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K torou cestou ísť? Život je ako túra, dajme tomu, po hrebeni Nízkych 
Tatier. Smerová tabuľa na Kráľovej holi ukazuje smer, farbu turistickej 
značky a dĺžku trasy, aby sa turisti vedeli zorientovať, aby nezablúdili. 

Každý deň sa nachádzame v situácii, kedy uvažujeme, či táto vec je správna, či 
nám to osoží a aký úžitok nám prinesie.

Niekedy je toto naše rozhodnutie správne, inokedy nie. Horšie je, keď konáme 
bezhlavo, beztoho, aby sme sa zamysleli, či naše rozhodnutie nám nespôsobí 
duševnú a telesnú ujmu.

Je niekoľko ciest. Nielen turistických trás. Je mnoho rozhodnutí, je veľa láka
diel, pokušení, ale i vznešených úloh. Ide o to, aby sme nestratili smer, aby sme 
stačili dôjsť do cieľa a aby sa nezotmelo skôr, ako dôjdeme na miesto, ktoré je 
našou cieľovou stanicou.

F. W IERAL

Boh, ktorý je sám v sebe nekoneč - 
ie dokonalý a blažený, z lásky a 

úplne slobodne stvoril človeka, aby mu 
dal účasť na svojom blaženom živote. 
Preto v každom čase a na každom mies
te sa Boh približuje k človeku. Volá ho, 
pomáha mu, aby hľadal Boha, poznával 
ho a miloval ho zo všetkých síl

Str. 4

Jednou z hlavných pastoračných úloh 
cirkvi je uvádzať veriacich do plnos

ti viery, zrodenej v duši pri prijatí krstu. 
Deje sa to prostredníctvom katechézy, 
ktorá má za cieľ systematickú výučbu ná
boženských právd a pripravuje veriacich 
v akomkoľvek veku na stretnutie s Ježi
šom Kristom v duchovnom zážitku.

Str. 5

Slovutný pán prezident! Bolo dané 
na vedomie tunajšiemu Ordinari- 

átu, že niektoré štátne orgány 
s najväčším terorom a vyhrážkami nú
tia gréckokatolíckych veriacich na pod
písanie takého prehlásenia, ktoré sa 
protiví ich svedomiu a náboženskému 
presvedčeniu...

Neznáme listy biskupa Petra Pavla 
Gojdiča po prvýkrát zverejnené v našom 
časopise Slovo. Čítajte na strane

Str. 6

Ak chceme postaviť dom, musíme naj
prv urobiť základy. Ak sa zbúrajú 

múry, na starých základoch môže vyrásť 
nový dom. Aj v duchovnom živote je to 
tak. Cirkev a veriaci potrebujú základy, 
mať svoje biskupstvo, farnosti, svojho fa
rára. Aby gréckokatolícka cirkev vzrasta
la aj v Českej republike, o to sa usilujú 
kňazi spolu so svojím pražským exarchom 
vladykom Ivanom Ljavincom.

Každý človek už v živote zažil čosi 
výnimočné, čosi krásne, čo sa na

trvalo vrylo do jeho pamäti. Ale to, čo za
žili študenti 4. A triedy Gréckokatolíckeho 
gymnázia sv. J. Krstiteľa v Trebišove po
čas svojej púte za Matkou Božou, určite 
predčilo časy minulé. Čítajte listáreň na

Str. 8
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Bdelé očakávanie
V priebehu očakávania Pánovho 

príchodu zaznieva aktuálne Spasite
ľova výzva: „Bdejte!“ (Mt 24, 42).

Bdieť znamená v prvom rade ne
spať, teda prichádza upozornenie, 
aby náš život nebol poznačený ospa
losťou, nedostatkom sviežosti, sústre
denia a pozornosti. Výzva k bdeniu 
nám kladie otázku, či do života vkla
dáme všetko, čo môžeme, čo doká
žeme. Lebo niekedy radšej žijeme 
utlmene a v polosne.

Kresťania sú povinní byť najtrlez- 
vejšími, najpozornejšími ľuďmi, keď
že sú synovia dňa a svetla. „Nie sme 
synmi noci ani temnôt. Nespime pre
to, ako iní, ale bdejme a buďme 
triezvi” (1 Sol 5, 5-8). Bdenie srdca a 
mysle, sviežosť vedomia a pohotová 
prítomnosť majú natrvalo pozname
nať náš život. Takmer všetky dni majú 
veľa roztržitosti, nechávame sa 
ovplyvňovať mnohému, čo nám ná
hodou príde do cesty, potom nemá
me ani chvíle na sústredenú modlitbu. 
Preto, v tomto predvianočnom čase, 
veľa získame, ak si budeme opako
vane prípomínať Ježišovu výzvu k 
bedlivosti a keď ju aj poslúchneme.

Druhým významom Spasiteľovej 
výzvy je - byť k dispozícii, byť v po
hotovosti, aby sme, keď príde Pán, 
ochotne prijali úlohy, ktorými nás po
verí. To znamená, byť k dispozícii pre 
druhého, byť pre druhého vždy prí
tomní. Opravdivo prítomný pre druhé
ho môže byť ten, kto nie je zavalený 
sebou. Tí, ktorí sú zaujatí len sebou, 
nie sú otvorení a prítomní pre dru
hých ľudí. Potom ani nemôžu byť 
otvorení pre Boha. Ale Boh vždy pri
chádza, klope na dvere našich sŕdc 
a s láskou čaká, kedy mu otvoríme. 
Keď tak neurobíme, pripravíme sa o 
radosť, s ktorou sa chce Pán s nami 
podeliť, keď nás pozýva, aby sme sa 
zúčastnili na jeho programe záchra
ny sveta.

Po tretie - bedliť znamená túžiť. V 
kresťanstve má veľký význam svätá 
túžba. Kresťan je naplnený Duchom 
Svätým, z ktorého prúdia pramene 
zjednocujúcej lásky a túžby po spo
ločenstve všetkých v Bohu. Sme stvo
rení ako bytosti túžiace. O túžbe po 
Bohu hovoria žalmy. V predvianoč
nom období sa naša túžba prehlbuje 
a sústreďuje na prípravu duše.

Najlepším spôsobom prípravy na 
Vianoce je - byť už teraz tak otvore
ným voči Bohu a tak po ňom túžiť, 
aby on mohol prísť do našej duše v 
každom čase týchto dní.

M. STANISLAV

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac december
1. Aby duch chudobného a pokorného Krista vzbudil v Cirkvi 

účinnejšiu solidaritu s tými, čo trpia a sú odsunutí na okraj spo
ločnosti.

2. Aby predstavitelia vlád a medzinárodné organizácie chrá
nili rodiaci sa život a rozhodnejšie sa stavali proti násiliu na 
mladistvých.

3. Duchu Svätý, pomôž nám pripraviť sa na vstup do nového 
tisícročia, aby sme Pána Boha poznali, milovali a slúžili mu.

4. Srdce Ježišovo, odporúčame ti kňazov chudobných, sta
rých, chorých a odkázaných na pomoc iných.

Ekumenický festival duchovnej piesne RIEKA '98
Ekumenický festival duchovnej 

plesne RIEKA '98, ktorý sa začai 
23. októbra 1998 vo Vranove nad 
Topľou, pokračoval v sobotu 24. 
októbra dopoludnia v Hanu
šovciach nad Topľou stretnutím 
detí a mládeže pod názvom DÁ
VIDOVA HARFA, popoludní vo 
Vranove nad Topľou. Prehliadkou 
evanjelických speváckych zborov 
zo Šarišsko-zemplínskeho senio- 
rátu a o 15.30 h. v Kine Žriedlo 
v Bardejovských Kúpeľoch sláv
nostným koncertom speváckych 
zborov.

Koncert v Bardejovských Kú
peľoch otvoril i uzavrel domáci 
gréckokatolícky spevácky Zbor pri 
Chráme sv. Petra a Pavla v Bar
dejove. Diváci mali možnosť vy
počuť si duchovnú pieseň v 
podaní Detského speváckeho 
zboru z Košíc, gréckokatolíckeho 
speváckeho zboru Chrizostomos 
z Vranova nad Topľou, rímskoka
tolíckeho speváckeho zboru sv. 
Cecílie zo Sanoku z Poľska, ukra
jinského gréckokatolíckeho Zbo
ru otca Augustína Vološina pri 
užhorodskej katedrále. Na tomto 
podujatí, samozrejme, nechýbal 
detský hudobný súbor Melódia 
z Považskej Bystrice, ktorý minu
lého roku daroval Nem ocnici 
s poliklinikou v Bardejove sanitku 
v hodnote 1 700 000,- Sk. Svojím

nádherným prejavom nás koncer
tom sprevádzala a hodnotným slo
vom nás vďačne obdarovala 
PaedDr. Cecília Luptáková.

RIEKA '98 vyvrcholila v nedeľu 
25. októbra 1998 slávnostnými 
službami Božími vo vranovskom 
evanjelickom a.v. Chráme Sväté
ho Ducha, kde mali členovia zbo
ru možnosť vypočuť si duchovnú 
pieseň v podaní rímskokatolícke
ho speváckeho Zboru sv. Cecílie 
zo Sanoku z Poľska. Veriaci 
v gréckokatolíckom Chráme sv. 
Petra a Pavla v Bardejove privíta
li bratov z ukrajinského gréckoka
tolíckeho Zboru otca Augustína 
Vološina pri Katedrálnom chráme 
Povýšenia sv. Kríža v Užhorode 
a veriaci z Bardejova - Vinbargu 
mali slávnostnú sv. liturgiu dopre- 
vádzanú gréckokatolíckym spe
váckym Zborom biskupa P. P. 
Gojdiča z Vranova nad Topľou - 
Čemerného. Detský spevácky 
zbor z Košíc sa predstavil v evan
jelickom kostole v Michalovciach.

Verím, že RIEKA '98 bude 
v srdciach divákov zapísaná ako 
vydarená akcia, ktorá oblažila 
dušu nielen divákov, ale I samot
ných účinkujúcich. V mene orga
nizátorov ďakujem všetkým, ktorí 
postavili toto dielo lásky.

o. Mgr. Peter CAP, správca 
farnosti Bardejov - Vinbarg

Objednávam časopis 
za predplatné 160 Sk

Meno a priezvisko  

Adresa

P S C Tel.

Milí naši čitatelia,
ďakujeme vám za priazeň a 

podporu v roku 1998.
Aby časopis Slovo bol tým 

správnym duchovným sprievod
com aj v nasledujúcom roku, pro
síme o modlitbu pre všetkých, 
ktorí sa podieľajú na jeho prípra
ve.

V čísle 22/98 sme vás infor
m ovali o predplatnom na rok 
1999, ktoré sa nemení. Ročné 
predplatné činí 160 Sk. Cena 
jedného výtlačku zostáva 7 Sk. 
V tejto súvislosti musíme pove
dať, že ťarchu poštovného bude 
naďalej znášať redakcia. V roku 
1997 poštovné činilo 114.749 
Sk. V roku 1998 za 21 čísel činí 
už 110.871 Sk.

Uvažovali sme, či nedať aspoň 
časť tohto poštovného na ťarchu 
predplatiteľov. Pri individuál
nom odbere by to za 22 čísel či
nilo až 44 Sk. Rozhodli sme sa 
pre alternatívu vašich darov. Ve
ríme, že Slovo finančne podpo
ríte . M ená darcov  postupne 
zverejníme v pravidelnej rubri
ke Dar.

V roku 1999 plánujeme vydať 
24 čísel, z toho dve dvojčísla.

V prípade, že chcete sa stať 
naším novým odberateľom, sta
čí vyplniť náš objednávkový lís
tok, resp. objednať Slovo listom 
alebo na korešpondenčnom líst
ku. Keď budete Slovo odhlaso
vať, tr ik rá t zvážte svoje 
rozhodnutie. Všetkým čitateľom 
a predplatiteľom, ktorí čítajú ča
sopis Slovo a zachovajú vernosť 
aj v nasledujúcom roku, úprim
ne ďakujeme.

Pri úhrade predplatného za 
časopis Slovo vo vlastnom zá
ujme uvádzajte svoj variabilný 
sym bol (štvor-ciferné číslo), 
ktorý je vždy vytlačený na va
šej adresnej etikete vľavo dole.

Súčasne vám dávame na ve
domie, aby ste každú informá
ciu, resp. zmenu o odbere nám 
podali písomne alebo telefonic
ky, nie v správe pre prijímate
ľa ako doposiaľ, pretože SLSP 
nám ústrižky už neposkytuje. 
Dostávame len výpisy platieb.

Naše číslo účtu: SLSP Pre
šov 1076847-579/0900

Distribúcia Slova
___ Ing. Peter KNÚT

Najbližšie číslo Slova 
a súčasne vianočné

vyjde 20. decembra 1998
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Kúpil som päť záprahov volov
... prosím  ťa, ospravedlň m a ( L k  14, 19)

V živote človeka prichádzajú 
chvíle, keď zacíti potrebu preru
šiť každodenný zhon práce, po
vinností a psychického napätia a 
pripravi sa pri vhodným príleži
tostiach zasa chvíľku uvoľnenia, 
radosti a zábavy, ktorú najradšej 
prežíva v spoločnosti pozvaných 
hostí, svojich príbuzných, priate
ľov, či spolupracovníkov. N a ta
kéto chvíle  sa zvyknú  teš iť  a 
dobre pripraviť nielen pozývajú
ci, ale aj pozvaní. Pri príležitosti 
takejto slávnostnej udalosti si po
zvaní zvlášť dajú záležať na svo
jom zovňajšku i na tom, aby im 
nič neprekrížilo plán tejto vzác
nej hostiny sa zúčastniť. O to viac 
pozvaní na toto všetko dbajú, ak 
je pozývajúci pre nich váženejší 
a významnejší, aby spoločensky 
primerane vyjadrili svoju vďač
nosť za česť svojho pozvania.

A teraz sa pozrime, ako to do
padlo v podobenstve o veľkej ve
čeri, kde je  p o z ý v a jú c i ten  
najväčší, sám Najvyšší a kde po
zvaní sú všetci, pretože jeho dom 
je veľký a chce sa radovať spo
ločne so všetkými. A svojim po
zvaniam dal tiež náležité poradie. 
No tu zrazu nastáva problém, že 
o radosť, ku ktorej pozýva Boh, 
nie je  záujem, že zrazu voly, po
lia i iné podobné veci dostávajú 
prednosť pred tým , čo ponúka 
Boh. Ako by sme mu chceli aj my 
povedať, že sa m usím e p redo
všetkým starať o to, z čoho kaž
dý deň ž ijem e, z čoho  m ám e 
m ate riá ln y  p ro sp ech , z čoho  
máme lepšie spoločenské posta
venie, v lastnú  kariéru  a svoje 
vlastné radovánky. Takéto od
mietnutia účasti na Božej hosti
ne, ktorá má svoje predpremiéry

už tu v každodennej lopote nášho 
p ozem ského  ž ivo ta , m ôže raz 
znam enať, že na tú  definitívnu 
hostinu vo večnosti pozvánku už 
nedostaneme. Lenže Boh sa nedá 
odradiť od usporiadan ia  svojej 
hostiny a pozýva iných, ako ho
vorí podobenstvo, pozýva chu
dobných , m rzákov , s lepých  a 
ch ro m ý ch , p o z ý v a  v še tk ý c h  
z ciest a od ohrád, aby sa mu len 
naplnil dom.

Ak výklad Ježišovho podoben
stva o veľkej večeri hovorí, že 
prvé pozvanie určené vyvolené
mu národu bolo odmietnuté a Boh 
si pozýva slepých pohanov a chro
mých hriešnikov, aby ich mohol 
obšťastniť radosťou z jeho  hosti
ny, tak toto podobenstvo má svo
ju  paralelu aj pre našu súčasnosť 
na konci druhého kresťanského ti
s íc ro č ia . V ý h o v o rk y , akým i 
dnešni, tzv. kresťania, odmietajú 
pozvania k účasti na pravej rados
ti z Boha, sú veľmi podobné vo
lom  a po liam  z p o d o b en stv a . 
Lenže Boh sa ani dnes nedá od
radiť našimi výhovorkami, našim 
zmaterializovaným životom, na
šim  sek u la riz m o m  n iek d a jše j 
kresťanskej Európy a svoje po 
zvanie adresuje chudákom a mr- 
zákom  dnešných čias a tých je  
naozaj neúrekom dosť.

