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SLOVO
Jozef HAVRAN

Pri vianočnom stole
Za oknom sneží. Súm rak klesá.
Stôl spom ienkam i prestretý.
Ste všetci tu, m am a vraví,
v závejoch niekto ostal vari?
M edový kríž sa zaskvie na čelách,
a krídlo anjela
z prázdneho taniera slzy stiera.
Niet starej mamy,
do večných Vianoc išla...
A otec predčítava z Písma,
Syn Boží narodil sa z Panny...
Radosti svätej
otvorte sa:
Nie sme už sami!
Kristus je opäť m edzi nami,
Dieťatko betlehem ské žije v nás.
Plesajte, Zem i nebesá!
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Vianoce- ča$ naplnenia
Božieho prísľubu

V dozvukoch
p o líto ro žia

B etlehem dom chleba

Narodenie Pdna
vo východnej liturgii

Odpoveďou na prosby o
Spasiteľa počas celých stá
ročí je maličké dieťa narode
né v betlehemskej maštali.
Málokto si to uvedomil vte
dy, keď sa Ježiš narodil a
veľmi slabo si túto skutoč
nosť uvedom ujeme aj my.
Prihovára sa k nám vladyka
Milan Chautur, CSsR

Nebyť na Vianoce doma, je
nezvyčajné ... Priznám sa, že
donedávna to bolo normálne.
Bývali to pre mňa nezabud
nuteľné cesty za krásami Via
noc od roku 1958... Ján
Olejník - neúnavný obdivova
teľ tradícií, zvykov, duchovné
ho a kultúrného dedičstva sa
vyznáva.

Hej, Betlehem, dom chle
ba. Z tohto domu chleba vy
šiel Ten, ktorý o sebe povedal:
„Ja som chlieb života. Kto je
moje telo a pije moju krv, bude
mať v sebe život." Poberáme
sa hneď do Baziliky Narode
nia, ktorá je iba na dva kroky.
- zo zážitku Andreja Pauliniho z púte do Svätej zeme

Atmosféru Vianoc sí radi
sprítomňujeme a opakujeme
každý rok.
Ale aby sme neostali len pri
spomienkach a vonkajšej de
korácii, skúsme sa zastaviť
nad tým, ako nás cirkev litur
gicky pripravuje a vovádza do
tajomstva sviatku Narodenia
Pána.
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BLÍZKOSŤ BOHA
Kresťanstvo má svojzáklad vprie
pastnom prehĺbení ľudskej duše. Je
dine takéto hiboké vedomie reality
uschopňujeľudstvo bojovaťprotiúpad
ku. Kresťanstvoje v tomto smere naj
väčším a neprekonateľným úsilím.
Odveký Božíplán spásy, ktorý za
hrňuje Vtelenie, má ten cieľ, aby sa
Boh zrodil v dušiach ľudí a duše aby
sa zrodili v Bohu. V tajomstve Vianoc
každý človek môže prijaťBožie Slovo,
podľa miery svojej spôsobilosti. Spa
siteľsipraje vo všetkých ľuďoch usku
točniťtajomstvo svojho vtelenia. Praje
si, aby ho naše duše nechali vstúpiť
do svojho vnútra, abysa moholcelkom
zmocniťnašich bytostí.A mynenájde
me pokoj, pokiaľ nebudeme patriť k
tým, ktoríprijali Slovo, i ebo ono prišlo
medzi svojich daťim moc stať sa Bo
žími deťmi. Človek, stvorený na ob
raz Boží, dostáva podiel na Božom
bytí, stáva sa časťou Kristovho tela.
Sme na začiatku posledného
roka pred Veľkým jubileom roku
2000. Obnovene s i uvedomujeme
blízkosťBoha, ktorý nás sprevádza
dejinami. Môžeme sa úplne oprieť
o jeho rameno, keď vykročíme do
nových časov.
Tajomstvo Vtelenia zasahuje všet
ko, čoje hodné spásy. Boh sa vteluje
do času, do histórie človeka a v Eucharistii sa vteluje do časti hmoty.
Všetkého sa dotýka a všetkopremie
ňa. Ztohoto procesu nietnávratu: his
tória je Kristus. V ňom žijeme,
hýbeme sa a sme.
Kristus, ktorýk nám v týchto dňoch
prichádza v Eucharistii, predstavuje
aj prameň, aj rieku, a j oceán živej
vody. Je v ňom narodenie, obeta na
kríži, zmŕtvychvstanie a nanebovstú
penie. Spasiteľakopravý človek vEu
charistiiprichádza s osláveným telom,
s telom, ktoré má ajposlednú pečať
božskosti prijatú nanebovstúpením.
Prostredníctvom Krista všetko stvo
rené dostalo božské ocenenie a spá
su. A j hmota, Zem, život, človek
dosiahliprebožštenie. Takako vzjed
notení Boha s človekom hmota ľud
ského tela dostala pečať božskej
formy, tak Spasiteľ, zachovávajúc
pravdu o hmote, premieňa je j časťchlieb a víno v Seba.
Nech sú tieto Vianocepríležitosťou
si uvedomiť, že naše človečenstvo,
ktoré sme od Boha dostali, máme po
mocou milosti pretvárať na účasť na
Spasiteľovom tajomnom tele. Nech
Kristus, ktorýje nám tak blízky, nájde
vnáspriemetseba do nášhopriestoru
a času.
M. STANISLAV

