA D O S P E 
LÝCH V KOŠICIACH. Pri
košickej farnosti Narodenia 
Presvätej Bohorodičky pre
bieha vždy v piatok (o 18.00 
h) príprava na prijatie svia
tosti kresťanskej iniciácie - 
sv. krstu, prvého sv. prijíma
nia a myropomazania - pre 
dospelých. -pk-

Dňa 13. októbra popoludní 
slovenskí a českí biskupi za
čali spoločné zasadnutie. Bis
kupi oboch krajín si vymenili 
informácie o vzťahu cirkvi a 
štátu, konkrétne o obsahu Zá
kladnej zmluvy medzi Vatiká
nom a Slovenskou republikou 
a o súčasnej situácii vo vzťa
hu štátu a Cirkvi v Českej 
republike. Olomoucký arcibis
kup Jan Graubner informoval

V stredu pokračovali v 
priestoroch biskupského 
úradu v Spišskom Podhra
dí - Spišskej Kapitule odde
lené zasadnutia Konferen
cie biskupov Slovenska a 
Českej biskupskej konfe
rencie. KBS si vypočula ná
vrh Dr. Prítrskej ustanoviť 
komisiu pre mládež pri KBS. 
Vznik novej komisie nie je 
jednoduchou záležitosťou, a 
preto odporučila tento návrh 
dopracovať. V ďalšom bode 
vyslovila podporu Združenia 
katolíckych škôl Slovenska, 
ktoré vedie Dr. Dravecký a 
zároveň oficiálne ustanovi
la Deň katolíckych škôl na

Vážení občania, bratia a ses
try. Prednedávnom  sme sa 
k vám prihovárali, keď sme 
stáli pred takou vážnou uda
losťou, akou boli voľby do 
parlamentu. Naša predvoleb
ná výzva neostala bez ozveny. 
Vysokou účasťou na voľbách 
ste ukázali, že vám záleží na 
osude Slovenska, za čo vám 
vyjadrujeme vďaku a úctu. 
Ubezpečujeme vás, že aj na
ďalej budeme starostlivo sle
dovať ďalší vývoj u nás. Nie 
sme však iba pasívni pozoro
vatelia. Žijeme s vami a me
dzi vami a záleží nám na kaž
dom z vás, veď ako Ježiš 
Kristus chceme mať pred oča- 
mi konkrétneho človeka 
s jeho túžbami, radosťami i 
bolesťam i. V posledných

o stave príprav na plenárny kon
cil Katolíckej cirkvi v Českej re- 
publike. Spišský diecézny 
biskup František Tondra hovo
ril o činnosti kresťanských 
odborov a sociálnej angažova
nosti Cirkvi na Slovensku. Čle
novia oboch biskupských 
konferencií si vymenili skúse
nosti z fungovania a činnosti cir- 
kevných škôl v alternatíve 
s etikou. Tiež sa navzájom in-

sviatok Nanebovstúpenia 
Pána a Deň katolíckych uči
teľov a učiteliek na sviatok sv. 
Jána de la Salle  (7 .4 .). 
Biskupi sa ďalej zaoberali so
ciálnym a zdravotníckym za
bezpečením kňazov a laikov 
pracujúcich v misiách. Požia
dala Pápežské misijné diela, 
aby sa o kňazov a laikov or
ganizačne postarali. Osobit
ne sa zaoberali duchovnou 
službou v armáde. O tejto 
otázke referovali: I. Juruš, M. 
Trochan a M. Štang. Oboz
námili biskupov s vyhodnote
ním a perspektívami duchov- 
nej s lužby v arm áde. V 
armáde je 36 miest pre vo-

dňoch sa zdá, akoby nastalo ti
cho, ktoré môže naznačovať na 
jednej strane upokojenie, ale 
na druhej strane aj obavy pred 
budúcnosťou. Závisí to od 
toho, ako si predstavitelia po
litických strán uvedomujú svo
ju zodpovednosť pred verej
nosťou. V ýsledky volieb 
priniesli nádeje, ktoré nesmú 
byť udusené sebeckými záuj
mami jednotlivcov či straníc
kych skupín. Vyjadrujeme spo
lu s vami nádej, že súčasné 
politické zoskupenia budú po
stupovať demokratickými spô
sobmi v záujm e dobra nás 
všetkých.