Prežívame práve štyridsaťdňo
vé prípravné obdobie pred veľkou 
hostinou, ktorú nám  Boh chystá a 
na ktorú nás všetkých pozýva pri 
príležitosti osláv narodenia svoj
ho Syna Ježiša. Ponúka nám  ra
dosť z narodenia Božieho Syna, 
radosť, ktorú nem ôže dať nikto 
iný, iba Boh, radosť, ktorú nem ô
žem e získať z n ičoho iného na 
tomto svete, ani z ligotavých gúľ

na v ianočnom  strom čeku , ani 
z bohatých darčekov pod ním, ani 
z preplnených vianočných stolov. 
A k by sme túžili len po radostiach 
z týchto vecí a skutočná radosť 
z Boha by sa v nás scvrkla len na 
nejaké tradičné pozlátko Vianoc, 
tak by to bola naša najväčšia osob
ná katastrofa s dozvukom večnej 
tragédie.

V bulletine tlačovej kancelárie 
K onferencie biskupov Slovenska 
vyšla nedávno správa o tom, že 
v USA Vianoce už nie sú kresťan
ským sviatkom, pretože sa medzi
časom stali sekulárnym sviatkom 
a p re to že  v äčš in a  v ianočných  
sy m b o lo v  nem á  s K ris to m  a 
s kresťanstvom  nič do činenia, 
resp. svoj vzťah  ku K ristov i a 
k resťan stv u  už dávno  stra tili. 
R ozhod lo  o tom  M in iste rs tv o  
spravodlivosti. Právnik R ichard 
Ganuli podal žalobu na zrušenie 
dňa vianočného sviatku, pretože 
tento  porušu je  ústavnú  odluku 
štátu od cirkvi!

K toré krajiny ich budú nasle
dovať? Bude k nim raz patriť aj 
naše „kresťanské” Slovensko? To 
záleží predovšetkým  od každého 
z nás, či si aj my budeme hľadať 
výhovorky na svojich „vo lov”, 
alebo s radosťou budeme prijímať 
Božie pozvanie na jeho  hostiny. 
A k patrím e k tým, ktorí sú slepí, 
chromí a mrzáci zo svojich hrie
chov, využim e zvyšok času tejto 
prípravy na veľkú Božiu hostinu 
Vianoc nie svojím  zovňajškom , 
ale krásnou a čistotou svojho srd
ca, do ktorého m ôže Boh vstúpiť 
a  my m ôžem e s ním  radostne ho
dovať.

Čo prinesie 
sv. Mikuláš

Neberme deťom ilúzie.
Ako by to bolo, keby sme im 

v predvečer sviatku sv. Miku
láša nepovedali, že v noci za 
pomoci anjelov im tento dob
rodinec donesie balíček slad
kostí a ovocia.

Predtým ich však stimuluje
me. Aby sv. Mikuláš naozaj 
prišiel, musíte si vyčistiť topá
nočky, urobiť dobrý skutok, po
slúchať rodičov ešte viac ako 
inokedy a pod.

Tak sa nejako prihovárame 
našim ratolestiam.

Ale čo prinesie sv. Mikuláš 
tým, ktorí už neveria, že ta
kýmto spôsobom biskup z 
Mýra roznáša svoje dary?

Aký význam a aké posolstvo 
nám prináša spomienka na 
tohto velikána, ktorý je obľú
bený tak na východe i zápa
de?

Dve slová najlepšie charak
terizujú postavu sv. Mikuláša
- dobrota a láska.

Ako často tieto čnosti ab- 
sentujú v živote ľudí! Keby 
každý človek čo len desatinu 
z nich vlastnil vo svojom srd
ci, bol by svet omnoho krajší, 
medziľudské vzťahy by sa 
zlepšili a ani komunikácia a 
pochopenie medzi ľuďmi by 
toľko neviazli.

Čo teda môže priniesť sv. 
Mikuláš nám dospelým?

V balíčku za oknom, ktoré 
„akademický“ maliarvykresiil- 
rôznymi bielymi ozdobami a 
kvetmi, môže sa skrývať moje 
osobné rozhodnutie, aj také
to: odpustím svojmu susedo
vi, ktorý mi toľkokrát už ublížil, 
požiadam ja o odpustenie 
tých, ktorým som nevyšiel v 
ústrety, napravím chybu, viac 
skvalitním svoj duchovný život 
a to tým, že sa rozhodnem 
naplno žiť s Ježišom, pomô
žem, poteším, navštívim, na 
niekoho sa usmejem, podám 
pomocnú ruku...

Sv. Mikuláš chce prísť. 
Nenechajme ho prejsť bez po
všimnutia okolo svojho domo- 
va-srdca. Stačí tak málo, aby 
som bol aj ja obdarovaný.

Obdarujme my iných.

S. GRÉCKY

O. R N D r. Jozef V O S K A R
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Keby ťa. Bože, nebolo
Keby ťa, Bože, nebolo, 
bol by svet strašne prázdny. 
Cez preľudnenú Zem 
kráčal by človek hladný, 
nik by v ňom dieťa nespoznal, 
nemal preň slova pravdy.

Keby ťa, Bože, nebolo, 
bol by svet strašne pustý. 
Darmo by ľudia stavali 
každý deň iné busty!
Kto z vodcov by nás miloval, 
jak  nenajatý strážca?
Ktorý z nich by nás neviedol 
sliedivým zrakom dravca?!

Keby ťa, Bože, nebolo, 
bol by svet strašne prázdny! 
Cez rozorvané dni 
máme by pútnik biedny 
zhľadúval prístav pokoja
- istotu tvojej pravdy.
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Apoštolský list Jána Pavla II.

Orientale Lumen
Viackrát bolo pripomenuté, že plná 

jednota, ktorá bola už uskutočnená 
medzi katolíckymi východnými cirkva
mi a rímskou Cirkvou, nesmie mať za 
následok umenšenia ich vedomia 
vlastnej autentickosti a originality. Kde
koľvek by sa tak bolo stalo, Druhý va
tikánsky koncil ich vyzýval, aby znovu 
odhalili svoju identitu, keďže „majú prá
vo a povinnosť spravovať sa podľa 
svojich vlastných ustanovení, ktoré 
odporúča úctyhodná starobylosť a kto
ré lepšie vyhovujú povahe ich veria
cich a podľa všetkého účinnejšie 
zabezpečujú dobro duší”. Tieto cirkvi 
nesú vo svojom tele dramatickú trhli
nu, pretože je ešte prekazená plná jed
nota s pravoslávnymi východnými 
cirkvami, aj keď sa s nimi delia o de
dičstvo otcov. Preto je nevyhnutne po
trebné trvalé a spoločné obrátenie, aby 
mohli rozhodne a rázne napredovať 
v ústrety vzájomnému pochopeniu. A 
obrátenie sa vyžaduje aj od latinskej 
Cirkvi, aby rešpektovala a naplno spo
znala hodnotu východných cirkví a aby 
s vďačnosťou prijala duchovné pokla
dy, ktorých nositeľmi sú pre dobro ce
lého katolíckeho spoločenstva 
východné katolícke cirkvi; aby oveľa 
viac ako v minulosti konkrétne doka
zovala, nakoľko si cení a obdivuje kres
ťanský Východ a za aký podstatný 
pokladá jeho prínos k tomu, aby bola 
naplno prežívaná univerzalita Cirkvi.

Stretnúť sa, spoznať sa, 
pracovať spolu

22. Živo túžim, aby slová, ktorými 
sa svätý Pavol obracal z Východu na 
veriacich rímskej cirkvi, zazneli dnes 
na perách kresťanov Západu vo vzťa
hu k ich bratom vo východných cirk- 
vách: „Predovšetkým vzdávam vďaky 
svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za 
vás všetkých, pretože sa vaša viera 
zvestuje po celom svete” (Rim 1,8). A 
hneď nato Apoštol národov s entuzi
azmom oznamuje svoj úmysel: „Túžim 
vidieť vás a dať vám nejaký duchovný 
dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa 
navzájom potešili spoločnou vierou, 
vašou i mojou” (Rim 1,11-12). Hľa, tu 
je teda načrtnutá obdivuhodná dyna
mika stretnutia: poznanie pokladov vie
ry toho iného - ktoré som sa práve 
snažil aspoň načrtnúť - vyvoláva spon
tánne chuť k novému a dôvernejšiemu 
stretnutiu medzi bratmi, ktoré má byť 
skutočnou a úprimnou vzájomnou vý
menou. Toto je ten podnet, ktorým 
Duch neustále podnecuje Cirkev a kto
rý sa stáva naliehavejším práve vo 
chvíľach väčších ťažkostí.

Boh ide v ústrety človeku

Boh, ktorý je  sám v sebe 
nekonečne dokonalý a 
blažený, z lásky a úplne 

slobodne stvoril človeka, aby mu 
dal účasť na svojom  blaženom  
živote. Preto v každej dobe a na 
každom mieste sa Boh približuje 
k človeku. Volá ho, pomáha mu, 
aby hľadal Boha, poznával ho a 
miloval ho zo všetkých síl (porov. 
KKC, 1).

„Prečo ho hľadá? Pretože človek 
sa od neho vzdialil, skryl sa ako 
Adam medzi stromy pozemského 
raja (porov. Gn 3. 8-10). Človek sa 
dal zviesť nepriateľom Boha (porov. 
Gn 3,13). Satan ho oklamal, keď mu

nahovoril, že on sám je  bohom a že 
môže ako Boh poznať dobro a zlo a 
riadiť svet podľa vlastného úsudku 
bez toho, aby bral do úvahy Božiu 
vôľu (porov. Gn 3,5). Keď Boh hľa
dá človeka prostredníctvom Syna, 
chce ho priviesť k tomu, aby opustil 
cesty zla, po ktorých kráča čoraz čas
tejšie” (TMA, 7).

Boh teda volá a hľadá všetkých 
ľudí, ktorých rozptýlil hriech. A 
aký obdivuhodný je jeho plán spá
sy! „Zo svojho úplne slobodného 
rozhodnutia sa Boh zjavuje a dáva 
človeku tým, že mu zjavuje svoje 
tajomstvá, svoj dobrotivý plán so 
všetkými ľuďmi, stanovený pred 
všetkými vekmi v Kristovi. Plne 
zjavuje svoj plán tým, že posiela 
svojho m ilovaného Syna Ježiša 
Krista, nášho Pána a Ducha Sväté
ho” (KKC, 50). Urobil tak v plnosti 
času (porov. Gal 4, 4), keď poslal 
na zem Vykupiteľa a Spasiteľa.
V ňom a jeho prostredníctvom volá 
všetkých ľudí, aby sa stali jeho 
adoptívnymi deťmi a dedičmi jeho 
blaženého života.

Boh vo svojej dobrote a múdrosti 
dal nám teda poznať tajomstvo svo
jej vôle (porov. E f 1, 8-9), že ľudia 
prostredníctvom Ježiša Krista, vte
leného Slova, majú v Duchu Svä
tom prístup k Otcovi a stavajú sa 
účastnými božskej prirodzenosti 
(porov. E f 2, 18). Tým, že sa Boh 
zjavuje, chce, aby ľudia boli schop
ní mu odpovedať, poznať ho a mi
lovať ho viac, než by toho boli 
schopní sami od seba.

„Mnoho ráz a rozličným spôso
bom hovoril kedysi Boh otcom skr
ze prorokov. V týchto posledných 
dňoch prehovoril k nám v Synovi..

píše sv. apoštol Pavol (Hebr 1, 1-2). 
„V Ježišovi Kristovi Boh však nie
len hovorí k človekovi, ale ho aj hľa
dá. Samotné vtelenie Božieho Syna 
svedčí o tom, že Boh hľadá človeka. 
O tomto hľadaní hovorí Ježiš ako o 
nájdení stratenej ovce (porov. Lk 15,
1-7). Je to hľadanie, ktoré sa rodí vo 
vnútri Boha, a svoj vrchol dosahuje 
vo vtelení Slova. Ak sám Boh sa dáva 
hľadať človeka, stvoreného na svoj 
obraz a podobu, robí to tak preto, 
lebo ho miluje od večnosti v Slove a 
v Kristovi ho chce vyzdvihnúť do 
hodnosti adoptívneho d ieťaťa” 
(TMA, 7).

Koľko útechy a sily je  obsiah-

ný život!
Preto každý 

skutočný kres
ťan musí vedieť 
žasnúť nad Bo
žou láskou  a 
múdrosťou, ako sa prejavila v diele 
našej spásy. Boh neustále zvestu
je, že ľudstvo miluje a dokazuje to 
mnohými skutkami. Veď predsa 
„mnoho ráz a rozličným spôsobom 
hovoril kedysi Boh otcom skrze 
prorokov” (Hebr 1 ,1). Hovoril o 
tom už po páde prvých ľudí do hrie
chu, hovoril o tom vyvolenému 
národu, hovoril o budúcom Mesi
ášovi, ktorý má prísť na tento svet.

nuté vo vedomí tejto najvyššej ľud
skej dôstojnosti ako vrcholného 
ovocia vykúpenia!

Keď ruský spisovateľ Fiodor 
Michajlovič Dostojevský ležal na 
smrteľnej posteli, 
prosil svoju ženu 
Annu, aby zavola
la deti. Keď sa deti 
zhromaždili, Do
stojevský prosil 
ich, aby mu prečí
tali zo Svätého pís
ma podobenstvo o 
márnotratnom sy
novi. Potom pove
dal:

My sme sa Mesiáša dočkali a on sa 
k nám prihovára a podáva správu 
o svojom a našom Otcovi. To je aj 
vlastne pravý dôvod k trvalej via
nočnej rad o s ti v období, keď

„D eti, toto 
miesto dáva kres
ťanom najväčšiu 
útechu. Keď hreší
me, ignorujem e 
Božie prikázania, 
ale Boh nás aj tak 
m ilu je . K eď sa 
vrátime na správ
nu cestu a oľutuje
me svoje hriechy, 
prijme nás a jeho 
radosť je  o to väč
šia, čím bolo väč
šie nebezpečenstvo, v ktorom sme 
boli a z ktorého sme vyviazli. Nikto 
si nemusí zúfať, že je stratený.” 

Naozaj môžeme povedať, že J e 
dinečnosť ľudskej dôstojnosti väzí 
v povolaní človeka byť v spojení 
s Bohom... Veď jestvuje jedine pre
to, že ho Boh z lásky stvoril a že 
ho z lásky neprestajne udržuje“ 
(GS, 19). Keby nám všetko bolo 
odňaté, nikto nám nemôže vziať 
bez našej vlastnej viny Božie sy
novstvo - túto legitimáciu pre več

s Cirkvou vstupujeme do posled
ného prípravného roku k Veľkému 
jubileu roku 2000. Sv. apoštol Ján 
celú hĺbku tohto tajomstva zhrnul 
do jednej vety: „Slovo sa telom sta
lo a prebývalo medzi nami” (Jn 1, 
14). Tento večný a múdry plán spá
sy veleb í aj sv. apoštol Pavol 
v závere Listu Hebrejom - a s ním 
aj my: „Jemu, jedinému múdremu 
Bohu sláva skrze Ježiša Krista na
veky” (16, 27).

o. Mgr. František DANCÁK
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te najprv Božie
Zdá sa, že aj v prípade našej 

prípravy na Veľké jubileum sa 
opakuje situácia Ježišových sú
časníkov, ktorým znázornil ich 
počínanie podobenstvom o krá
ľovskej svadbe. Teoreticky 
uznávali, že najväčším šťastím 
človeka bude účasť na Božom 
kráľovstve; keď však boli pozý
vaní k životu v tomto Kráľov
stve samým Božím Synom - 
nemali o to záujem a nemali na 
to čas. „Jeden šiel na svoje 
pole, iný za svojím obchodom”; 
iný sa oženil, a preto nemohol 
prísť (por. Lk 14,16 n.).

A my sa - na jednej strane 
zvykneme hlásiť k svojmu kres
ťanskému dedičstvu, hovoríme
0 kresťanských hodnotách - na 
druhej strane, keď nás sám 
Svätý Otec vyzýva, aby sme si 
osvojovali obsah svojej viery a 
učili sa dôsledne podľa nej žiť 
v súčasnom svete, tak prejavu
jeme obdivuhodnú neochotu, 
vyjadrenú tou známou výhovor
kou: „Nemám čas.”

Začíname posledný rok prí
pravy na Jubileum. Od toho, 
ako ho využijeme, závisí veľmi 
veľa.

Buď sa staneme kyprou pô
dou, schopnou prijať životodar
né milosti Svätého roku, alebo 
zostaneme kameňom, ktorý je
1 v rieke zvnútra suchý...