Vianoce 1998

Jubilejný rok 2000téma duchovnej obnovy

„Zjavila sa Božia sláva v tvári Ježiša Krista“ (por. 2 Kor 4, 6)
Verím v Boha Otca... i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna
(KKC 198 - 445)
S radosťou oslavovať Boha Otca za to, že v Ježišovi Kristovi sa nám
stal blízkym a zjavil nám v ňom slávu.
K ultúra: Kultúra medziľudských vzťahov, inšpirovaná Božou lás
kou, ktorá sa nám zjavila v Kristovom narodení: „Aby viera v Krista,
ktorá osvecuje našu myseľ, žiarila aj z našich skutkov“.

Róbert JEVÍN

cfaristos ražôajetsja!
Spev anjelov nad krajinou vznáša sa,
oznamuje svetu
preradostnú vetu:
Christos raždajetsja!

U dalostí
Vianočný benefičný
koncert
S pievajúca rodina Reviľákovcov za doprovodu ľudovej
h u d b y P rešo v čan a hosťom
R obom K azík o m pripravili
V ianočný benefičný koncert,
ktorý sa bude konať dňa 26.12.
1998 o 15.00 h v športovej
hale M ier v Bardejove.

Na programe STV 2
N a sviatok Bohozjavenia v stredu, 6. januára 1999 o 9.00
h - S T V 2 b u d e v y sie la ť
z K atedrálneho chrám u Naro
denia Presvätej Bohorodičky
v K ošiciach archijerejskú sv.
liturgiu so svätením jordánskej
vody.

O vianočnom
futbalovom turnaji

Milan LECHAN

V ia n o č n á
B oží Syn na slam e
v B etlehem e
je otázkou
i večnou odpoveď ou zároveň
pre nás, čo vrúcne chcem e
žiť s vierou, nádejou a láskou
každý deň.

M y p red N ím
takí hriešni a m aličkí,
prichystajm e m u zas
v tento svätý čas
vo svojom srdci
jasličky.

PERLY VÝCHODNÝCH OTCOV
Sv. Bažil Veľký O ÚPRIM NOSTI
Apoštol hovorí: „aby ste boli čistí” (Fil 1,1 0 ) a „úprim ní” (2 Kor
2 ,1 7 ). Čo je to úprim nosť?

Myslím, že úprimné je to, čo je nezmiešané a úplne očistené od opač
ného a je zamerané a ustanovené výlučne k uctievaniu Boha, a nielen
to, ale aj k tomu všetkému, čo v každom čase a v každej veci vyhovuje
úmyslom nábožnosti tak, že napríklad, kto má niečo nariadené, ani si
nevšimne iné, hoci dobré veci. Prvé vyplýva z ďalších slov Apoštola,
lebo k slovám „úprimne”, dodáva: „Mocou milosti, ktorú som dostal,
hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť
treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil
Boh” (Rim 12, 3).
Pripravili BAZILIÁNI

U ž po siedmykrát sa v Prešove v čase vianočných sviat
k o v k o n á h alo v ý futbalový
turnaj pod patronátom exarchu
v la d y k u M ila n a C h a u tu ra,
CSsR. Cesta do finále je čoraz
ťažšia. Nielen kumšt, ale i dob
rú fyzickú zdatnosť m usia pre
ukázať tí, ktorí z kvalifikácie
postúpili do finále. Dňa 15. ok
tóbra vo V ranove nad Topľou
si zm erali sily bohoslovci z
kňazského seminára P.P. Gojdiča z Prešova, Saleziáni A,B,
Ďačov, Pichné a usporiadateľ
ské družstvo z Vranova. V ko
šickom apoštolskom exarcháte
v kvalifikácii v Trebišove sa
predstavili N ový Ruskov, Zdo
b a, K o šic e-T erasa , Stanča,
Belža, Trebišov B, Veľká Tŕňa,
Vysoká nad Uhom, Redemptoristi.
V
p re šo v sk o m fin á le n a
SOUe na Sídlisku Sekčov uvi
díme: Bohoslovcov, Saleziánov, c h la p c o v z Ď a č o v a ,
N ového Ruskova, Zdoby, Vy
sokej nad U hom , Veľkej Tŕne,
Trebišova a Slovenského orla
z Prešova. Podujatie sa usku
toční 28. decem bra o 9 h.