Slovensko dnes potrebuje 
spravodlivé rozdeľovania 
hmotných dobier, záujem o 
materiálne slabšie vrstvy oby-

formovali o priebehu návštev 
ad limina. KBS a ČBK sa prav- 
depodobne stretnú opäť 
v budúcom roku. Program pr
vého dňa zasadnutia českých 
a slovenských otcov biskupov * 
vyvrcholil slávnostnou svätou 
omšou v bazilike na Marián
skej hore v Levoči. Hlavným 
celebrantom bol Msgr. Rudolf 
Baláž a kazateľom kardinál Mi
loslav Vlk. -rs-

jenských kaplánov, z toho 
iba 8 je obsadených. Zdô
raznili, že záujem armády o 
obsadenie všetkých miest je 
veľký. Biskupi zo Slovenska 
schválili potom štatút ob
čianskeho združenia Spolo
čenstvo mladých katolíkov, 
aktívnych v médiách. V ďal
ších bodoch programu 
všetci jednoznačne vyjadrili 
plnú podporu otvoreniu ka
nonizačného procesu gréc
kokatolíckeho biskupa Pet
ra Pavla Gojdiča a predĺžili 
schválenie pre Združenie 
Máriina doba na tri roky.

Tlačová kancelária KBS

vateľstva, riešenie sociálnych 
otázok zvlášť v duchu náuky 
Cirkvi, aby pritom nezanikli 
duchovné hodnoty, kultúra a 
výchova. Tieto hodnoty nám 
nie sú ponúknuté iba na výber, 
ale zaväzujú a sú podmienkou 
života a rozvoja jednotlivca i 
celej spoločnosti. Preto sa ka
tolícka cirkev všetkými spô
sobmi vo svojej činnosti 
zasadzuje za pracovitosť, obe
tavosť, charaktemosť, svedo- •  
m itosť, vzájom nú úctu, 
rešpektovanie dôstojnosti člo
veka od jeho počatia až po jeho 
prirodzenú smrť. Veríme, že ak 
tí, čo vezmú do svojich rúk 
zodpovednosť za Slovensko, 
prijmú túto ponuku Cirkvi, vy
budujú v spolupráci so všetký- % 
mi občanmi spravodlivú

Zo zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska
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LITURGICKÝ KALENDÁR
O Cirkvi u nás 
a v zahraničí

Trinásta pápežova encyklika 
VIERA A ROZUM

Za novú spoluprácu medzi te
ológiou, filozofiou a prírodnými 
vedami s cieľom pomôcť preko
nať krízu myslenia mnohých ľudí 
a v súvislosti s rastúcim ohroze
ním človeka a životného prostre
dia ponúknuť spoľahlivé etické 
meradlá - vyslovil sa pápež Ján 
Pavol II. vo svojej novej encyk- 
like Fides et ratio (Viera a rozum) 
prezentovanej 15. októbra vo Va
tikáne. Mnohí moderní filozofi 
upierajú človeku schopnosť rozo
znať pravdu, prípadne absolútne 
popierajú existenciu pravdy a 
rozumu, s poľutovaním konštato
val najvyšší predstaviteľ katolíc
kej cirkvi vo svojej trinástej 
encyklike počas 20-ročného pô
sobenia v pápežskom úrade. Táto 
strata dôvery v schopnosti rozu
mu sa obracia proti ľudstvu sa
m otném u - a to  vo form e 
nehumánnych, iracionálnych a 
fundamentalistických prúdov a 
hnutí.

O tejto 180-stranovej encyklike, 
ktorú vydal pri príležitosti 20. vý
ročia svojho pontifikátu, informo-

16. novem ber, p o n d elok , 
Matúš, apoštol a evanjelista, zá
väzná spomienka. Antifóny kaž
dodenné, tro p a r o ap ošto lov i. 
Sláva, kondák o apoštolovi. 2 Sol 
1, 1-10 - zač. 273; 1 Kor, 9-16 - 
zač. 131; Lk 12,13-15; 22-31 -zač. 
65; Matúšovi: Mt 9, 9-13 - zač. 30.

17. november, utorok, Gregor 
Divotvorca, biskup. Menlivé čas
ti z utorka alebo o biskupovi. 2 Sol
1, 10-12; 2, 1-2 - zač. 274b; Lk 12, 
42-48.