Aj v tomto roku budeme mať 
svoje každodenné starosti a 
záujmy, osobné, rodinné, eko
nomické i politické. Je nebez- 
pečie, že začarovaný kruh bude 
pokračovať ďalej: pretože 
máme svoje starosti a záujmy, 
nemáme čas na osvojovanie si 
učenia viery a na úsilie o svoju 
duchovnú a morálnu obnovu. 
Pretože nemáme na to čas, ne
dokážeme správne zvládnuť 
svoje úlohy a problém y  
v osobnom či rodinnom živote, 
ani v hospodárstve či politike. 
Pretože tieto problémy správne 
nezvládame, máme ich stále 
väčšie. Pretože sú veľké a je ich 
mnoho, nemáme čas na vzťah 
k Bohu, na počúvanie jeho slo
va... Dokážeme si hádam aj 
sami domyslieť, kam nás taká
to lavína strháva -jednotlivcov 
i celé spoločenstvo...

Tento posledný rok prípravy

na Jubileum by mal byť pre nás 
príležitosťou konečne preťať 
tento bludný kruh. Jednoducho 
tým, že nad všetky tie praktic
ké a reálne záujmy či starosti 
postavíme svoj vzťah k Bohu, 
svoju snahu žiť podľa jeho vôle. 
Povzbudením by nám mali byť 
Kristove slová: „Hľadajte najprv 
Božie kráľovstvo a jeho spra
vodlivosť a toto všetko dosta
nete navyše” (Mt 6,33).

Dajme teda na prvé miesto vo 
svojich záujmoch snahu „hľa
dať Božie kráľovstvo”. Konkrét
ne to znamená vytvárať priestor 
na vzťah k Bohu, na počúvanie 
jeho slova, na poznávanie jeho 
pravdy. Pán Boh je blízky kaž
dému človeku, jeho Duch pô
sobí v srdci a svedomí všetkých 
ľudí. Aby sme však boli schop

ní zachytávať jeho pôsobenie 
v nás a správne mu rozumieť, 
musíme byť ochotní poznávať 
Boha a jeho pravdu cez to „mé
dium”, ktoré si On sám vybral a 
cez ktoré sa s nami stretáva a 
jasne ku nám hovorí. Týmto 
„médiom” je Cirkev...

...Súčasný nástupca apoštola 
Petra, pápež Jána Pavol II., vo 
svojom posolstve biskupom zo 
Slovenska pri ich návšteve „Ad 
limina” zo 7. IX. t. r. okrem iného 
pripomenul práve toto: „Chcem 
pri tejto príležitosti zdôrazniť 
...farskú katechézu detí, mláde
že a dospelých... Je zvlášť po
trebné, aby sa organické a 
sústavné ohlasovanie Božieho 
slova dostalo k dospelým, aby 
vedeli urobiť z evanjelia hybnú 
silu svojho života, a tak odváž

ne dosvedčovali Krista v prostre
dí práce, kultúry a sociálnej i po
litickej činnosti.“

Prejavme všetci, drahí bratia 
a sestry, počas tohto posledné
ho roka prípravy na Veľké jubi
leum, živý záujem o tieto 
katechizačné stretania v našich 
farnostiach. Poslúžme si pri 
nich mesačníkom Veľké jubi
leum, v ktorom nájdeme vieru 
Cirkvi najmä v textoch Kate
chizmu Katolíckej cirkvi. Takto 
získané poznanie pravdy pre
nášajme potom do nášho vzťa
hu k Bohu, k sebe i k našim 
blížnym. Ak to budeme vytrva
lo a úprimne robiť, prelomíme 
onen bludný kruh a silou svojej 
kresťanskej viery budeme stá
le viac stvárňovať aj vonkajšie 
okolnosti nášho života - ako 
nám to pripomenul Svätý Otec.

Mons. František RÁBEK 
nitriansky pomocný biskup

K atech izm us K ato líckej cirkvi
(nad slovenským prekladom)

Jednou z hlavných pastorač
ných úloh cirkvi je  uvádzať veria
cich do plnosti viery, zrodenej 
v duši pri prijatí krstu. Deje sa to 
prostredníctvom katechézy, ktorá 
má za cieľ systematickú výučbu 
náboženských právd a pripravuje 
veriacich v akomkoľvek veku na 
s tre tn u tie  s Jež išo m  K ris tom  
v duchovnom zážitku.

C irkev si na sklonku nášho 
dvadsiateho storočia uvedomuje, 
že na účinnú katechézu sa kladú 
dnes zvýšené nároky. Viera dnes 
už nie je  prijímaná ako samozrej
mosť, ale rodí sa skôr ako výsle
dok poctivého zápasu človeka o 
vyriešenie vlastných existenciál
nych otázok. K objaveniu Boha a 
priľnutiu k nemu srdcom je  súčas
ne potrebná aj Božia milosť.

Aby katechéza dokázala odpo
vedať na otázky dnešného člove
ka očam i v iery  a m ala sa pri 
hlásaní pravej náuky o čo oprieť, 
Biskupská synoda vr. 1985 vyslo
vila naliehavú požiadavku: dozrel 
čas pre nový pokoncilový, univer
zálny katechizmus pre celú Cir
kev.

Komisii dvanástich kardinálov 
a biskupov pod vedením Jozefa 
kardinála Ratzingera zveril pápež 
Ján Pavol II. v roku 1986 úlohu

pripraviť návrh katechizmu, ktorý 
žiadali synodálni otcovia. Po šesť
ročnej intenzívnej práci bol návrh 
katechizmu priaznivo prijatý. Bolo 
treba vynaložiť veľa síl, aby za po
moci Svätého Ducha vzniklo sú
borné dielo, ktoré je  výsledkom 
spolupráce biskupov celej katolíc
kej Cirkvi.

Z právneho hľadiska je  KKC do
kumentom pápežského práva a bol 
odovzdaný Cirkvi Svätým Otcom 
z učiteľskej právomoci, ktorá mu je 
vlastná. Stalo sa to 11. októbra 
1992, kedy Ján Pavol II. apoštol
skou konštitúciou Fides depositum 
vyhlásil jeho záväznú platnosť pre 
celú Cirkev.

Pozrim e sa teraz v skratke na 
štruktúru tohto diela. Obsah kate
chizmu je  rozdelený do štyroch čas
tí. V prvej časti je  výklad zjavených 
právd viery a návod na prežívanie 
viery’ ako svedectva.

Druhá časť katechizmu je zame
raná na živenie viery v liturgii a vo 
sviatostiach. Tretia časť je  mravo
učná a posledná štvrtá časť pojed
náva o modlitbe, jej dôležitosti a 
rôznych formách.

Celkovo možno konštatovať, že 
KKC sa dotýka tak rôznorodých 
otázok života viery v jednom  ako 
dosiaľ žiadny iný podobný doku

ment. Mnohorakosť predkladané
ho materiálu je  poukladaná do jed
no tliv ý ch  oddielov , kap ito l a 
článkov, takže nepôsobí nepre
hľadne. Na konci každého článku 
je  súhrn rozobratej témy, čo uľah
čuje osvojenie a zapamätateľnosť 
hlavných myšlienok. Všetky dô
ležité výroky sú podoprené Svä
tým  p ísm om , c itá tm i diel sv. 
Otcov, cirkevnými dokumentmi a 
liturgickými textami. O univerzál
nosti KKC svedčia aj nezriedka
vé c itá c ie  a u to rít a litu rg ie  
východnej cirkvi

Sme úprimne radi, že sme sa 
dočkali slovenského prekladu ka
techizmu, o čo sa postarala komi
sia teológov a lingvistov v Ríme. 
T lač a distribúciu zabezpečuje 
SSV v Trnave. Prvé vydanie ráta 
s nákladom  30 000 výtlačkov a 
malo by uzrieť svetlo sveta na pre
lome rokov 1998/1999.

Otvoriť túto knihu znamená na 
každej stránke načerpať vodu zo 
studn ice  pravej náuky C irkv i 
v otázkach viery, mravov a du
chovného života. Želáme si, aby 
z tejto studnice čerpali nielen du
chovní pastieri, katechéti, ale aj 
veriaci rodičia, laickí pastorační 
pomocníci a všetci veriaci, 

o. Mgr. Michal HOSPODÁR
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Pod N E T y

Nepokradneš!
Nie je krádež ako krádež. 

Zlodeja si dokážeme pred
staviť. Je to napríklad člo
vek, ktorý v potravinách bez 
zaplatenia zoberie jeden ki
logram múky alebo liter mlie
ka, či fľašu whisky.

Jestvujú, ale aj iné formy 
krádeže. Do poštových  
schránok dostávame množ
stvo reklamných letákov. 
Medzi nimi je z času na čas 
nejaká tá ponuka, ktorá nás 
zaujme. Objednáte si trebárs 
katalóg. Izbové kvety a to len 
za 40 Sk. Výhodné, prečo 
nie. O týždeň katalóg spo
kojne už listujeme. Dotyčná 
firma, ktorá mi ho poslala, 
však márne niekoľko týž
dňov, či mesiacov očakáva 
spomínaných 40 Sk.

Katalóg jednoducho neza
platím. Alebo iný príklad: 
Objednám si časopis, odo
berám ho rok, možno aj viac 
a nezaplatím. Možno sa mi 
zdá, že som už niečo platil, 
ale... ale dotyčná redakcia 
peniaze nemá.

Nepozornosť, a možno i 
ľahostajnosť spôsobujú rôz
ne problémy. Tým, že sa na 
veci zabudne, alebo dotyč
ná redakcia, či firm a sa 
uspokojí s konštatovaním, 
nezaplatili - vec sa nevyrie
šila. Častokrát sú to len 
drobnosti, ale koľko ich je. 
A svedomie mlčí, lepšie po
vedané, my ho umlčujeme. 
Raz sa ale ozve, len aby ne
bolo neskoro. Skúsme po
rozmýšľať, či aj ja nepatrím 
niekde do zoznamu dlžní
kov? Za hrsť fazule, čí maku 
mi nestojí za to, aby som 
stratil omnoho viac - Božie 
požehnanie.

Dôslednosť je totiž vzác
na cnosť. Práve cez jej prie
zor môžeme uvidieť omnoho 
vznešenejšie a krajšie hod
noty, než aké nám ponúka 
tento svet.

A. MESÁROŠ

II.
Slovutný pán prezident!
Bolo dané na vedomie tunajšiemu 

Ordinariátu, že niektoré štátne orgány 
s najväčším terorom a vyhrážkami nú
tia gréckokatolíckych veriacich na pod
písanie takého prehlásenia, ktoré sa 
protiví ich svedomiu a náboženskému 
presvedčeniu a odopretie tohoto pred
pisu vyhlasujú za „protištátny čin”. Tak 
v mene svojom, ako aj v mene svojich 
gréckokatolíckych veriacich aj kňazov 
verejne a slávnostne prehlasujem svoju 
vernosť a lojálnosť voči ČSR, ale proti 
takémuto miešaniu náboženstva 
s politikou a stotožňovania vernosti 
k svojmu náboženskému presvedčeniu 
s lojalitou voči štátu a vláde, čo naj
rozhodnejšie sa ohradzujem a protes
tujem. Ústava ČSR zo dňa 9.V.1948 
článok III. par. 15,16,17 a 18 zaručujú 
každému občanovi „slobodu nábožen
stva..., právo vyznávať súkromne a ve
rejne akúkoľvek náboženskú vieru..., 
svetový názor, viera, alebo presvedče
nie nemôžu byť nikomu na újmu...“, pre
to najúctivejšie prosím Vás, slovutný 
pán prezident, ráčte vo svojej kompe
tencii láskavo zakročiť, aby štátne orgá
ny nezneužívali svoje postavenie na to, 
aby gréckokatolíckych veriacich terorom 
a vyhrážkami nútili na také veci, ktoré 
sa priečia nielen ich náboženskému pre
svedčeniu, ale aj ľudovodemokratické
mu duchu a režimu, ktorý každému 
občanovi republiky zabezpečuje nielen 
slobodu náboženskú, ale aj slobodu 
prejavu svojej mienky slovom, tlačou, 
písmom, obrazom alebo akýmkoľvek 
iným spôsobom. Keďže takéto postupo
vanie niektorých št. orgánov protiví sa 
Ústave ČSR a tým ipso facto je trestným 
účinkom, mimo toho veľmi mnoho škodí 
ľudovodemokratickému režimu, ktorý pre 
takéto prehmaty niektorých 
nerozvážnych pánov, veľmi mnoho tratí 
pred ľuďmi zo svojej sympatie a dôve
ry.

III. LIST
Keď konečne po šesťročnom väz

není na základe rozhodnutia zjazdu 
KSČS po prvej polovici t.r. bola nám 
daná možnosť predložiť krivdy a ne
právosti, aké sa stávali v súdnictve a 
zvlášť pri vyšetrovaní a písaní proto
kolov - predložil som aj ja 18.V.1956 
kancelárii p. prezidenta spôsob môj
ho vyšetrovania a písania protokolu, 
na základe ktorého 15.1.1951 som bol 
odsúdený št. súdom v Bratislave na 
doživotnú stratu slobody, zhabanie

všetkého majetku a ostatné vedľ. tres
ty, a to pre „velezradu” a „špionáž”, 
ktorých som sa v skutočnosti nikdy 
nedopustil. Vo svojej spomenutej žia
dosti z 18.V.1956 som obšírne opísal 
všetko, akým spôsobom som bol vy
šetrovaný, pod akým nátlakom som 
bol prinútený v noci, vytiahnutý 
z postele, podpísať protokol, ktorý bol 
napísaný bez mojej prítomnosti a 
v ktorom bolo niečo pravdy, ale táto 
pravda bola úplne prekrútená a zlo
myseľne vysvetľovaná. Napríklad, že 
kňazi z Poľska u mňa hľadali a našli 
podporu, boli banderovci a vraj 
v mojej rezidencii bolo stredisko ban- 
derovcov, že relácie, aké som dával 
Sv. Stolici o svojej diecéze, ako to robí 
každý katolícky biskup, boli špionáž
ne správy atď., čo vôbec nezodpove
dá pravde. Po sedemmesačnej 
vyšetrovacej väzbe nervovo som už 
bol natoľko vyčerpaný, že už som 
nemal tej sily a odolnosti, akej som 
potreboval, aby som znášal násled
ky, ktoré ma čakali, keď odopriem 
podpis protokolu. Temnú izbu, deň a 
noc chodiť alebo stáť som viac ráz 
skúsil, a to mi stačilo, aby sama spo
mienka na ňu a vyhrážka ňou urobila 
ma poslušným nástrojom vôle vyšetr. 
referenta. Neraz som počul aj zver
ský rev tých vyšetrovaných, ktorých 
odolnosť tmavá izba ešte nezlomila. Pod 
takým nátlakom som podpísal protokol 
a sčasti sterorizovaný, sčasti preho
vorený od vyšetr. referenta, tiež aj od 
svojho prideleného advokáta, aj na 
súde som sa pridržiaval toho protoko
lu, lebo „vykrucovanie” by zname
nalo pre mňa najväčšie nešťastie, 
presvedčoval ma vyšetr. referent. Toto 
všetko obšírne som opísal vo svojej 
žiadosti z 18.V.1956. A keďže odvte
dy už minulo viac než pol roka a ja 
ani len upovedomenie som nedostal, 
či moja žiadosť došla tá, kam bola 
postúpená, ako to dostali druhí väzni, 
preto sa opovažujem opätovne najúc
tivejšie prosiť Vás, aby v mojej trest
nej záležitosti podľa spravodlivosti a 
v duchu socialistickej zákonnosti ste 
postupovať ráčili. Vo svojej spome
nutej žiadosti som obšírne opísal, že 
ani velezrady, ani špionáže som sa 
nikdy nedopustil. Banderovca som 
nikdy nevidel a keď náhodou medzi 
kňazmi, ktorí prichádzali ku mne ako 
kompetentnému biskupovi boli takí, ne
vedel som, že sú banderovci. Žiadne 
špionážne správy nikomu som nedá
val. Informácie, ktoré som podával

Sv. Stolici, poťažne apoštolskej nun- 
ciatúre v Prahe o stave diecézy, boli 
náboženského rázu a vzťahovali sa 
na kňazov a rehoľné osoby, ako to 
robieva každý katolícky biskup na 
svete. Pravdou je, že keď od r. 1948 
sa vyostril boj medzi ideológiou idea
listickou a materialistickou, podľa dik
tátu môjho svedomia som sa postavil 
za svetonázor idealistický totiž kres
ťanský. Postavil som sa proti dekris- 
tianizácii, ale nikdy proti socializácii, 
totiž proti zlepšeniu životného štan
dardu ľudstva. Presvedčený som, že 
sotva sa nájde človek, ktorý by úprim
nejšie želal každému človeku čo naj
krajší a najšťastnejší život na svete, 
než ja, o čom by mohli svedčiť moji 
veriaci, s ktorými som prežíval 
v najväčšej láske skoro 40 rokov. Ak 
to, že som nepristúpil ku „Kat. akcii”, 
nemožno mi pripisovať za protištátny 
čin, lebo tendencia takzvanej K.A. sa 
protivila môjmu náboženskému pre
svedčeniu a Ústava ČSR povoľuje 
každému náboženskú slobodu.Aže 
som niekoľkokrát rozoslal svojim kňa
zom, „ilegálne” úradné diecéz, noviny, 
v ktorých ale nebolo nič protištátne
ho, podľa normálnej judikatúry, zaiste 
neprekračuje hranicu previnenia pe
ňažitého trestu. A keď k tomu dodáme 
ešte všetky moje skutočné aj neprav
divé, ale mne imputované „¡legálnos
ti, nesprávnosti a zločiny”, ktorých 
som sa dopustil, za to všetko pozba
vením mňa môjho úradu, zhabaním 
všetkého majetku mojej diecézy, a 
mojím sedemročným väzením už 
mnohonásobne som odpykal. Som 
skoro 70 rokov starý, následkom se- 
demročného ťažkého väzenia 
v Kartúzach, v Ruzini, ozaj ťažkého 
v Leopoldove v r. 1952-53 som ner
vovo zničený. Na konferencii strany 
a v novinách boli uverejnené prehlá
senia najvyšších predstaviteľov KSČ 
a vlády o hrubom narušení socialistic
kej zákonnosti v r. 1949-1952. Opaku
jem: podal som 18. V. 1956 žiadosťo 
revíziu môjho procesu k prezidentovi 
RČS. Žiaľ, do dnešného dňa som ne
dostal žiadnu odpoveď. Na osobitné 
upozornenie p. zástupcu Vášho vyso
kého úradu zo dňa 10.XII.1956 obra- 
clam sa s dôverou na Vašu revíznu 
komisiu s prosbou o vypočutie, odvo
lávajúc sa na dovolanie spravodlivos
ti.

L isty  z a rch ívu  kancelárie  
prezidenta Českej republiky

Pripravil Róbert LETZ
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Apoštolský exarcha bis
kup Ivan Ljavinec má v rámci 
Českej biskupskej konferen
cie zvláštny štatút. Zvláštny 
preto, lebo jeho apoštolský 
exarchát sa rozkladá na ce
lom území Českej republiky. 
Ako apoštolský exarcha  
podlieha priamo pápežovi.

□  Keďže aj on bol prítom
ný na stretnutí českých a 
slovenských biskupov v 
Spišskej Kapitule, využili 
sme príležitosť a spýtali sa, 
v akom stave sa v súčasnosti 
nachádza nepočetná komu
nita gréckokato líkov v 
Čechách.

- Na základe sčítania ľudu 
je u nás oficiálne vedených 
takmer deväťtisíc veriacich vý
chodného obradu. Je to číslo, 
ktoré zostalo z pôvodných 32 
tisíc v päťdesiatych rokoch. 
Totalita poznačila aj nasledu
júce obdobie po zrušení záka
zu Gréckokatolíckej cirkvi. Ve
riaci sa už k východnému 
obradu neprihlásili. Bolo to 
preto, že v miestach, kde žili, 
nebola žiadna duchovná služ
ba. Nebolo kňa
zov, neboli za- 
b e z p e č e n é  
m o ž n o s t í . . .
Ešteže sa tajne 
slúžila liturgia 
tam, kde boli 
vysídlení kňazi 
z východného 
Slovenska. Čo 
sa týka Čiech, 
po roku 1968 
mohli svoje prá
va gréckokatolí
ci uplatňovať 
len v Prahe a 
Brne, pretože 
inde neboli 
gréckokatolícki 
kňazi. Dnes sú 
naše najsilnej
šie centrá a živé 
farnosti v Pra
he, v Olomouci,
Ostrave, v Českých Bu- 
déjoviciach, Chomutove... Nie 
sú to však centralizované far
nosti, ale veriaci sú rozptýlení 
po okolí. Sídlo exarchátu je

v Prahe v prenajatých priesto
roch.

□ Je známe, že ešte done
dávna gréckokatolíci v ČR 
p a trili pod  správu prešov
ského biskupa Jána Hirku.

- Až v roku 1996 - tri roky po 
rozpade ČSFR - utvoril Svätý 
Otec samostatný exarchát, kto

rý pokrýva celé územie Českej 
republiky. V Prahe bola znovu-

obnovená farnosť sv. Klimen- 
ta, ktorej chrám je vlastne aj 
najmladšou katedrálou v Pra

he. Na Slovensku 
sú veriaci východ
ného obradu už tro- 
chu ďalej, napr. aj 
v tom , že došlo  
k jednotnému pre
kladu bohoslužob
ných textov do slo
venského jazyka... 
U nás máme boho
služby zatiaľ v sta
roslovienskom ja 
zyku, ale tiež sa 
pripravuje ich pre
klad do češtiny. Aj 
takouto formou sa 
chceme viac priblí
žiť našim veriacich 
a zvlášť mládeži.

□ V záp a d n e j 
Európe klesá po
čet katolíkov. Len 
m áloktorá komu
nita sa môže po

c h v á liť  tým , že  ras tie .
V Českej republike však po
čet veriacich východného 
obradu v istom  zm ysle na
rastá.

-  Je to trochu nejednoznač
né. Počet veriacich rastie, ale 
je to hlavne vďaka Ukrajincom 
z Podkarpatskej Rusi, ktorí tu 
chodia za prácou a často sa tu 
aj usadia. Podľa mojich infor
mácií je ich v ČR viac ako sto
tisíc, hoci úradne ich je evido
vaných len okolo sedemdesiat

tisíc. Návštevnosť bohoslu
žieb, hlavne v Prahe, teda po
riadne stúpla. Čo sa však týka 
Čechov, máme skôr obavu a 
neistotu z budúcnosti.

□ Mnoho veriacich v čase 
zákazu  g ré ck o k a to líc k e j 
cirkv i prestúpili, č i už pod  
hrozbou, alebo pod ťarchou 
straty obradu, do cirkvi pra
voslávnej, resp. splynuli s 
rímskokatolíckou komunitou.

- Tam, kde sú farnosti už ob
novené, si veriaci pomaly na
chádzajú cestu späť. Naším 
jediným cieľom však nie je 
osloviť iba pôvodných grécko
katolíckych veriacich, ale aj 
pôsobiť a apoštolovať medzi 
ľuďmi a mládežou. Úloha to ne
bude ľahká, pretože v Čechách 
sa ku kresťanstvu hlási iba 30 
% ľudí. V súčasnosti sme síce 
trochu posilnení tajne svätený
mi kňazmi, pôvodne rímskoka
tolíckymi veriacimi, ale väčši
nou ide o vekovo staršiu  
generáciu, ktorá už nemá toľ
ko síl zvládať náročné úlohy. 
Výdatne nám vypomáhajú aj 
bývalí diecézni spolubratia zo 
Slovenska. Takto sa napr. na 
post generálneho vikára dostal 
o. Eugen Kočiš, bývalý prešov
ský ceremonár.

□ Kontakty sú zaiste živé  
a j vďaka spoločnej histórii. 
B o/iste spoluväzňom súčas
ného prešovského biskupa 
Jána Hirku.

-Áno, obaja sme mali dokon
ca aj spoločné pojednávanie 
pred najvyšším súdom v Pra
he.

□ O. biskup Ivan, povedz
te, ako ste sa dostali z  rodnej 
P o d k arp a ts ke j R u s i do 
Čiech.

-  Teologické štúdiá som za
vŕšil vo Viedni, no po ich skon
čení v roku 1946 som sa už ne-

ODMENA ZA OPERÁCIU
Prednedávnom som sa musela 

podrobiť operácii. Čím viac sa 
blížil deň môjho odchodu domov, 
tým viac ma znepokojovala myš
lienka, komu a čo dať. Ráno po 
poslednej vizite, keď mi lekár 
oznámil, že môžem ísť domov, 
som sa ho nečakane opýtala:

- Pán doktor, ste veriaci člo
vek? - Moje dve spolupacientky 
stípli.

- Ja áno, povedal - a prečo sa 
pýtate?

- Preto, že som presvedčená, že 
viac ako čokoľvek iné, vaše ruky 
potrebujú Božiu pomoc a požeh
nanie. Za vás operačný výkon 
som sa rozhodla darovať vám ne
deľnú svätú liturgiu. Prídete?

- Veľmi rád - povedal s úsme
vom lekár.

- Nič lepšie ste nemohli vymys
lieť - povedala pani z personálu, 
ktorá počas nášho dialógu stála 
pri otvorených dverách. - Náš pán 
docent sa pred každou operáciou 
na sále modlí.

Po svätej liturgii, obetovanej 
na tento úmysel, mi môj operatér 
s vďakou podal ruku a predstavil 
svoju rodinu.

- A držte mi palce, povedal - 
na budúci týždeň budem robiť zá
krok, aký som doposiaľ nerobil.

Zvládol ho úspešne.
Magdaléna KOHÚTOVÁ

mohol vrátiť do Užhorodu, na
koľko si Podkarpatskú Rus pri
pojil Sovietsky zväz. Prišiel 
som preto do Prešova, kde 
som bol štyri roky tajomníkom 
otca biskupa Pavla Gojdiča a 
neskôr špirituálom v kňazskom 
seminári. Potom nastal čas 
perzekúcii aj v Českosloven
sku a tak som sa po ročnej vy
šetrovacej väzbe v Košiciach 
dostal do pražskej Ruzyné. 
Odsúdili ma a poslali pracovať 
do uhoľných baní v severných 
Čechách. Po odpykaní nespra
vodlivého trestu som rozsud
kom dostal aj zákaz zdržiavať 
sa 25 rokov v Prešovskom a 
Košickom kraji a tak som sa 
definitívne usadil v Čechách.

Text a foto 
Ľubomír LEHOTSKÝ

POČET GRÉCKOKATOLÍKOV RASTIE
Apoštolský exarcha Ivan Ljavinec o situácii v Českej republike

M 'c chcete postaviť  
1om, m usíte naj
p r v  postaviť  základy. 

A k  sa  zbúrajú múry, na 
s ta r ý c h  zá k la d o c h  
m ôže vyrásťnový dom.

A j v  duchovnom živo
te  je  to tak. C irkev a  
veriaci po trebu jú  zá 
klady, Lj. m at svoje b is
kupstvo, farnosti, svoj
h o  farára . I n á č  to  
nefunguje. Identita sa  
stráca a s  ňou aj m alé  
jazierka. A by gréckoka
tolícka cirkev vzrasta
la  a j v Č esk e j r e p u 
blike, o to sa usilujú 
kňazi spolu so  svojím  
p ra žsk ý m  exarch om  
Mons. Ivanom Ljavin-
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Pán doprial okúsiť 
svoju dobrotu

Každý človek už v živote zažil čosi 
výnimočné, čosi krásne, čo sa natrva
lo vrylo do jeho pamäti. Ale to, čo zaži
li študenti 4. Atriedy Gréckokatolíckeho 
gymnázia sv. J. Krstiteľa v Trebišove 
počas svojej púte za Matkou Božou, 
určite predčilo časy minulé v ich živo
te. Panna Mária neprehliadla skutoč
nosť, že 32 mladých duší sa rozhodlo 
šťastie svojej mladosti - stužkovú sláv
nosť - prežiť práve na mieste, kde sa 
ona pred 140 rokmi pripomenula rov
nako mladej dievčine, v Lurdách. Mat
ka Božia nám pomáhala od zrodu tejto 
myšlienky. Nebolo to jednoduché. Na
šej ceste sa kládlo veľa rôznych pre
kážok, objavilo sa veľa nepochopenia 
a problémov.

Ale teraz pekne po poriadku. Stre
da -14. október 1998, 5.00. Autobus 
vyráža spred školy. Cieľ cesty - Fran
cúzsko - Lurdy. Po modlitbe za šťast
nú cestu sme ešte chvíľku podriemka
vali, ale dobrá nálada, spev a smiech 
nedali na seba dlho čakať. Prvý vý
znamnejší bod našej cesty - Grécko
katolícky biskupský vikariát Bratislava. 
Potleskom a spevom vítali študenti 
otca vikára Jána Závackého, ktorý sa 
im stal počas celej púte duchovnou 
oporou. Ale to sme už boli naozaj kom
pletní. Ešte pečiatky do pasov a po
tom nasledovali krásne scenérie Álp a 
malých usadlostí pod nimi. Ráno sme 
sa prebudili v úplne inom svete. Mo- 
naco - Monte Carlo. Subtropická klí
ma a hlavne flóra. Krásne upravené a 
vzorovo čisté mesto, raj turistov. Tu nás 
čakala povinná „osmička”. Využili sme 
ju naozaj rôznorodo. Návšteva múzea, 
prístavu, more a samozrejme sv. litur
gia v tamojšej katedrále. Ocitli sme sa 
v malej kaplnke, ale keď študenti - mi
mochodom, skoro všetci spievajú 
v školskom zbore - začali spievať bla- 
ženstvá, vo dverách kaplnky sa zača
lo tiesniť veľa ľudí. Krása nášho obra
du tu naplno očarila turistov. Podľa 
zriadenca, ktorý mal na starosti eviden
ciu služieb, to vraj bolo po prvýkrát, čo 
sa v tamojšej katedrále slúžilo 
v byzantskom obrade.

Potom ešte zopár spoločných fotiek, 
prechádzka v parku a pokračujeme 
v ceste. Nenechali sme si ujsť príleži
tosť vidieť francúzsku riviéru, mesto 
Nice, a nasledovala druhá noc 
v autobuse.

Ráno nás už vítali tabule s označe
ním „Lourdes x km”. Modlitba, hygie
na, raňajky a spev mariánskych piesní. 
O desiatej sme dorazili do cieľa našej 
cesty. Mesto pod Pyrenejami bolo plné

slnka. Takto nás Matka Božia vítala vo 
svojom meste. Dobré počasie - dobrá 
nálada. Jedno i druhé trvalo počas 
celého pobytu v Lurdách.

Program sme mali naozaj nabitý. 
Hneď popoludní sme si naplánovali 
slávnostnú sv. liturgiu s posviackou 
maturitných stužiek. Konala sa 
v ukrajinskej gréckokatolíckej cerkvi. 
Cítili sme sa tam naozaj ako doma. O. 
vikár J. Závacký v homílii pripomenul 
študentom, aby si vážili obrovský dar, 
ktorý dostali v podobe kresťanskej

Listáreň
školy. Lebo takej milosti, vyrastať 
v prostredí preniknutom láskou podľa 
radostnej Ježišovej zvesti, sa neušlo 
všetkým mladým ľudom.

Spoločne sme potom v slávnostnom 
sprievode kráčali k jaskyni zjavení. 
Prajem všetkým pedagógom, aby vi
deli z tvárí svojich študentov žiariť také 
úprimné šťastie, ako som to videla ja.

Večer sme sa spoločne s ostatnými 
slovenskými pútnikmi stretli pri sloven
skej zástave a za spevu piesne Ave, 
Mária zapojili sa do sviečkového sprie
vodu. Bola tam úžasná atmosféra. 
Oduševnenie a úprimná modlitba - tak 
by sa dal charakterizovať tento večer. 
Akosi sa nám odtiaľ nechcelo odísť.

Ďalší deň - sobotu - sme začali sv. 
liturgiou v jednej z bočných kaplniek 
hlavnej baziliky. Potom sa z nás na 
chvíľu stali turisti. Prehliadka bazilík, 
odborný výklad a opäť k jaskyni. Tu už 
každý v tichu prednášal svoje prosby 
a vďaky Panne Márii. Popoludní sprie
vod s Najsvätejšou Eucharistíou. Ale 
aká to česť! Usporiadatelia nás posta
vili na čelo sprievodu. Študenti boli 
nadšení. Ďalší obrovský zážitok, ktorý 
určite pretrvá. Pán nám doprial znovu 
okúsiť jeho dobrotu.

Po sprievode návrat do hotela a za
čali sa prípravy na slávnostný večer. 
Každý vedel, čo má robiť, každý vedel, 
kde je jeho miesto. A výsledok? Príjem
ná atmosféra celého večera. Slávnost
né príhovory, odovzdávanie stužiek, 
kultúrny program a zábava. Všetko, ako 
sa na pravú stužkovú patrí.