18. november, streda, Platón a 
Roman, mučeníci. Menlivé časti 
zo stredy alebo o mučeníkoch. 2 
Sol 12, 1-12 - zač. 275; Lk 12, 48- 
59 - zač. 69.

19. november, štvrtok, Abdiáš, 
prorok. Menlivé časti zo štvrtka 
alebo o prorokovi. 2 Sol 2, 13-17; 
3, 1-5 - zač. 276; Lk 13, 1-9 - zač. 
70.

20. november, piatok, Pred- 
prazdenstvo uvedenia Bohoro
dičky do chrámu (rúcho svetlé). 
Antifóny každodenné, tropar, kon
dák, prokimen, aleluja a pričasten 
z predprazdenstva. 2 Sol 3, 6-18 - 
zač. 277; Lk 13, 31 -35 -zač . 73.

21. november, sobota, Uvede
nie presvätej Bohorodičky do 
chrámu (rúcho svetlé). Antifóny 
predobrazujúce, tropar, kondák, 
p ro k im en , a le lu ja  a p rič a s te n  
z Uvedenia. Hebr 9,1-7 - zač. 320; 
Lk 10, 38-42; 11,27-28; Namiesto 
Dôstojné je: Zvelebuj a IX. irmos. 
Myrovanie.

Do 25. novembra vrátane litur
gická farba a menlivé časti, okrem 
čítaní, sú ako 21. novembra.

22. november, Dvadsiata piata

nedeľa po Päťdesiatnici, Krista 
kráľa (rúcho svetlé). Antifóny a 
pieseň vchodu z nedele Krista Krá
ľa. Tropary: Krista Kráľa a Uvede
nia. Sláva, kondák Krista Kráľa, I 
teraz kondák z Uvedenia. Proki
men, aleluja. Zvelebuj a IX. irmos 
i pričasten z Krista Kráľa. Kol 1, 
12-20 - zač. 250; Jn 18,33-37 - zač. 
59; (25. Ned.: E f 4, 1-6 - zač. 224; 
Lk 10,25-37- zač. 53).

23. november, pondelok, Am- 
filoch a Gregor, biskupi. 1 Tím 1, 
1-7 - zač. 278; Lk 14, 12-15 - zač. 
75.

24. november, utorok, Katarí
na, mučenícka. 1 Tim 1,8-14 - zač. 
279; Lk 14, 25-35 - zač. 77.

25. november, streda, Zakon
čenia sviatku Uvedenia, Kliment, 
rímsky pápež. 1 Tim 1, 18-20; 2, 
8-15 - zač. 281; Lk 15, 1-10 - zač. 
78.

26. november, štvrtok, Alypiáš 
Stípnik, úctyhodný (rúcho pôstnej 
farby). Menlivé časti zo štvrtka ale
bo o úctyhodnom. 1 Tim 3, 1-13 - 
zač. 283; Lk 16, 1 -9 -zač . 80.

27. november, piatok, Jakub 
Perzský, mučeník. Menlivé časti 
z piatku alebo o mučeníkovi. 1 Tim 
4 ,4-8; 1 6 -zač. 285; Lk 16,15-18;
17, 1-4 - zač. 82.

28. november, sobota, Štefan 
Nový, úct., mučeník. Menlivé časti 
zo soboty alebo o mučeníkoch. Gal
3, 8-12 - zač. 205; Lk 9, 57-62 - 
zač. 49.

29. november, Dvadsiata šies
ta nedeľa po Päťdesiatnici, Pa- 
ramón a Filumén, mučeníci (rúcho 
svetlé). Radový hlas je  prvý, ev. na 
utiem ije štvrté. Antifóny nedeľné,

tro p a r z h lasu , S láva kondák  
z hlasu. I teraz podľa predpisu. Pro
kimen, aleluja a pričasten z hlasu. 
E f 5, 8b-19 - zač. 229; Lk 12, 16-
21 - zač. 66.

30. november, pondelok, An
drej Prvo'povoianý, apoštol, zá
väzná spomienka (rúcho pôstnej 
farby). Antifóny každodenné ale
bo predobrazujúce, tropar o apoš
tolovi, Sláva kondák o apoštolovi,
I teraz podľa predpisu, prokimen, 
aleluja a spev na prijímanie o apoš
tolovi. 1 Kor 4, 9-16 - zač. 131; Jn
1, 35-51 - zač. 4.