O deviatej sme boli na sv. liturgii 
v kaplnke sv. Anny. Po nej spoločná 
krížová cesta, trochu osobného voľna 
a balíme. Lúčime sa s Matkou Božou 
v jaskyni, odnášame si vodu, sviece a 
pevne veríme, že aj milosti.

Cestou domov sme sa ešte zasta
vili vo Verone, obhliadli si tamojšie ko
loseum i balkón zaľúbencov z Verony

a tešili sa na našich blízkych doma.
Iste mi dáte za pravdu, že títo štu

denti, ktorí sa na prahu dospelosti dali 
pod ochranný plášť Matky Božej, majú 
obrovský kapitál. Prajem im, aby roky, 
ktoré strávili na našej škole, boli do
statočnou prípravou pre ich piate evan
jelium. Lebo dnešný svet potrebuje 
predovšetkým toto piate evanjelium, 
evanjelium, ktoré píšeme vlastným 
životom.

PhDr. Valéria LEŠČIŠINOVÁ 
triedna profesorka

Nielen o Bystrej
Veľmi rada som prečítala v Slove č. 

18 o stretnutí gréckokatolíckej mládeže
- Bystrá '98. Zišlo sa ich najviac v 2. tur
nuse - mládež od 16 rokov a starší - 
vtermíne od 17. do 21.8.1998. Ani sa 
veriť nechce, že sa dá taká masa mlá
deže zvládnuť. Ako vidieť, dá sa to.

Medzi nimi bol aj môj 17-ročný syn 
Janík. Vrátil sa veľmi spokojný. Veľa 
však nechýbalo a nebol by sa zúčast
nil tohto stretnutia mládeže. Človek 
mieni a Pán Boh mení. Prišla choroba 
a musela som byť hospitalizovaná. 
Keď som sa vrátila z nemocnice, už 
bolo treba sa baliť na stretnutie a vte
dy som zistila, že sme nevyplatili po
platok. Všetko sa dobre obrátilo. Vďaka 
ochote o. Michala Hospodára a o. 
Štefana Keruľa-Kmeca sa syn nakoniec 
zúčastnil tohto stretnutia.

Som rada, že syn strávil časť prázd
nin medzi rovesníkmi. Pred 7 rokmi 
výchova synov vo veku 9 a 14 rokov 
ostala na mne samotnej. Aj keď ani 
predtým sa manžel deťom veľmi ne
venoval po duchovnej stránke, predsa 
jeho prítomnosť registrovali. Som si ve
domá, že ani najväčšia starostlivosť 
nemôže nikdy nahradiť otca. Obávala 
som sa, aby sa nedostali pod vplyv 
kamarátov do zlej partie. Vďaka Bohu 
nestalo sa tak. Na tomto stretnutí si 
našiel veľa kamarátov, duchovne sa 
zdokonalil a domov sa vrátil v takej 
eufórii, že som ho takmer nespoznala. 
Keď som ho zbadala s ružencom, ne
verila som vlastným očiam. Rozpráva
niu nebolo konca, toľko mal krásnych 
zážitkov.

Moje poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa obetujú pre uskutočnenie tých
to krásnych, nezabudnuteľných stret
nutí, ktoré zanechajú svoje ovocie v ich 
každodennom živote. Syn veľmi rád 
chodí do chrámu na liturgie i ostatné 
spoločné akcie mladých. Cirkevné spo
ločenstvo je zárukou, že duchovne sa 
ešte viac zdokonalí a podstatné je, že 
si našiel cestu k spoločenstvu.

-mt-

Tri súťaže
1.0 zlato - 2. Súťaž v súťaži 

-3.Biblickýkvíz
V súťaži O zlato sa....
Do Súťaže v súťaži a Biblic

kého kvízu z čísla 19 sa za
pojilo 55 súťažiacich. Desiatim 
z nich, ktorí správne odpove
dali, posielame pekné knihy.

Z tých, čo správne zoradili 
obrázky k textom, sme vybrali 
piatich. Sú to: Ing. Katarína 
Varcholová z Košíc, Jozef 
Slávik z Čierneho Poľa, súro
denci Skoncovci z Bardejova, 
Michal Strelec zo Šarišských 
Sokoloviec a Štefan Mižička 
z Lekároviec.

Zo správne odpovedajú
cich na Biblický kvíz sme 
tiež vybrali piatich:
Máriu Čakurdovú so Svidníka 
Emíliu Sotákovú z Prešova 
Annu Krajňákovúz Jakubian 
Juraja Mekela z Telgártu 
Luciu Lukáčovú z Poše.

Výhercom srdečne blaho
želáme a veríme, že ich po
tešia knižné odmeny, ktoré 
im posielame.

Súťaž o zlato
V  č ís lach  17, 18, 20/1998 

sm e p u b likova li na strane 9 
Súťaž o zlato. Išlo o to, aby 
ste správne priradili meno toho
- k torého svätca ku krajine - z 
ktorej pochádzal.

D o súťaže sa zapojilo 24 či
tateľov.

Tak ako sme sľúbili tomu, na 
koho sa usm ialo šťastie, posie
lam e: Z latý krížik  a retiazku 
získ ava: A lžbeta  Šatalová z 
Ľubice.

Ď alšie dve ceny získavajú: 
M ária B alabasová z Ľubice 
Ľ ubica Svistáková z Malé

ho Lipníka.
Blahoželáme!

21. Európske stretnutie 
mladých sa na rozhraní 
dvoch rokov uskutoční 

v Taliansku 
MILÁNO  

28.12.-1.1.1999

la iz e
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Bo/) chráni

príbehy *  príbehy *  príbehy *  príbehy 

MODLIACA SA STARENKA

Aj keď dn ešn í bodyguardi 
sú vynikajúcimi ochranármi, 
p re d sa  len  B oh d o k á že  
ochrániť dokonale.

Legendou šťastného p re ž i
tia a nešťastia a ten tátn ikov  
bol f ra n c ú zsk y  p r e z id e n t  
Charles de Gaulle. Veľa p o 
kusov zabiť ho vytvorilo novú  
školu ochrankárov. N eskôr 
sa od nich učili v  celom sve
te. Am erický preziden t John  
F. K ennedy také šťastie n e
mal. Práve preto, že  s tá l (spo
lu s ďalšími veľkými ľuďmi, 
ktorí p o  ňom  nasledovali) na  
počiatku zm ien vo svete, k to 
ré sa realizujú ešte  a j v s ú 
č a s n o s ti .  Z o m re l n ie le n  
zbytočne, ale a j preto, že  ho  
nevedeli dosta točne ochrá
niť.

O živo t takm er p r iš ie l a j 
R onald Reagan, p re to že  v  
roku 1981 a ten tá tn ik  John  
W. H inckley ľahko prenikol 
cez ochranku a ž  k  preziden 
tovi. Všetci osobní strážcovia 
totiž boli akoby v  uniforme - 
m ali d lh é p lá š te  a tm avé  
okuliare. Reaganov ž ivo t z a 
chránil ako ž ivý  š tít  jed en  z

D ruhý na jväčší chrám  po  
Chráme sv. Petra sa v súčas
n o s ti s ta v ia  po d ľa  p lá n o v  
slávneho talianskeho arch i
tekta Renza Pianu v juhota- 
lianskom provinčnom  meste 
San G iovanni Rotondo. Gi
gantický pú tn ický  kosto l p ri 
hrobe Pátra Pia z P ietrelciny  
(1887-1968) má m a ť priestor 
pre 7 200 ľudí a dälších 30 
tisíc sa má zm e s tiť  na ná 
mestie pred chrámom. Stre
chu v tvare dáždnika ponesie  
21 ob lúkov  uspo riadaných  
v tvare lúčov, z ktorých je  už 
jeden hotový. Najväčší oblúk 
má siahať o 8 m ďalej ako ob
lúk kupoly Chrámu sv. Petra. 
Podľa údajov architekta ide o

jeh o  osobných strážcov.
Pápež Ján Pavol II. to m á  

oveľa ťažšie. Všade ho p r e 
zrádza jeh o  oblečenie. V roku  
1981  a te n tá tn ik  A li A kca  
Svätého Otca takm er zab il 
priam o na N ám estí svätého  
Petra v Ríme. K edže p o k u s o 
a ten tá t na pápeža  sa zopa
koval o rok  n eskôr v  Portu
ga lsk u , d o s ta l S v ä tý  O tec i 
p o ves tn ý  papam obil.

V celom svete  sa odvtedy  
ce lk o m  z m e n ila  p o d o b a  
osobných strážcov. V sú ča s
n o sti osobní strážcovia m u 
sia ovládať takm er všetko. 
N esm ie im  chýbať vysoko
školské vzdelanie, vysoké IQ. 
Dôležitá j e  schopnosť sply- : 
núť s davom  a m ať najm ä  
akýsi š ie s ty  zm yse l - vycítiť 
nebezpečenstvo.

Nič však  nie j e  dokonalé. 
N em o žn o  a n i v p r íp a d e  
ochrany bodyguardov za b ú 
dať na m oc najvyššiu . V ko- 
nečnom  dôsledku Boh stráži 
životy, a b ez  jeh o  ochrany a 
ochrany Bohorodičky ľudská 
ochrana m ô že  kedykoľvek  
zlyhať.

n a jv ä č š iu  n o s n ú  k le n b u  
z  kam eňa v histórii. K  vyba
ven iu  o b ro vské h o  ch rám u  
v tvare  m ušle  p a tr í ď a le j 8 
veľkých zvonov a 50 spoved
níc. N áklady na stavbu chrá
m u sa odhadujú  v prepočte  
na 630 m iliónov Sk, základ
ný kameň po ložili už v r. 1994 
a dokončenie sa plánuje na 
k o n ie c  ro k u  1999  te d a  
k Svätému roku 2000. K  hro
bu Pátra kapucína Pia putuje  
každoročne niekoľko m iliónov  
ľudí, najmä z Talianska. Naj
mä  i/  deň je h o  úmrtia nem ô
že B azilika  v San G iovann i 
Rotondo p o ja ť nápo r p ú tn i
kov, ktorých býva až 60 tisíc.

Modré oči sťa nebo. Starodávny kroj 
a modlitebná knižka v ruke.

- Už ide modliaca babka, už ide do 
chrámu! - kričali deti.

-Ani raz nevynechá!
- A vynechá, veď už nevládze chodiť

- hádajú sa susedove deti.
-Ale aj tak pôjde, uvidíš!
A veru, hoci babka býva veľmi ďale

ko od chrámu, až hen na vyšnom konci, 
tak len kráča pomaly, aby došla načas 
na sv. liturgiu. Ľudia babke hovoria:

- Babka, veď sa už len doma modlite, 
ďaleko je vám do chrámu.

- Oj, veru, mám vyše osemdesiat. 
Moje nohy sa dosť po kopcoch nacho-

MIKULÁŠ
Pani Marta žila v jednoizbovom byte so 

svojím synčekom Marekom. Pracovala ako 
úradníčka, no po rozpade podniku sa ocit
la na listine nezamestnaných. Prvé, čo uro
bila, odvolala škôlku. Nebude ju môcť 
platiť.

- Mamička, mamička! - pribehol Marek 
z ulice.

- Chlapci vraveli, že o týždeň bude cho
diť Mikuláš. Príde aj k nám? Veď som bol 
vždy poslušný. Však príde, mamička. -

- Určite príde. - Pohladila syna po hla
vičke. Smutne sa zahľadela na obraz Pan
ny Márie.

- Ako mu mám vysvetliť, že nemáme 
pomaly ani na chlieb. Pomôž mi Mária, 
vrúcne ťa prosím.-

Sadla si do kresla. Nemôže zabudnúť 
na minulosť. Zosobášila sa s Vladom pro
ti rodičovskej vôli. Chceli bohatého žení
cha, no ona milovala chlapca z detského 
domova. Chudák. Osud bol k nemu od ma
lička nemilosrdný. Zomrel po ťažkej cho
robe. Ostal jej synček. Klamala ho, že 
starí rodičia sú veľmi ďaleko, a preto sa 
nemôžu stretnúť. Celých päť rokov sa 
jej neozvali. Neodpovedali jej ani na listy. 
Nemohli sa zmieriť, že ich jediná dcéra 
neposlúchla.

Marta bola iná. Nevyčítala nič Bohu. 
Prečo jej manžel musel zomrieť, prečo 
ostala bez práce. Mala svoju vieru, mala 
svojho syna. Týždeň prešiel ako voda. Bolo 
šiesteho decembra - Mikuláša. Marek sa 
tešil ako všetky deti. Behal okolo stola a 
veselo si pospevoval: Dnes príde Mikuláš, 
aké dary pre nás máš? Marta varila obed. 
Pichlo ju kdesi pri srdci. Rozhodla sa, že 
pôjde do záložne. Odnesie prsteň. Nechce
la dopustiť, aby jej syn trpel.

- Ale čižmičky musíš mať čistučké 
ako zrkadlo. Keď budú špinavé, tak po
tom ti Mikuláš nenechá žiaden balíček.

dili a teraz mi už neslúžia. Ešte že mám 
tu tretiu, - ukazuje babka na barlu. - Tá 
mi pomáha. Tá ma drží. Aký by to bol 
sviatok bez sv. liturgie, bez sviatosti. To 
ja veru nikdy nevynechám!

- Knižočku, čo si novú nekúpite, babka?
- Ja už len túto. Z nej sa modlím od 

mlada. V nej nachádzam potešenie a 
úľavu v chorobe a starostiach. Ja už inú 
nechcem. Ona mi nahrádza pohladenie 
detí a vnúčat, ktoré bývajú ďaleko. Ona 
mi nahrádza lásku manžela, ktorého kry
je čierna zem. Ona mi nahradí aj lekára, 
keď ma trápi choroba, a preto ju nevy
mením ani za svet - povedala babka a 
pobrala sa do chrámu na sv. liturgiu.

Marekovi viac nebolo treba hovoriť. 
Zobral maminu prachovku a leštil čiž
mičky, ako najlepšie vedel. Marta si ob
liekla kabát. Zavolala na syna.

- Marek, idem do obchodu. Nikomu 
neotváraj. Ja si svoje kľúče beriem. 
Rozumieš? -

- Áno, mamička. Môžeš kľudne ísť.
Marek osamel. Marta sa ponáhľala, ako

len vedela. Asi o tri ulice ďalej zastala.
- Ó, Bože. Veď ten prsteň do záložne 

ostal v spálni na stolíku. Musím sa vrátiť.
Nebolo jej veru do spevu. Vybehla hore 

schodmi. Chcela zazvoniť, no vtom zba
dala pred dverami čižmy. Jedny mužské a 
ženské. Telom jej prebehol mráz. Otvorila 
svojím kľúčom. Z detskej izby začula 
smiech. Odchýlila dvere. Skoro zamdlela.

- Mama, mamička. Pozri, kto k nám pri
šiel. Mikuláš so starou mamou. A povedal, 
že keď budem dobrý, premení sa na sta
rého otca. Vidíš a ty si povedala, že z takej 
diaľky nemôžu pricestovať. Mama, mamič
ka a pozri na tie dary.

Marek sa z toľkého šťastia nedokázal 
spamätať Marta hneď spoznala v Mikulášovi 
otca. Bez slova ich vrúcne objala.

- Vitajte, drahí rodičia. Už som poma
ly prestala dúfať.

- Odpusť nám dcérenka. Bolo to od nás 
kruté - rozplakala sa stará mama.

- A tu je darček pre mamičku - podával 
jej obálku otec - Mikuláš.

V liste stalo, že sa stáva vlastníkom ich 
rodinného domu, v prípade, že svojich ro
dičov dochová. Teraz sa rozplakala Mar
ta. Toto určite nečakala. Rozprávali sa 
pomaly do polnoci. Veď si mali toľko toho 
povedať. A Marek? Ten aj tak ničomu ne
rozumel. Ani ich nevnímal. Hral sa 
s novými hračkami a bol rád, že práve on 
bol ten prvý, koho obdaroval Mikuláš.

Anna HRINKOVÁ

V Apúlii druhý najväčší chrám
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Informácie
Udalosti

Kongres 
o východných 

cirkvách
Kongregácia pre východné 

cirkvi zorganizovala 22.-24. 
októbra v Ríme kongres na 
tému Katolícke východné 
cirkvi Európy v ich histórii vie
ry a utrpenia od začiatku 20. 
storočia do súčasnosti.
V komuniké vydanom o tom
to podujatí sa hovorí, že cie
ľom kongresu je prehĺbiť 
prínos k cirkevnej identite, kto
rý vyviera z historického pove
domia týkajúceho sa udalostí 
posledných desaťročí. Na 
kongrese sa zúčastnili delegá
ti z východných cirkví a rehoľ
ných spoločností, ktoré sú 
zvlášť aktívne v stredovýchod- 
nej Európe. VIS/TK KBS

Osem miliónov 
ľudí hladuje

Hlad v severnej Kórei sa na
ďalej dramaticky priostruje. 
Ako informovala vatikánska 
misijná agentúra Fides začiat
kom októbra, od začiatku 
akútneho nedostatku potravín 
v r. 1994 umrelo hladom ale
bo na následky podvýživy asi 
3,5 milióna ľudí. Celá tretina z 
23 miliónov Kórejčanov trpí 
akútnym hladom, úmrtnosť u 
nich je 27%.