1. december, utorok, Naum, 
prorok. Menlivé časti z utorka ale
bo o prorokovi. 1 Tim 5, 11-21 - 
zač. 286; Lk 17, 26-37; 18, 8b - 
zač. 87.

2. december, streda, Habakuk, 
prorok. Menlivé časti zo stredy 
alebo o prorokovi. 1 Tim 5,22-25; 
6, 1-11 - zač. 287; Lk 18, 15-17;
18, 26-30 - zač. 90. Radové dňu: 1 
Tim 5,1-10 - zač. 285c; Lk 17,20- 
25 - zač. 86).

3. december, štvrtok, Sofoniáš, 
prorok. Menlivé časti zo štvrtka 
alebo o prorokovi. 1 Tim 6, 17-21
- zač. 289; Lk 18, 31-34 - zač. 92.

4. december, piatok, Barbora, 
veľkomučeníčka, Ján z Damasku, 
úctyhodný. Tropary: o mučenícke 
a o úctyhodnom, kondák o muče
nícke, Sláva kondák o úctyhod
nom , I te raz  p odľa  p redp isu , 
prokim en, aleluja, pričasten zo 
služby o úctyhodnom. 2 Tim 1, 2; 
8-18 - zač. 290; Gal 3, 23-29; 4 ,1 - 
5 - zač. 208; Lk 19, 12-28 - zač. 
95; Mk 5, 24-34 - zač. 21.

5. decem ber, sobota, Sáva, 
Osvietený, úctyhodný. Menlivé 
časti zo soboty alebo o úctyhod
nom. Gal 5, 22-26; 6, 1-2 - zač. 
213; Lk 10, 19-21 - zač. 51.

6. december, Dvadsiata sied
ma nedeľa po Päťdesiatnici, sv. 
M ikuláš (rúcho svetlé). Radový 
hlas je  druhý, ev. na utiemi je  pia
te. A ntifóny nedeľné. Tropary: 
z hlasu a o M ikulášovi, kondák 
z hlasu, Sláva kondák o Mikulášo
vi, I teraz podľa predpisu. Proki
m en, aleluja a pričasten najprv 
z hlasu a potom o Mikulášovi. E f 
6,10-17 - zač. 233 (nedeľné); Hebr 
13, 17-21 - zač. 335 (o Mikulášo
vi); Lk 13,10-17 - zač. 71 (nedeľ
né); Lk 6, 17-23 - zač. 24 ( o 
Mikulášovi).

o. ThLic Vojtech BOHÁČ

val denník Práca z 19. októbra t.r.

spoločnosť. Veriaci sa v minu
losti i dnes modlia v duchu 
slov svätého Pavla, aby sa ko
nali prosby za všetkých vyso
ko postavených, aby sme žili 
pokojným životom vo všetkej 
počestnosti (porov. 1 Tim 2, 
1-2). Pripomíname, že budo
vanie spravodlivej, bezpečnej 
a prosperujúcej spoločnosti 
nie je možné bez rešpektova
nia skutočnosti, že na Sloven
sku sa väčšina obyvateľstva 
hlási ku kresťanskej viere a 
duchovným hodnotám a ich 
prostredníctvom k lepšiemu 
životu. Chceme vás povzbu
diť, že s Božou pom ocou 
zvládneme naplnenie dobrých 
predsavzatí a vybudujeme bu
dúcnosť pre všetkých na Slo
vensku v zjednotení s národmi 
Európy. Podpísaní

biskupi Slovenska

Program Jána Pavla II. na december
Nedeľa, 6 .12. - 2. adventná ne

deľa. Pastoračná návšteva rímskej 
farnosti St. Rosa di Viterbo. Svätá 
omša o 9.00 hod.

Utorok, 8.12.- Sviatok Nepoškvr
neného počatia Panny Márie.
V Bazilike Santa Maria Maggiore o 
10,00 hod. svätá omša pri príležitos
ti 10. národného zhromaždenia ta
lianskej Katolíckej akcie. Na Námestí 
Piazza di Spagna o 16.00 hod. úcta 
Nepoškvrnenému Počatiu pri soche 
Panny Márie.

Sobota, 12. 12.- Svätá omša 
v Chráme sv. Petra o 10.30 hod. 
k záveru Zvláštnej synody biskupov 
pre Oceániu.

Nedeľa, 13.12. - 3. adventná ne

deľa. Pastoračná návšteva rímskej far
nosti sv. Júlie Biliiartovej Svätá omša 
o 9.00 hod.

Utorok, 15. 12.- Svätá omša 
v Chráme sv. Petra o 17.30 hod. pre 
študentov Ríma.

Štvrtok, 24. 12. - Vigília sviatku 
narodenia Pána. Chrám sv. Petra, 
polnočná omša.

Piatok, 25.12. - Sviatok Narode
nia Pána. Na strednom balkóne 
Chrámu sv. Petra požehnanie Urbi et 
Orbi na poludnie.

Štvrtok, 31. 12. - O 17.30 hod. 
v Kostole sv. Ignáca na Campo Mar- 
zo - Vešpery a Te Deum na koniec 
roka.

VIS/TK KBS
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Kde sa vzal tento dom? V jeho izbách, chodbách, v skrom
ných skrinkách sa skrýva všetko „bohatstvo“ ľudí, ktorí rôz
nymi okolnosťami života stratili, čo mali - svojich najbližších 
i strechu nad hlavou.

Keď sa v júni v roku 1992 začala rekonštruovať bývalá bu
dova Okresnej veterinárnej správy na Jarkovej ulici č.79 v 
Prešove, vtedy ešte nikto netušil, kto bude nový „majiteľ“ a 
komu bude budova slúžiť.

* V auguste 1993 bola ukonče
ná hlavná časť rekonštrukcie. Tí, 
čo dovtedy spali pod mostárni, v 
kanáloch, p ivn iciach , opuste
ných, schátralých domoch, dosta
li novú nádej. Nie všetci ju využili 
a nie všetci dokázali sa prispôso
biť malým požiadavkam, ktoré 
od nich vyžadavali pracovníci 
GK DCH.

Na sk ú šobn é ob d ob ie  od
23.augusta 1993 do 3. novembra
1993 prijali do Domu osem ľudí 
bez strechy nad hlavou.

Bolo to radosti, keď 3. novem
bra prešovský biskup Mons. Ján 
Hirka posvätil nové priestory 
Charity.

O tejto udalosti a ďalších sú
vislostiach hovorí terajší vedúci 
Domu Charitas Peter Valíček.

- Dom vznikol ako 
náväzná vyššia forma 
pomoci na aktivitu -Prí- 
jem núdznych-. Cieľom 
jeho otvorenia bolo po
núknuť ľuďom bez do
mova šancu riešiť svoju 
situáciu poskytnutím  
ubytovania, stravy, pra
covnej príležitosti a 
osobného kontaktu. Ka
pacita zariadenia bola 
stanovená na 14 miest, 
klientelou muži bez do
mova vo veku 18 - 60 
rokov s maximálnym 
časom pobytu v dome 8 
mesiacov. Podmienkou 
ich p rija tia  bola strata dom ova 
a ochota rešpektovať vnútorný poria
dok. Nepretržité služby a osobný 
kontakt s ubytovanými zabezpečujú 
an im átori, k torých úlohou je  
v spolupráci s ubytovanými vybudo
vať vzťah vzájomnej dôvery. Tento 
vzťah umožňuje hľadať a nájsť rie
šenie danej situácie ubytovaného. 
Jedným z hlavných problémov uby
tovaných bola od začiatku fungova
nia tejto aktivity ich závislosť na 
alkohole a iných omamných látkach, 
pričom sa konštatovala nedostatoč
ná pripravenosť personálu na jeho 
odborné riešenie. Preto bol v roku
1994 vybraný jeden z animátorov, 
ktorého úlohou bolo v spolupráci 
s Protialkoholickou a psychiatrickou 
liečebňou v Prešove a v spolupráci

s kňazom vypracovať a realizovať 
projekt sociálno-duchovnej práce 
s bezdom ovcam i. Rok 1994 bol 
z hľadiska existencie Domu Chari
tas veľm i dô ležitý , p re tože  ku 
31.5.1994 hrozilo úplné zatvorenie 
zariadenia pre nedostatok finančných 
prostriedkov potrebných na jeho pre
vádzku. Ministerstvo práce, sociál