Ako Fides ďalej oznámila, 
armáda zdvojnásobila stráže
nie polí, aby sa zabránilo 
tomu, že obyvateľstvo ukrad
ne časť úrody. Ľudia v mes
tách prežívajú už len za 
pomoci potravín na prídel a aj 
privilegované vrstvy už poci
ťujú účinky tejto katastrofy.

Švajčiarska charita bude aj 
naďalej pomáhať. U detí, kto
ré takúto potravu dostávajú, 
možno pozorovať zlepšenie 
ich zdravotného stavu. Chari
ta kontroluje každé dva mesia
ce v Severnej Kórei rozdeľo
vanie jej pomoci. Dôkazy, že 
by sa časť potravín dostávala 
armáde, podľa vyjadrenia pra
covníčky charity, nie sú.

KIPA/TK KBS

Liturgické uvedenie 
do úradu

Na archijerejskej sv. liturgii 
v Katedrálnom chráme Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v Koši
ciach v utorok 10. novembra ko
š ický exarcha vladyka M ilan 
Chautur, CSsR, uviedol za hojnej 
účasti veriacich do úradu okres
ných protopresbyterov - dekanov
- o. Marka Rozkoša do Košíc, o. 
Františka Puciho do Michaloviec, 
o. Jozefa Kellóho do Sobraniec, 
o. Jaroslava Štefanka do Spišskej 
Novej Vsi, o. Dušana Semana do 
Trebišova a o. Štefana Ósza pre 
protopresbyteriát Veľké Kapuša
ny do Čičaroviec.

S vladykom Milanom spoluslú- 
žií kancelár o. Cyril Jančišin a bý
valí michalovskí protopresbyteri - 
tit. kanonik Jozef Knežo a tit. ka
nonik Michal Moskaľ, ktorým pri 
tejto príležitosti za doterajšiu služ
bu Cirkvi poďakoval. -rs-

V Čičave krajšie 
ako doteraz

V tomto roku si gréckokatolíc
ka obec Cičavapripomenula728. 
výročie písomnej zmienky o obci.

Tak ako inde aj tu počas dejín 
slnko striedali mraky. Dňa 25. ok
tóbra však nepršalo. V duchov
nom živote tunajších veriacich 
svietilo slnko. Odpustová sláv
nosť sv. Kozmu a Damiána bola 
znásobená posviackou interiéru 
chrámu, ktorú vykonal biskupský 
vikár o. Pavol Repko. V prího
vore povedal: „Teším sa spolu s 
vami, lebo sa podarilo obnoviť to, 
čo bolo staré z roku 1332. Dali 
ste chrámu nové rúcho, ktoré vy
zdvihlo jeho krásu, ako sú - obet
ný stôl, bohostánok, žertvenník, 
ikonostas, dlažba, lavice, ústred
né kúrenie, nové svetlá.“

Božskú liturgiu sv. Jána Zlato
ústeho o. biskupský vikár slúžil 
spolu s okresným  dekanom  o. 
Mgr. Pavlom Nižníkom, správ
com tejto farnosti o. arcidekanom 
Š tefanom  D ankom  a ď alším i 
kňazmi.

Pri tejto príležitosti farská rada 
poďakovala všetkým veriacim a 
obyvateľom obce Cičava, spon
zorom, dobrodincom, ktorí rôz
nym  spôsobom  p risp e li k 
rekonštrukcii chrámu.

M. HUSÁROVÁ

Poďakovanie za dar života
Za 75 rokov života ďakoval 

B ohu s láven ím  sv. litu rg ie
v sobotu 21. XI. o 10.00 hod. na 
sviatok Uvedenia Presvätej Bo
horodičky do chrámu, v Kated
rále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, 
prešovský diecézny biskup Mons.

Ján Hirka. N a slávnosti boli prí
tomní J. E. emeritný arcibiskup 
z Hradca Králové Mons. Karel 
O tčenášek, J. E. M ons. A lojz 
T káč, m e tro p o lita  a k ošický  
arcibiskup, spolu so svojím po
mocným biskupom Mons. Ber
nardom Boberom, Vysokopre- 
osvietený Nikolaj, pravoslávny 
arcibiskup prešovský a Sloven
ska s doprovodom, biskup vý
chodného dištriktu Evanjelickej 
c irkvi a. v. na Slovensku Ján 
Midriak, Dezider Landa, predse
da židovskej náboženskej obce

v Prešove, generálny vikár gréc
kokatolíckeho apoštolského exai- 
chá tu  v P rahe Mons. Eugen 
Kočiš, biskupský vikár bratislav
ského gréckokatolíckeho vikariá
tu Ján Zavacký, primátor mesta 
Prešov Juraj Kopčák, ďalší pred
stavitelia štátnej správy a samo
správy, predstavitelia Grécko
katolíckej bohosloveckej fakulty 
PU a Gréckokatolíckeho kňazské
ho seminára v Prešove, kňazi pre
šovského biskupstva, bohoslov
ci, rehoľníci, rehoľné sestry a 
ďalší pozvaní hostia a veriaci.
V homílii sa prítomným prihovo
ril o. Mons. Ján Krajňák, riaditeľ 
biskupského úradu v Prešove. Na 
záver sv. liturgie po príhovoroch 
hostí v mene všetkých kňazov a 
veriacich zablahoželal o. biskupo
vi biskupský vikár a správca ka
tedrálneho chrámu o. Pavol Rep
ko a jubilanta pozdravil o. Michal 
Kučera, rektor kňazského semi
nára so Zborom sv. Romana Slad- 
kopevca.

Pri liturgii účinkoval Zbor pri 
Katedrálnom chráme sv. Jána Krs
titeľa a svojím spevom ju obohati
la aj populárna speváčka Monika 
Kandráčová s rodinou. Po slávnost
nej liturgii pozval o. biskup prítom
ných hostí do biskupskej reziden
cie, kde stretnutie spojené so 
slávnostným obedom otvoril gene
rálny vikár Prešovského biskupstva 
Mons. Ján Gajdoš. O. biskup po
ďakoval na záver všetkým prítom
ným hosťom aj veriacim.

Mgr. Marek PRIBULA

Farnosť Vyšná Olšava sa rozrástla
Veriacich vo farnosti Vyšná Olšava zaujala iniciatíva Slovenskej katolíc

kej charity na pomoc deťom z Indie v rámci projektu „adopcií na diaľku”. 
Spontánne zareagovali na túto iniciatívu svojimi finančnými darmi. S veľkou 
radosťou prijali oznámenie Slovenskej katolíckej charity o „adopcii dieťaťa 
na diaľku” z Indie. Farnosť Vyšná Olšava sa rozrástla o dievčatko Josepin 
Francis D ' Souza z diecézy Karwar v Indii. Táto aktivita natoľko oslovila 
jednu Bohu známu rodinu vo Vyšnej Olšave, že sa rozhodla sama „adopto
vať” ďalšie dieťa z Indie. Týmto dieťaťom je Jacika Basilo Miranda z diecézy 
Karwar v Indii.

Cieľom tejto adopcie na diaľku je zabezpečiť pre dieťa stravu a možnosť 
chodiť do školy, čo umožňuje lepšie vyhliadky do budúcnosti.

Veriaci Vyšnej Olšavy chcú pokračovať v ďalšom materiálnom zabezpeče
ní týchto detí. K tejto snahe pridávajú aj svoje modlitby za adoptované deti, 
pamätajúc na slová nášho Spasiteľa: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 
mojich najmenších bratov, mne ste to urobili” (Mt 25,40).

o. Mirón KERUĽ KMEC
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SV. MISIE V SNINE
V dňoch 17. -25 . októbra 

1998 uskutočnili sa v grécko
katolíckej farnosti v Snine, 
prvé sv. misie od je j založenia.

Všetko sa to začalo v sobo
tu 17. októbra privítaním otcov 
misionáro v: Miroslava Medvi- 
ďa, Antona Verbovského a Jo
zefa Parasku. Po privítaní ot
covia misionári, spolu so 
správcom farnosti, odslúžili 
slávnostnú sv. liturgiu. Až do 
nedele 25. októbra, deň čo 
deň, ráno i  večer, prihovárali 
sa k veriacim, nielen v tejto 
farnosti, ale i  v okolitých ob
ciach. Vo svojich kázňach sa 
venovali náuke pre všetkých. 
Zdôrazňovali dobrotivosť a 
lásku nášho Boha ku všetkým 
ľuďom, čo všetko má urobiť 
človek pre spásu svojej duše, 
aby sa vyhol večnému zatra
teniu. Okrem toho každý deň 
sa o. A. Verbovský venoval 
zvlášť deťom. Boli to pekné 
chvíle, prežité s otcami misio
nármi v spoločenstve s Ježi
šom Kristom.

Záleží už len a len na kaž
dom z  nás, ako to dokážeme 
zúročiť pre svoju dušu, ako 
zveľadiť dané talenty. Príklad 
k tomu sme dostali skvelý. 
Veď po celých osem dní otco
via misionári s radosťou roz
dávali svoje skúsenosti. A tre
ba povedať, že a j záujemcov 
bolo, Bohu vďaka, dosť, naj
mä p ri večerných s v. liturgi
ách. A j to svedčí o tom, že 
ľudia majú záujem a chcú po
čúvať Slovo Božie. Smelo mô
žeme povedať, že pre túto far
nosť to boli skutočné dni 
milosti. Štefan LAHOVIČ

Kňazské jubileá
O. Mikuláš Janočko, správca far

nosti Ladomírová - 9. decembra - 25. 
výročie ordinácie.

O. Jeronym Andrej Fedoroňko,
OSBM, na odpočinku v Prešove, sa
18. decembra dožije významného 
životného jubilea - 80 rokov.

Výstavba chrámu
Od 14. septembra začala realizá

cia výstavby Chrámu sv. Petra a Pav
la v Poprade podľa návrhu Ing. arch. 
Ivana Balča. Na výstavbe tohto far
ského chrámu sa môže finančným 
príspevkom podieľať každý z nás. 
Číslo účtu: VÚB Poprad 26730-562/ 
0200 - Gréckokatolícky farský úrad, 
Námestie sv. Egídia 30, 058 01 Po
prad. -rs-

Správy z Prešovského biskupstva

V tomto roku boli prešovským gréckokatolíckym biskupstvom 
zriadené dve cirkevné školy: Cirkevná základná škola Pod ochra

nou Bohorodičky v Tichom Potoku a Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho 
v Humennom. Práve gymnazisti si už 12. novembra pripomenuli svia
tok svojho patróna - Sv. Jána Zlatoústeho. Slávnosť sa začala sv. litur
giou v miestnom chráme, ktorú slávil o. Mgr. Andrej Pribula, riaditeľ 
Diecézneho katechetického strediska v Prešove, o. Mons. Ján Krajňák, 
riaditeľ biskupského úradu, o. Mgr. Marek Pribula, poverený vedením 
Tlačovej kancelárie prešovského biskupstva, o. Mgr. Daniel Šarišský, 
člen katechetickej komisie a vyučujúci náboženskú výchovu na tejto 
škole. Hlavným celebrantom bol o. biskupský vikár Mgr. Pavol Repko. 
Na sv. liturgii boli prítomní študenti a pedagógovia školy. Na pôde 
školy návštevu privítala Mgr. Nad’a Suchá, jej riaditeľka, a sr. Mgr. 
Katarína Marta Kozáková, SNPM, riaditeľka Diecézneho školského 
úradu v Prešove. Po sv. liturgii a slávnostnom obede nasledovala náv
števa jednotlivých tried a prehliadka celej školskej budovy, po ktorej 
študenti pripravili slávnostnú akadémiu ku cti sv. Jána Zlatoústeho. Na 
záver vedeniu školy a študentom v mene všetkých prítomných hostí 
poďakoval a zaželal mnoho úspechov Mons. Ján Krajňák, riaditeľ bis
kupského úradu v Prešove.

O O O

Tak ako každoročne, aj v tomto roku usporiadali vo Švajčiarsku 
Deň národov. Na návrh Švajčiarskej biskupskej konferencie, Ka

tolícka cirkevná rada kantónu Thurgau pozvala predstaviteľov prešov
skej a mukačevskej eparchie. Na týchto slávnostiach sa v dňoch 6. -
12. 11. 1998 zúčastnil prešovský diecézny biskup Mons. Ján Hirka a 
generálny vikár prešovského biskupstva Mons. Ján Gajdoš, doprevá- 
dzaní Zborom pri Katedrálnom chráme s v. Jána Krstiteľa v Prešove. 
Sv. liturgie, pri ktorých účinkoval katedrálny zbor, slávil o. biskup okrem 
iného aj vo Fraunfelde, Sursee, Einsiedelne. Katedrálny zbor vystúpil 
s vlastným koncertom v Dullikene. Cieľom a účelom tejto návštevy bolo, 
aby aj katolíci vo Švajčiarsku mali možnosť poznať byzantský obrad 
v katolíckej cirkvi. Návšteva veriacich oslovila, o čom svedčí aj hojná 
účasť na sv. liturgiách, ako aj na koncerte.

o o o

Dňa 13. novembra si gréckokatolícki veriaci pripomínajú svia
tok sv. Jána Zlatoústeho. Narodil sa okolo roku 347 v Antiochii. 

Za konštantinopolského patriarchu bol vysvätený v roku 398. Zomrel 
v roku 407 v Komane a v roku 428 sa začína jeho liturgické uctievanie.
O desať rokov neskôr boli jeho pozostatky prenesené do Carihradu, 
v súčasnosti sa nachádzajú v Ríme, v Bazilike sv. Petra. Sv. Ján Zlato
ústy je  známy tým, že v čase arianizmu zaviedol katolícke procesie na 
obranu viery (takto vznikli procesie), ako aj tým, že upravil pôvodnú 
liturgiu sv. Bažila Veľkého (slúži sa ešte desaťkrát do roka) a upravená 
je  nám známa ako liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Sv. Ján je  najväčším 
kazateľom východnej cirkvi a plodným asketicko-morálnym spisova
teľom.

O O O

D ňa 5. 11. 1998 prešovský  diecézny  b iskup  M ons. Ján  H ir 
ka  v  p rešovskom  gréckokato líckom  kňazskom  sem inári 

b iskupa R P. G o jd iča  slávil sv. liturgiu  spolu s o. rek to rom  sem i
nára  Mgr. M ichalom  K učerom , ktorý  si pri te jto  slávnosti p ripo 
m enul 55 rokov  života a o. Spirituálom  O tom  G áborom , k to rý  
ď akoval B ohu pri príležitosti svojich  sedem desia tych  narodenín . 
Sv. liturgiu, na  ktorej sa  zúčastn ili bohoslovci, p ríbuzn í ju b ila n 
tov, pracovníci b iskupského  úradu a  ďalší pozvaní hostia , s o. 
b iskupom  a jub ilan tm i koncelebrovali aj p redstavení sem inára a 
o s ta tn í  p r í to m n í  k ň a z i .  P o  l i tu r g i i  sa  o . b is k u p  s t r e to l  
s bohoslovcam i.

Pri príležitosti 75. narodenín o. biskupa Mons. Jána Hirku navštívili
17. 11. 1998 biskupský úrad v Prešove zástupcovia všetkých grécko
katolíckych cirkevných škôl na Slovensku so svojimi riaditeľmi. Otco
vi biskupovi zaželali hojnosť Božích milostí v jeho namáhavej službe 
a jednotliví žiaci všetkých škôl predviedli krátky kultúrny program.

Mgr. M arek PR IBU L A

Postrehy
Informácie

Udalosti

Detskí vojaci
Rwandská armáda údajne 

zregrutovala 2 500 detí a mla
distvých do vojenskej služby. 
Oznámila to Misijná spravo
dajská agentúra Misna 
s odvolaním sa na dobre infor
mované civilné kruhy. Podľa 
toho majú byť maloletí nasa
dení pravdepodobne v konflik
te s Kongom.

Náboženská 
politika

Čínsky bojovník za ľudské 
práva Wei Jingsheng vyslovil 
nedávno kritiku náboženskej 
politiky Pekingu. Situácia sa 
stala horšou, ked’ju porovná
me s obdobím pred 10-15 rok
mi, povedal v interview  
v najnovšom vydaní časopisu 
Ľudské práva, ktorý vydáva 
Frankfurtská medzinárodná 
spoločnosť pre ľudské práva 
IGFM. Od roku 1989 sa opra
ty opäť pritiahli a to, čo bolo 
povolené, sa opäť začína po
maly zakazovať.

Nový 
blahoslavený

Pápež Ján Pavol II. 25. ok
tóbra na Námestí sv. Petra 
v Ríme vyhlásil za blahoslave
ných brazílskeho kňaza Anto- 
nia de Sant'Anna Galvao, 
španielskeho duchovného 
Faustiana Migueza, talianske
ho kňaza Zefirina Agostiniho 
a francúzsku rehoľníčku Mat
ku Theodoru Guérinovú.

Katolícka kniha 
na Slovensku

V dňoch 13.-21. novembra 
v Dome Hudby v Trnave sa 
konala predajná výstava 
združenia katolíckych vyda- 
vatelstiev Slovenska. Od
11.-22. decembra denne od 
9. do 18. hod. budú môcť 
návštevníci túto výstavu 
zhliadnúť aj v Primaciálnom 
paláci v Bratislave.

KIPA/TK KBS
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J e d n ým  z  n a js ta rš íc h  
kňazov pražského apoštol
ského exarchátu je o. Štefan 
Suchý, ktorý sa nedávno  
dožil 80 rokov. Kňazské svä
tenie prijal až 15. jú la  1990 
z  rúk prešovského diecézne
ho biskupa Mons. Jána Hir- 
ku. Pôsobil v P rahe a v 
Chomutove, kde príkladnou  
kňazskou horlivosťou vybu
doval živú farnosť. B iskup
- exarcha Ivan Ljavinec m u  
pri príležitosti životného ju 
bilea adresoval pozdravný  
list.

N a m nohaja  i b laha ja  
lita!

EXARCHA VO FAL- 
KUŠOVCIACH. K ošický 
e x a rc h a  v la d y k a  M ila n  
C h au tu r, CSsR, n a v š tív il 
v nedeľu 15. novem bra Fal- 
kušovce, kde v m iestnom  
C hrám e N anebovstúpen ia  
P á n a  p o sv ä til ev an je liá r, 
odslúžil arch ijerejskú  sv. li
tu rg iu  a povzbudil v e r ia 
cich. -rs-

V PREŠOVE OSEM 
NÁSŤ BOHOSLOVCOV.
V akadem ickom  školskom  
roku 1998/1999 začali š tú 
d iu m  v p rv o m  ro č n ík u  
G réckokatolíckej bohoslo
veckej faku lty  PU  v Prešo- 
ve o se m n á s ti  bohoslovci 
z prešovského b iskupstva  a 
k o š ic k é h o  a p o š to ls k é h o  
e x a rc h á tu . Ich  d u chovná  
form ácia p reb ieha v G réc
k o k a to líc k o m  k ň a z sk o m  
sem inári b iskupa P. P. Goj- 
diča. -rs-

FORMAČNÉ STRET
NUTIE V RÍME. G enerál 
na  p red stav en á  K ongregá
cie sestier služobníc N epo
škvrnenej P an n y  M árie, sr. 
T erézia K ittoová, pozvala 
m agistry  noviciátov a juni- 
o rátov  n a  form ačné s t r e t 
nu tie  v dňoch 20. ok tóbra - 
20. novem bra do R ím a. Od 
nás n a  tom to s tre tn u tí  bola 
sr. R eg in a  M itro v á  a  sr. 
A nna Juhásová.

-rs-

Koncepcia prirodzenosti
Dňa 27. októbra prijal Ján 

Pavol II. účastníkov plenárne
ho zasadnutia Pápežskej aka
démie vied a prihovoril sa im na 
tému ich stretnutia: Zmeny tý

kajúce sa koncepcie prirodze
nosti.

Na úvod pápež povedal, že 
už celé stáročia je ľudská priro
dzenosť objektom veľkého zá
ujmu najmä v teológii a filozofii. 
Poznamenal, že v určitých sú
časných teóriách nachádzame 
pokušenie zredukovať ľudské 
bytie na čisto materiálnu a fy
zickú realitu a tak robia 
z človeka bytosť, ktorá koná 
rovnako ako zvieracie druhy 
života.

Posledné vedecké a technic
ké objavy, týkajúce sa stvore
nia a človeka, pokračoval Svätý 
otec, podstatne modifikovali 
význam koncepcie prirodzenos
ti v súvislosti so stvoreným 
poriadkom viditeľným a inteli
gentným. Tvárou v tvár rozdie
lom v chápaní... by bolo dobré, 
aby sme si položili otázku tohto 
chápania... Zásadné nebezpe
čenstvo tkvie v tom, že človeka 
zredukujeme na vec, alebo ho 
postavíme na roveň s inými prí

rodnými prvkami... Týmto spô
sobom sa človek nevníma 
v jeho duchovnej a telesnej jed
note, s jeho dušou.

Vo filozofii, v katolíckej teológii 
a Magistériu sa pri 
chápaní prirodzenosti 
... vyvoláva predo
všetkým realita Boha 
v jeho pravej podsta
te... Berie sa tu tiež do 
úvahy stvorenie, vidi
teľný svet, ktorý vďačí 
za svoju existenciu 
Bohu... svet, ktorého 
stvorenie má svoju 
konečnosť v oslave 
svojho autora.

Človek je stredom tohto stvo
renia a človek je prostredníc
tvom svojho rozumu schopný 
dosiahnuť Stvoriteľa v kontem
plácii diela stvorenia... Toto ra
cionálne poznanie však 
nevylučuje inú formu poznania, 
formu viery, založenú na zjave
nej pravde a na skutočnosti, že 
Pán sa dáva poznať ľuďom.

Keď koncepciu prirodzenosti 
aplikujeme na človeka, nadobú
da zvláštny význam. Jediná by
tosť na zemi, ktorú si Boh želal 
pre seba, má dôstojnosť, ktorá 
vychádza z jeho duchovnej po
vahy... Človek je obdarený ... 
rozumom a vôľou, ktoré mu 
umožňujú komunikovať s Bo
hom. Táto komunikácia je mož
ná, pretože Boh a človek sú dve 
podstaty duchovnej povahy.

Na záver Ján Pavol II. zdô
raznil, že keď hovoríme o ľud
skej povahe, pripomína nám to, 
že existuje jednota a solidarita 
v celom ľudstve.

VIS/TK KBS

Dňa 15. októbra bola na tla
čovej konferencii v Ríme 

predstavená nová encyklika pápe
ža Jána Pavla II. s názvom Fides et 
Ratio (Viera a rozum), ktorá sa za
oberá, ako už sám názov prezrádza, 
vzťahom medzi vierou a rozumom.

Na predstavení sa zúčastnil pre
fekt Kongregácie pre učenie vie
ry, kardinál Jozef Ratzinger, lublin- 
ský arcibiskup Miroslaw Zycinski, 
pápežský teológ Georges Cottier a 
pomocný rímsky biskup Rino Fis-

Fides et Ratio
sichella, ešte donedávna profesor 
fundamentálnej teológie na Grego
riánskej univerzite v Ríme. Títo 
účastníci zdôraznili nesmiernu ak
tu á ln o sť  výzvy  Svätého Otca 
k novému dialógu medzi vierou a 
rozumom. Text encykliky totiž nie 
je  určený iba odborníkom na danú 
problematiku, čiže biskupom, filo
zofom a teológom, ale po náleži
tom spracovaní nemôže nezaují
mať všetkých, tak veriacich ako aj 
neveriacich. Pretože, ako pripomí
na Mons. Zycinski, zanedbať a ne

starať sa o veľké otázky zmyslu 
života, sa rovná „zníženiu ľudské
ho života na úroveň hrdinov filmo
vých seriálov a kreslených filmov".

Kardinál Ratzinger zdôraznil, že 
|  „originalita” encykliky Fides et Ra- 

tio pozostáva v tom, že vyžaduje
I silnú filozofiu, ktorá však sa ne- 
: vzdáva hľadania odpovedí na pra-
1 vé otázky. A jej „aktuálnosť” zasa 
j tkvie v prijatí „výzvy pochádzajú- 
j cej z kultúrnych kruhov o zmysle 
j slobody” človeka, ktorá nikdy ne- 
j môže byť oddelená od pravdy. Pre

to, ako povedal Mons. Fisechella, 
j „dokument predstavuje chválu na 
j schopnosti rozumu, ktorý by mal 
j plniť tú úlohu, ktorú vykonával
I v najvýznam nejších okamihoch 
| dejín myslenia”. Dôsledky myšlie

nok  encyk liky  pre dialóg 
j s modernou kultúrou sú nesmier

ne. Veď, ako upozornil kardinál 
j Ratzinger, v tomto dialógu „mať is

toty nevylučuje diskusiu. Ba je po
mýlené dávať do protikladu istotu 

: a hľadanie”.

o. Ladislav HUČKO

Svetový deň
Mimoriadne priaznivé počasie sprevádzalo celosvetovo organizo

vané podujatie, ktoré sa koná každoročne tretí víkend v októbri. Vyše 
200 žiakov, rodičov a pracovníkov školy sa 18. 10. 1998 vydalo na 
turistický pochod okolitou krajinou. V svidníckom skanzene pri zapá
lenej vatre strávili v  družnej atmosfére príjemné popoludnie.

Sprístupnené priestory svidníckeho skanzenu prilákali mnohých ro
dičov a ich deti. Prekrásne drevenice, hospodárske usadlosti, drevený 
kostolík, ľudová škola a iné skvosty ľudovej architektúry priniesli 
všetkým mnoho zážitkov.

Poniektorí mali sily navyše, a tak hrali futbal, volejbal, vyskúšali 
svoje schopnosti v streľbe zo vzduchovky.

Netradične prežitý deň. Plný pohybu, radosti, pokoja i ľudskej vra
vy. Deň, ktorým sa osviežili vzájomné vzťahy rodiny a školy. Vďaka 
Pánovi, že ho požehnal pekným slnečným počasím.

CZŠ sv. Juraja vo Svidníku

Petrove a slová
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LITURGICKÝ KALENDÁR---------------------- :______________________________ ^_________Z ačiatkom deväťdesiatych 
rokov sa počet podujatí, 

organizovaných pre výtvarných 
umelcov, podstatne znížil. Kon
krétne išlo o plenéry, teda o ume
leckú tvorbu v p rírode , tak 
obľúbenú medzi maliarmi i so
chármi. Dôvod zníženia počtu 
plenérov bol jednoduchý - štát 
prestal prispievať na potreby vý
tvarného umenia a tých sponzo
rov, ktorí by ho v tomto nahradili, 
bolo veľmi málo.

Z iniciatívy Združenia slovan
skej vzájomnosti v Košiciach a 
po dohode s VÚB Košice - 
mesto sa v roku 1995 uskutoč
nil prvý, teda premiérový ročník

Medzinárodného plenéru malia
rov slovanských krajín. Jeho 
dejiskom sa stali brehy vodnej 
nádrže na Ružine a malá chata 
Všeobecnej úverovej banky. 
Rozhodnutie organizátorov pa
dlo na mesiac október s cieľom 
maľovať prírodu i/  období babie
ho leta. Vtedy sa na plenéri zú
častn ili dvaja m a lia r i zo 
Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, 
dve výtvarníčky z Poľska a troji
ca slovenských maliarov (Elvíra 
Antalová, Michal Čičvák a Karol 
Thiry).

O rok neskôr sa plenér usku
točnil v malebných Pieninách, 
konkrétne v Červenom Kláštore, 
a už s novým generálnym spon
zorom - spoločnosťou CASSO- 
VIAINVESTKošice. Stalo sa tak 
zásluhou prezidenta tejto finanč

nej spoločnosti Ing. Alfonza Lu- 
kačina a zásluhou tohto veľké
ho mecenáša umenia a kultúry 
je odvtedy organizácia plenéru 
solídne finančne zabezpečova
ná. O rok neskôr bol p lenér 
v Starej Ľubovni a v tomto roku 
v prekrásnom prostredí Šariša, 
v Lipovciach. Doteraz, teda za 
štyri roky, na našich plenéroch 
tv o r ili m a lia r i z Bu lharska, 
Ruskej federácie, Českej repub
liky, Poľska, Ukrajiny, írska a sa
mozrejme Slovenskej republiky. 
Umelci rôznych národností, rôz
neho vierovyznania, ale ešte sa 
nestalo, aby niektorý z účastní
kov neodchádzal domov so žela

ním prísť o rok opäť. Môže sa 
tak stať, ale štatút plenéru je, že 
každý maliar sa na ňom môže 
zúčastniť najviac dvakrát za se
bou a potom musí mať minimál
ne ročnú prestávku...

V tomto ročníku, v poradí štvr
tom, sa zúčastnili niektorí veľmi 
kvalitní maliari. Predovšetkým  
ide o Bulharov, majstrov Kirova 
a Asenova, ktorí k nám prišli na 
základe spolupráce s Domom 
bulharskej kultúry v Bratislave. 
Škoda iba, že kvô li s itu á c ii 
v Juhoslávii, ktorej v tom čase 
hrozilo bombardovanie lietadla
mi NATO, odišli domov ešte pred 
ukončením plenéru. Veľmi dob
re sa uviedli aj Ukrajinci - Volo- 
dym yr S v idersk ij a A n a to lij 
Saljutenko. Obaja majú za se
bou úspešný pobyt v Juhoslávii,

7. december, pondelok, Pred- 
prazdensťvo nepoškvrneného po
čatia presv. Bohorodičky, rúcho 
svetlé, antifóny každodenné tropar 
z predprazdenstva, Sláva i teraz 
kondák z predprazdenstva, proki- 
men, aleluja a pričasten z dňa. 2 
Tim 2 ,2 0 -2 6 -zač. 294; Lk 19,37- 
44 - zač. 97.

8. december, utorok, Nepoškvr
nené počatie presvätej Bohoro
dičky, prikázaný sviatok, rúcho 
svetlé. Antifóny predobrazujúce, 
alebo každodenné, tropar, Sláva i 
teraz kondák zo sviatku, prokimen, 
aleluja a pričasten zo sviatku. Fil 
2, 5-11 - zač 240; Lk 10,38-42; 11, 
27-28 - zač. 54. Namiesto Dôstoj
né je  Zvelebuj a IX. irmos. Myro- 
vanie.

Do 15. decembra vrátane lit. far
ba je  svetlá, menlivé časti, okrem 
čítaní, sú ako 8. decembra.

9. decem ber, streda, A nna, 
matka presvätej Bohorodičky. 2 
Tim 4, 9 -2 2 -zač . 299; L k 20, 1- 
8 - zač. 99.

10. december, štvrtok, Minas, 
Hermogén a Eugraf, mučeníci. 
Tit 1, 5-14 - zač. 300b; Lk 20, 9-
18 - zač. 100.

11. december, piatok, Daniel 
Stípnik, úctyhodný. Tit 1, 15-16; 
2, 1-10 - zač. 301; Lk 20, 19-26 - 
zač 101.

12. december, sobota, Spiridon 
divotvorca, úctyhodný. Ef 1,16-23
- zač. 218; Lk 12, 32-40 - zač. 67.

13. december, 28. nedeľa po 
Päťdesiatnici - Praotcov. Eustrat 
a spoločníci, m učeníci. Radový 
hlas je  tretí, ev. na utiemi je  šieste 
(rúcho svetlé). Antifóny nedeľné, 
tropary: z hlasu, Praotcov, sviatku, 
Sláva kondák Praotcov, I teraz

kde v gréckokatolíckych chrá
moch tamojších Rusínov maľo
vali nástenné monum entálne  
ikony. Ich bohatý dokumentač
ný materiál svedčí o tom, že táto 
dvojica umelcov z Ľvova patrí 
k skutočným odborníkom v gréc
kokatolíckom ponímaní písania 
nástenných ikon. Veríme, že 
v blízkej budúcnosti ich uvidíme 
pracovať v interiéri niektorého 
z našich  g réckoka to líckych  
chrámov. Veľmi úspešne sa na 
tomto plenéri uviedol aj výcho
doslovenský výtvarník Miroslav 
Mižák z Košíc, ako a j dvojica 
z Č eskej re p u b liky  Ja ros lav

sviatku, prokimen, aleluja a pričas
ten Praotcov. Kol 3,4-11 - zač. 257; 
Lk 14, 16-24 - zač. 76.