nych vecí a rodiny však nakoniec fi
nančné prostriedky potrebné na pre
vádzku zariaden ia  posky tlo  a 
odvtedy jeho dotácie každoročne 
predstavujú hlavnú a neodmysliteľ
nú časť financovania Domu. Okrem 

týchto finančných 
prostriedkov každo
ročne GK DCH po
skytu je  časť zo 
svojich zbierok, kto
ré sú vyhlasované 
diecéznym  b isku 
pom vždy v adven
tom  a pôstnom  
období. Prispievali i 
samospráva, darco
via, sponzori a malú 
časť finančných 
prostriedkov, potreb
ných na prevádzku, 
si dokáže Dom Cha
ritas vyprodukovať 
sám, nakoľko 1.11.

1994 bola zriadená práčovňa pre so
ciálne slabšie vrstvy obyvateľstva, 
dôchodcov a verejnosť. Tým sa sú
časne vytvorilo  jedno pracovné 
miesto pre obyvateľa Domu v jeho 
priestoroch. Tak sa začali klásť zá
klady pre zriaďovanie ďalších pra
covných miest. V roku 1995 bola 
ukončená rekonštrukcia garáží.

■ Nie je v Prešove azda šofér, 
ktorý by nevedel o mimoriadnej 
službe - umývaní motorových vo
zidiel. Nie je to reklama, ale v 
centre m esta bol tento nápad  
hneď docenený. Kapacita a do
pyt nemajú rovnováhu.

- V  súčasnosti v autoumývami 
pracujú štyria ubytovanci Domu 
Charitas v dvojsmennej prevádzke.

Dom Charitas v prvých rokoch

svojej činnosti do roku 1997 sup
loval viacero špecializovaných za
riadení, ako napr. sociálne centrum, 
nocľaháreň, sociálne bývanie, do
mov dôchodcov a pod. Na ubyto
vanie boli prijímaní ľudia, ktorí 
chceli zmeniť svoje postavenie a 
snažili sa abstinovať. Niektorí to 
nezvládli a odišli. Pre tých, čo zo
stali, boli vytvorené nové možnos
ti “A - Klub” (abstinentov) 1.3. 
1996 ako odozva na hlavný prob
lém, t.j. problém alkoholizm u a 
iných závislostí ubytovancov. Jeho 
v zn ikom  došlo  č ia s to čn e  i 
k naplneniu projektu sociálno-du- 
chovnej práce. V roku 1996 bola 
rozšírená kapacita zariadenia zo 14

na 15 miest a zrušená maximálny 
čas pobytu osem mesiacov. To pre
to, že človek, ktorý žije určitým 
spôsobom života viac rokov, nie je 
schopný za osem mesiacov dôjsť 
k  poznan iu  svojho prim árneho 
problému, k rozhodnutiu riešiť ho 
a súčasne k jeho vyriešeniu. Na to 
je  potrebné veľa času, pevnej vôle

i osobnej účasti každého jedinca. 
Obyvateľ Domu, ktorý neporušuje 
domový a ubytovací poriadok a 
aktívne spolupracuje s personálom 
na svojej resocializácii, môže bý
vať v zariadení dovtedy, kým nie 
je  schopný prevziať na seba zod
povednosť a bývať samostatne.

Od začiatku roka 1997 sa pri 
ubytovávam začala klásť na klien
tov veľmi dôležitá požiadavka a to 
vnútorné rozhodnutie a snaha o 
zmenu ich doterajšieho spôsobu ži
vota. Klient bez tohoto rozhodnu
tia prenášal zodpovednosť za svoj 
pobyt v zariadení na animátora. 
Ťažko a neochotne sa prispôsobo
val vnútornému poriadku, často ho

porušoval a tým dochádzalo k už ’ 
skôr uvedenej veľkej migrácii oby
vateľov Domu Charitas.

Druhá polovica roka 1997 bola 
začiatkom  transformácie Domu 
Charitas do projektu komplexnej 
resocializácie spoločensky nepri- 
sbôsobených občanov a bezdo- 
movcov pod názvom CKD - Cesta ^ 
k domovu. Tento bol GK DCH vy
pracovaný a štátnej správe predlo
žený  v 2. po l. 1996. Projekt 
pozostáva zo štyroch na seba nad
väzujúcich resocializačných stup
ňov, pričom charitatívno-sociálne 
centrum sa transformuje do podo
by sociálneho centra a tvorí nultý 
stupeň v projekte. Nocľaháreň Ar

cha, ktorá bola otvorená 9.júna 
1997, tvorí 1. stupeň. Dom Chari
tas ako 2. stupeň má plniť úlohu 
prechodnej ubytovne s hlavným re- 
socializačným programom, ktorým 
je  pracovná terapia. Domov náde
je  tvorí 3. stupeň, ale pre nedosta
tok finančných prostriedkov nebol 
zatiaľ uvedený do prevádzky.

Čo dodať k slovám Petra Valíč- 
ka? Kiežby všetko slúžilo na chvá
lu nášmu Pánovi, pretože všetko 
má slúžiť k jeho oslave. Prešovská 
Charita aj takýmto spôsobom túto 
oslavu uskutočňuje. Kiežby ani je
den z tých, ktorí nájdu adresu a 
Domu Charitas, nezostal sám, bez 
prikrývky a strechy. Kiežby sme 
sa všetci raz stretli v tom najkraj
šom dome, ktorý sa volá NEBO!

I po piatich rokoch Bohu milej 
činnosti Dom Charitas je odkáza
ný na pomoc dobrých ľudí. Ďaku
jeme všetkým našim dobrodin
com, ktorým nie sú ľahostajné 
ľudské osudy.

Pripravil A. MESÁROŠ

DOM CHARITAS - PRÍSTREŠIE CHUDOBNÝCH
Päť rokov činnosti diecéznej charitatívnej služby

Ľahko m ožno  
stratiť zam estna
nie, ľahko možno 
stratiť strechu nad 
hlavou. Nie je však 
nemožné získať to 
opať späť.

N iekoľko h o rli
vých sŕdc, niekoľ
ko obetavých rúk, a 
trochu odvahy a 
všetko môže byť 
ináč.
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Náboženské vydavateľstvo PETRAZA O. EMILOM KORBOM
Pri príležitosti 20. výročia smr

ti redaktora, kňaza - básnika o. 
ThDr. Emila Korbu bola v utorok, 
28. októbra v Katedrálnom chrá
me Narodenia Presvätej Bohoro
dičky v Košiciach archijerejská sv. 
liturgia. Spolu s vladykom Mila
nom Chauturom, CSsR, spolu- 
slúžili 25 kňazi, k torí boli 
vysvätení už po ustanovení exar- 
chátu.

Pred začiatkom sv. liturgie pro- 
tosynkel o. Vladimír Tomko pri
blížil prítomným život a dielo 
tejto významnej osobnosti našej 
cirkvi. Vladyka Milan v príleži
tostnej kázni rozvil myšlienku 
z epitafu o. Emila - Ja odišiel 
som, vy zostali ste a po nás prídu 
iní...

K tým iným, ďalším, ktorých 
úlohou je  rozvíjať dedičstvu ot
cov, patria naši novokňazi.

-pk-

Blahoželanie

Dňa 21. novembra oslávi o. 
Michal ROŠKO, CSsR, svoje ži
votné jubileum - 70 rokov plod
ného života.

D rahý o tče, p richádzam e 
k Vám i touto cestou, aby sme sa 
Vám poďakovali za dušpastier- 
sku činnosť medzi nami. Nikdy 
na Vás nezabudneme. Keďže slá
vite svoje narodeniny, dovoľte i 
nám, aby sme Vám zaželali všet
ko najlepšie. Vyprosujeme Vám 
pevné zdravie. Božie požehnanie, 
plnosť darov Ducha Svätého a 
ochranu nebeskej Matky. Do ďal
ších rokov Vám želáme, aby Vás 
sprevádzala láska D obrého 
pastiera a ešte raz Vám za všetko 
ďakujeme.

Mnohaja i blahaja ľita!
Veriaci zo Šandala

Spomienka
Kto ju poznal, nech si spomenie, 

kto ju miloval, nech nezabudne spo
mínať.

Dňa 28. októbra uplynie 15. výro
čie smrti našej mamičky, babičky a 
prababičky Márie Tančákovej, rod. 
Maruščákovej z Mrázoviec. Dňa 9. 
septembra 1998 by sa bola dožila 75 
rokov.