14. december, pondelok, Tyrs 
a spoločníci, mučeníci. H ebr3, 5- 
11; 17-19-zač. 308; L k 20, 27-44
- zač. 102.

15. december, zakončenie sviat
ku N ep oškvrneného počatia . 
Hebr 4, 1-13 - zač. 310; Lk 21,12-
19 - zač. 106.

16. december, streda, Ageus, 
prorok, rúcho pôstne, menlivé čas
ti z dňa alebo o prorokovi. Hebr 5,
11-14; 6, 1 -8 -zač . 312; L k 2 1 ,5 -  
8a;10b-ll; 20-24 -zač . 104.

17. december, štvrtok, Daniel 
prorok, menlivé časti zo štvrtku 
alebo o prorokovi. Hebr 7, 1-6 - 
zač. 315; Lk 21, 28-33 -zač. 107.

18. december, piatok, Šebasti- 
án a spoločníci, mučeníci, menli
vé časti z p ia tku  alebo  o 
mučeníkoch. Hebr 7, 18-25 - zač. 
317; Lk 21, 37-38; 22, 1-8 - zač. 
108.

19. december, sobota pred Naro
dením Pána, Bonifác, mučeník.
Menlivé často zo soboty. Gal 3,8-12
- zač. 205; Lk 13, 19-29-zač. 72.

20. december, 29. nedeľa po 
Päťdesiatnici - Svätých otcov, 
Predprazdenstvo Narodenia (za
čiatok) rúcho svetlé. Radový hlas 
je  štvrtý, evanjelium na utiemi je 
siedme. Antifóny nedeľné, tropa
ry: z hlasu, Otcov, predprazden
stva, Sláva kondák otcov, I teraz 
kondák predprazdenstva. Proki
men, aleluja, Čít. Otcom: Hebr 11, 
9-10; 17-23; 32-40 - zač. 328; Mt
1, 1-25 - zač. 1; Rad. net.: Kol 1,
12-18 - zač. 250; Lk 17, 12-19 - 
zač. 85. Pričasten nedeľný a Otcov.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ

Mokrý a Gennadij Alexandrov, 
pôvodom z Ruska.

Už dnes možno povedať, že 
prvé malé jubileum, v poradí V. 
medzinárodný plenér maliarov 
slovanských krajín, sa opäť 
uskutoční v Lipovciach, v zaria
dení Poľnohospodár, kde maliari 
našli skutočne prechodný do
mov. Opäť sa tak stane iba zá
sluhou prezidenta spoločnosti 
Cassoviainvest Košice Ing. Al
fonza Lukačina a jeho blízkych 
spolupracovníkov. Umelci sa už 
teraz tešia, že dostanú príleži
tos ť m aľovať čarokrásne vý
chodné Slovensko. -vm-

Súčasťou každého doterajšieho Medzinárodného plenéru maliarov slovanských 
krajín bolo slávnostné stretnutie jeho účastníkov s prezidentom spol. CASSO- 
VIAINVEST Ing. Alfonzom Lukačinom. Stalo sa tak aj v Lipovciach. Na sním
ke užhorodský maliar Jozef Ruščak, Rusín, približuje jeden zo svojich obrazov 
patrónovi a hlavnému mecenášovi celého podujatia A. Lukačinovi. Vedľa J. Ruš- 
čaka ukrajinský maliar z Užhorodu Taras Uzik - obidvaja gréckokatolíci.

PO IV. PLENÉRI MALIAROV 
SLOVANSKÝCH KRAJÍN
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Nezabudnite 
na kalendáre

Všetkým členom nášho 
Spolku sv. Cyrila a Metoda 
oznamujeme, že knižné ka
lendáre a podielové knihy 
Zostali verní 2 si môžu pre
vziať a zároveň vyrovnať 
členské na farských úra
doch (alebo u dôverníkov). 
Gréckokatolícke kalendáre 
1999 si ostatní záujemco
via môžu kúpiť na farských 
úradoch a v predajniach 
Byzant v Prešove a Micha
lovciach.

AUTOGRAMIADA. 0  ICDr. 
Cyril Vasiľ, SJ, v dňoch 7. - 8. novem
bra navštívil Vel'aty a Spišskú Novú 
Ves, kde odslúžil sv. liturgiu a po be
sedách podpísal niekoľko desiatok 
svojich kníh Prví slovanskí svätci.

ĎALŠÍ ZAKLADAJÚCI 
CLEN . 0. dekan ThLic. Pavol Zem- 
ko nám oznámil, že Rímskokatolíc
ka cirkev - farnosť sv. Martina 
v Martine sa prihlásila za zakladajú
ceho člena nášho spolku. Tým po
čet zakladajúcich členov stúpol na 
68. Ďakujeme.

SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

Prehľad členstva
Rok 1999 bude pre nás - členov 

Spolku sv. Cyrila a Metoda - rokom 3. 
valného zhromaždenia tejto nábožen- 
sko - kultúrnej ustanovizne. Jeho člen
ská základňa sa od obnovujúceho 
valného zhromaždenia 2. marca 1991 
značne rozrástla a očakávame, že po
čet členov dosiahne číslo štyritisíc.

Členstvo v mestách
Košice 285, Sečovce 159, Micha

love 119, Trebišov 108, Vranov nad 
Topľou 106, Sobrance a Svidník 75, 
Prešov 59, Bratislava 49, Humenné 
46, Spišská Nová Ves 32, Strážske 
29, Poprad 27, Levoča 22, Bardejov 
13, Žilina 11, Giraltovce 10, Kežma
rok 8, Martin a Svit 7, Kráľovský Chl- 
mec 6, Stará Ľubovňa 5, Lipany, 
Sabinov a Stropkov 4, Nitra a Žiar nad 
Hronom 3, Medzilaborce, Pezinok, 
Prievidza, Snina a Moldava nad Bod- 
vou 2.

Členstvo v obciach a dedinách
Dávidov 71 členov, Sečovská Po

lianka 62, Sačurov 61, Dlhé Klčovo 
58, Nový Ruskov 56, Lomnica 49, 
Vysoká nad Uhom 48, Kuzmice 41, 
Nižný Hrabovec a Novosad 39, Dúb
ravka 35, Zemplínskej Hradište 31, 
Cabov a Slivník 30, Brezina, Morava
ny a Rakovec nad Ondavou 29, Zem
plínska Teplica 28, Bajany a Bunkovce 
25, Kysta 24, Fulianka, Nacina Ves a 
Vyšná Olšava 23, Trhovište 22, Ko
žuchov a Okružná 20, Drieňov, 
Radvaň nad Laborcom a Zemplínske 
Jastrabie 19, Kazimír, Matiaška a 
Poša 18, Ruská Nová Ves a Zbehňov 
17, Ďačov, Rudlov, Sady nad Torysou, 
Šamudovce a Zbudza 16, Abranovce, 
Hraň, Hriadky a Pozdišovce 15, Ha
talov, Helcmanovce, Iňačovce, Mal- 
cov a Vojčice 14, Baškovce, 
Budkovce, Drienica, Hlinné, Jastrabie

v našom spolku
nad Topľou, Michaľany, Nižná Rybni- 
ca a Topoľa 13, Choňkovce, Horov- 
ce, Kamenná Poruba, Kusín, Stakčín. 
Stanča a Voliča 12, Čeľovce, Čertiž- 
né, Dvorianky, Jastrabie, Koromľa, 
Kraľovce, Krasnovce, Lesné, Trnava 
pri Laborci a Trnkov 11, Lekárovce, 
Milpoš, Soľ, Úbrež a Vinné 10, Hažín 
nad Cirochou, Hlivištia, Ložín, Malé 
Ozorovce, Mlynárovce, Pusté Čemer- 
né, Streda nad Bodrogom a Tichý Po
tok 9, Bánovce nad Ondavou, 
Chmeľov, Koňuš, Lesíček, Milhostov, 
Oreské, Porastov, Sirník, Slavkovce, 
Stankovce, Šumiac, Varhaňovce a 
Vavrinec 8, Chmeľov, Hažín, Klenov, 
Kojšov, Nižný Hrušov, Petrikovce a 
Zalužice 7, Bežovce, Fijaš, Horňa, Ja
nov, Kravany, Lastomír, Markovce, 
Nižné Repáše. Olšavlca, Pavlovce 
nad Uhom, Sedliská, Stretava, Suché, 
Šarišský Štiavnik, Záhor a Zamutov
6, Červená Voda, Falkušovce, Kriváň, 
Malčice, Poráč, Sliepkovce a Šaca 5, 
Hnojné, Hromoš, Kružlov, Laškovce, 
Lučkovce, Topoľany, Nižný Žipov, 
Priekopa, Ruskovce, Úpor, Veľaty, 
Veľké Ozorovce, Vlača a Vybuchanec 
4, Banské, Egreš, Havaj, Jakubany, 
Jaseňov, Kačanov, Kalša, Klokočov, 
Kolbasov, Kucany, Lada, Lastovce, 
Lemešany, Ľubovec, Majerovce, Mar- 
haň, Miklušovce, Petkovce, Poruba 
pod Vihorlatom, Porúbka, Stretavka, 
Vislava, Vyšné Remety, Zbudská 
Bela, Zemplínska Široká 3 atď.

V budúcom roku - 14. februára - 
uplynie 1130 rokov od smrti sv. Kon
štantína - Cyrila. Bude tu opäť príleži
tosť na usporiadania podujatí na 
spoznávanie našich kresťanských 
koreňov.

Výbor spolku

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a 

Metoda prispeli:
Mária Babjaková, Hažín nad 

Cirochou 50 Sk, Mária Cimbalo
vá, Bratislava 50 Sk, Mária Dlu- 
žaninová, Kusín 50 Sk, Dudašo- 
vá, Trhovište 100 Sk, Ján a Anna 
Ferkovci, Humenné 100 Sk, Petr 
Helísek, Valtice (ČR) 50 Sk, Ing. 
Eva Hrabárová, Bratislava 100 
Sk, Rozália Kipilová, Hažín nad 
Cirochou 110 Sk, Alžbeta Klebaš- 
ková, Streda nad Bodrogom 50 
Sk, Ing. Jozef Mašlej, Šarišské So- 
kolovce 400 Sk, Štefan Pribula, 
Košice 100 Sk, Anna Repovská, 
Lastomír 100 Sk, Spolok sv. ru
ženca Trhovište 200 Sk, Mária 
Stachyrová, Poruba pod Vihorla
tom 50 Sk a o. ThLic. Pavol Zem- 
ko, Martin 100 Sk.

Z ABRANOVIEC - Margita 
Anderková, Imrich Hirka, Anna 
H irková, Helena Kočerhová, 
Imrich Krajňák, Helena Kraj- 
ňáková, Margita Krajňáková, 
K atarína Krajňákková, Ján 
Krišš, Danka Krížová, Helena 
K očerhová, Anna Magerová, 
Božena Prokopičová a Dorota 
Semančíková - po 50 Sk.

Dary na Spolok sv. Cyrila a Me
toda posielajte poštovou poukáž
kou v zo r “A ” na účet SLSP 
Michalovce, číslo účtu 124240- 
559/0900. Na poštovej poukážke 
v správe pre prijímateľa - na dru
hej strane - uveďte, že ide o dar. 
Mená darcov postupne uverejňu
jem e v Slove. Za dary Pán Boh za
plať.

Naši jubilanti
V decembri t. r. sa významného životného jubilea doží

vajú títo naši členovia:
M arta Duraníková zo Sečoviec a Mária Holubová 

z Davidova.
Anna D riganová z Trebišova, Mária Fedorčáková 

z Trebišova, Margita Gajdošová z Košíc, Marta Hvižd’á- 
ková z Úbreža, Anna Petríková z Davidova, Anna Sikor- 
jaková z Lady a Anna Sinčáková z Trebišova.

Štefan Rindoš z Košíc a Anna Románová zo Sačuro- 
va.

Anna D zurovčinová z D lhého Klčova, Ján Leško 
z Davidova, Anna Trelová zo Sečovskej Polianky a Anna 
Žeňuchová zo Sobraniec.

Ondrej Drugáč z Ľubice.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí. 

Na mnoho rokov, šťastných rokov.

Dňa 10, októbra 1998 zomrel 
v Humennom Michal OLEXA, ro
dák z Moravan. Kto ste ho pozna
li, spomínajte v modlitbách.

Ďakujeme všetkým rodákom 
z Moravan za hojnú účasť a spo
ločnú modlitbu na jeho poslednej 
ceste.

Vičnaja mu pamjať!
Manželka Mária 
a dcéra Helena

Naša láska k Tebe, drahý syn, man
žel, otec, dedko a brat Ján BUJDOŠ 
z Miňoviec neutícha ani po 10 rokoch, 
ktoré uplynuli od 18. decembra 1988, keď 
si vo veku 57 rokov odovzdal svoju dušu 
do rúk Stvoriteľa. V modlitbách na Teba 
s láskou spomína 90-ročná mamička, 
manželka Anna, deti Ján, Vladimír, Anna 
a Mária s rodinami, sestra Anna a brat 
Jozef s rodinami. Kto ste ho poznali, spo
meňte si na neho v tichej modlitbe.
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Náboženské vydavateľstvo
PETRA

organizuje od 18.10. -21.12.1998

VEĽKÚ VIANOČNÚ HRU
o puzzte Chrámu svätého Petra v Ríme
(rozmer 1x1,5 m, cena 1400 Sk)

Objednajte s i nahrávku nových spevov 
S v ä te j b o ž s k e j litu rg ie  n á š h o  o tca  
svätého Jána Zlatoústeho 
v cene 90 Sk S m tr í  feoíslfí li lw x j 

utíšilo o k a  
smtúhu 

Iriim -^Intmístulii)Sväté písm o  
(kom pletné) za 920 Sk  
K  cene pripočítame poštovné 
a ba Iné.

Navštívte nás: Masarykova ul. č.16
Námestie Mieru 1 v Prešove 

Zavolajte nám: Masarykova ul. č .16
- 091/734 748 

Námestie Mieru 1
-091 /711 820

Ul. 17. novembra

A
ZS R ¥

Košice < J s : Centrum

BUS

Čas predaja:

P ondelok  8.30 - 17.00 
U torok  8.30 - 17.00 
S treda 8 .3 0 -1 7 .3 0  
Š tvrtok 8 .3 0 -1 7 .0 0  

M asarykova 161 Piatok  8 .3 0 -  17.30

V predajniach si môžete prezrieť rôzne druhy spální, obý
vacích stien, stoly, stoličky a iný druh nábytku.

Vašu kuchyňu - jej dispozičné riešenie - môžete pred 
zakúpením vidieť na našom počítači.

Z ab ezp eču jem e tie ž  ro zvo j a m o n táž  nábytku  
podľa že lan ia  zákazn íka .

Knižný kalendár 
na rok 1999

Obsah kalendára je  bohatý.
Okrem kalendárnej časti sú v ňom
slová Svätého Otca i našich arci-
pastierov, úvahy na duchovné
témy, m edailóny významných
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.

Gréckokatolícky kalendár 1999
dostanete vo všetkých gréckoka
tolíckych farských úradoch a v
predajniach BYZANT v Prešove
a v Michalovciach. Cena 40 Sk.

Spolok sv. Cyrila a Metoda

O to Németh, Narcisová 2, 821 01 Bratislava Pri objednávke nad 10 ks poskytujeme zľavu 15 %
telefón s odkazovačom č.: 07/43292518 nad 30 ks poskytujeme zľavu 20 %
Poštovné a balné hradí vydavateľstvo. predajniam poskytujeme rabat 25 %

VYDAVATEĽSTVO OTO NÉMETH
si Vám dovoľuje ponúknuť 

IKONY (reprodukcie na dreve)



M AUTOMONT J.M. 
s.r.o.

Prajeme vám požehnané prežitie vianočných sviatkov 

Prečo víťazí Skoda?__
Vďaka jej kvalite a cene, optimálnemu leasingu, 
trvalej hodnote a nízkym servisným nákladom
PR E ŠO V , L evočská 109 
tel. 0 9 1 /7 1 5 5 0 6
H A N U ŠO V C E  nad T opľou, Počekanec 16 
tel. 0931/ 920440, 920450, 920129  
G IR A L T O V C E , O bchodný  dom  
tel. 0936/ 322923

Navštívte novootvorenú predajňu 
na Sabinovskej uľ č.3 v Prešove 

(bývalý LUXUS na poschodí)

Košice: J. Klembára 
0905/437432 

Zasklievanie balkónov 
a logií Tel. 091/438 58

s.r.o.

Do 23. 12. 1998
Z Ľ A V A  1 0  %

Roldor 
CLASSIC
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