S vďačnou spomienkou dvaja sy
novia a tri dcéry s rodinami.

organizuje od 18.10. -21.12.1998

VEĽKÚ VIANOČNÚ HRU

N á jd e te  nás  
na Hlavnej ulici č. 2  v Prešove 
od 8 00-1200 a od 1300-1700

S vn tr í božská  liturgia
nášho otm 

svätélm Jríim Xlntoiísteho

O bjednajte s i nahrávku nových spevov  
S v ä te j b o ž s k e j litu rg ie  n áš h o  o tca
svätého Jána Zlatoústeho v cene 90 Sk
alebo
Sväté písm o (kom pletné) za  920 Sk  
K  cene pripočítam e poštovné a ba Iné.

o puzzle Chrámu svätého Petra v Ríme
(rozmer 1x1,5 m, cena 1400 Sk)

S tačísi vybrať z  našej ponuky kníh (viac 
než 200 titulov), audio a videokaziet, 
náboženských predmetov a kopírovacích 
služieb v hodnote2 0 0 Sk.

(oproti biskupskému úradu za hotelom Dukla).
A k nechcete ís ť  a ž  do Prešova, s ta č í s i 
objednať telefonicky alebo faxom  na čísle 
091-733 323 a to var Vám zašlem e na 
dobierku. Navyše, do konca roku 1998platia 
znížené ceny všetkých druhov kníh až o
15%.

Oto Németh, Narcisová 2, 821 01 Bratislava Pri objednávke nad 10 ks poskytujeme zfavu 15 %
telefón s odkazovačom č.: 07/292518 nad 30 ks poskytujeme ztavu 20 %
Poštovné a balné hradí vydavatefstvo. predajniam poskytujeme rabat 25 %

VYDAVATEĽSTVO OTO NEMETH
si Vám dovoľuje ponúknuť

IKONY (reprodukcie na dreve)



P R E ŠO 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

M
AUTOMONT AUTOMONT s.r.o

ŠK O D A  O ctávia už od 374.900 Sk  
ŠK O D A  Felícia už od 2
- zľava 15 000 Sk na Felíciu 
1,9D
- zvýhodnený leasingový 

koeficient
- zvýhodnené poistenie
- darček k autu:

ZADARMO

i? W /yM A V tí-

Knižný kalendár 
na rok 1999

O bsah kalendára je  bohatý. 
Okrem kalendárnej časti sú v ňom 
slová Svätého Otca i našich arci- 
pastierov, úvahy na duchovné 
témy, m edailóny význam ných 
osobnosti, príspevky k dejinám 
Gréckokatolíckej cirkvi. Obsah 
kalendára doplňujú básne a po
četné ilustrácie.

Našou túžbou je, aby sa kalen
dár dostal do všetkých našich ro
dín.

Spolok sv. Cyrila a Metoda

GRÉCKOKATOLÍCKY KALENDÁR 

rPCKOKATOJimbKUň KAJJBHfíAP

Kalendáre - upozornenie
Z dôvodu nízkeho počtu objednávok stolových kalendárov, ktoré mali byť vydané vo 

Vydavateľstve Petra (o. Juraj Gradoš), nebudú pre rok 1999 vytlačené. Súčasne upo
zorňujeme, že zámenou za tradičný nástenný kalendár o formáte A4 s trojakým kalen- 
dáriom (rim.kat. gr. kat a občianskym), je Gréckokatolícky kalendár, viď táto reklama.

Časopis gréckokatolíkov vychádza k 1. a 3. nedeli v mesiaci. Vydáva Spolok sv. Vojtecha, Vojtech s. r.o. v Trnave. Vedúci 
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R edakcia  Redakcia Slova, Hlavná 8, 080 01 Prešov, telefón a modem-fax 091/723 783, mobil 0905 467100. Redakcia si vyhradzuje 
H lavná 8 právo na úpravu zaslaných príspevkov. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.Cena 1 výtlačku 7 Sk. Celoročné predplatné 160,- 
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Čas nezastavíš, 
môžeš ho nádherne 

prežiť s láskou 
k tým, ktorých 

denne stretávaš.

Kalendáre na rok 1999
V ia c lis to v ý  fa re b n ý  k a le n d á r 50 S k  
J e d n o lis to v ý  k a le n d á r 20 Sk  
(Prinízkom odbere + poštovné a balné)

Hromadné objednávky adresujte;
Redakcia časopisu Slovo, Hlavná 8, 080 01 Prešov