Najbližšie číslo SLOVA
vyjde 3. januára 1999
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čas naplnenia
Vianoce
Božieho prísľubu
O dpoveďou na prosby o
Spasiteľa počas celých stáro
čí je maličké dieťa narodené
v betlehemskej maštali.
Málokto si to uvedomil vte
dy, keď sa Ježiš narodil a veľ
mi slabo si túto skutočnosť
uvedomujeme aj my. Stáročia
po tomto historickom medzní
ku je na mieste otázka: Prečo
si to tak málo uvedomujeme?
A zrejmá je aj odpoveď: Lebo
ak človek čaká na nejakú veľ
kú udalosť neba, má v duši
svoju vlastnú predstavu veľ
kosti. To však, čo má človek
v predstave ako význačné,
nem usí vôbec zo dpovedať
Božej predstave veľkosti. Boh
totiž veľké diela robí prostred
níctvom malých nenápadných
ľudí, ktorým vôbec neíde o
veľký „imidž“, ale o naplnenie
Božieho plánu. A tak veľký
Boh na seba berie podobu
malého dieťaťa narodeného
v chudobných podmienkach
betlehemskej maštaľky. A len
ten človek, ktorý sa dokáže
znížiť pred ním, má nárok aj
na radosť a pokoj týchto via
nočných dní. V čom spočíva
toto našej zníženie? V tom, že
aj my prestaneme túžiť po vý
nim očnosti, a poteším e sa
každému „bezvýznamném u“
dňu, ktorý nám Boh ponúka.
Lebo chybou dnešných kres
ťanov nie je v tom, že prestá
vajú veriť, ale v tom, že pre-

stávajú brať vážne Boha vo
svojich bežných ž iv o t
ných situáciách.
Kristus sa narodil v bied
nych ľu d s k ý c h p o d m ie n 
kach, prišiel do bežného
v irva ru o kolo s číta n ia
ľudí, ktoré nariadil rímsky
cisár. Nevybral si ani výnimoč
ný čas, ani výnimočné prostre
die, ani výn im očn ých ľudí.
Všetko vôkol neho bolo cel
kom bežné a predsa bolo vý
znamné, lebo takto on splnil
vôľu Otcovu - stal sa jedným
z nás.
Ak my chceme vo svojom
živote hľadať čosi významné,
potom to môže byť iba to, čo
je n a p ĺň a n ím v ô le B o žej
v našom živote. Keby sme si
sami hľadali tie najnezvyčajnejšie udalosti a snažili sa
v nich urobiť „dieru do sveta“,
nič nedosiahneme pre osob
nú spokojnosť, lebo Boh je
ten, ktorý nám vybral čas i
miesto nášho života. On nám
dáva rozum i slobodu, aby
sme sa rozhodli pre to, čo je
každému z nás pre spásu naj
užitočnejšie.
Ježiš sa narodil preto, aby
zabezpečil spásu pre celé ľud
stvo a prijal tie podmienky, kto
ré mu určil Otec, a my sme sa
narodili preto, aby sme sm e
rovali k osob ne j spáse, no
mám e prijať tie podmienky,
ktoré nám tiež určuje náš ne

Viera DONOVALOVA - KLENKOVA

J S lo z /in a
Dnes pre nás znova žiaria hviezdy.
Kométa leje do hĺbin
šťastie a radosť.
Tma, jak zlodej,
kulisy klamu do skulín skrýva
... a
A nám je dobre.
Od tej hviezdy
zažihame si lásku v srdci
- na cestu.
,!Ss
Poroznášať nám treba svetom,
rozvráskavenom, hrboľatom "
novinu - večne tú istú.

beský Otec.
Mnohokrát sa nám v živote
zdá, že to, čo od nás vyžadu
jú naše životné okolnosti, nie
je nič významné a predsa sú
to špecificky naše okolností,
v ktorých buď sklameme, ale
bo zostaneme verní. Boh od
nás očakáva ve rn osť a len
vtedy nás naplní svojou rados
ťou tak, ako naplnil radosťou
pastierov, ktorí zostali zodpo
vední na svojich pastvinách,
a tak, ako naplnil radosťou i
všetkých, ktorí svoju vernosť
dokázali tým, že nezanedbali
úlohu, ktorú im Boh zveril.
Prajem vám všetkým, aby aj
tieto dni vianočných sviatkov
vám priniesli viac svetla do
vášho každodenného života i
do vašich všedných povinnos
tí, v ktorých m ôžete Bohu i
ľuďom dokázať svoju zodpo
vednosť, s ktorou beriete svoj
každodenný život.
vladyka MILAN
košický exarcha

Hodnota Vianoc
- hodnota da ru
Do is té h o m e s ta p r i š i e l
P á n J e ž iš a p ý ta l sa ľudí,
ktorých streto l na ulici, čo sú
to Vianoce. B ol nem ilo p re 
kvapený, keď zistil, že ľudia
u ž z a b u d li, čo sú Vianoce.
D o stá v a l rôzne odpovede: že
sú to s v ia tk y p o k o ja , že na
V ia n o c e d o s tá v a jú ľ u d ia
d a rček y a p o d . P o d sta tu Via
noc n ep o zn a li. Iba v jed n o m
dom čeku v skrom n ej c h a tr
či n a o k r a ji m e sta d o s ta l
sp rá vn u odpoveď. Ňou bolo
p o zv a n ie k štedrovečern ém u
stolu. R odičia a ich p ä ť m a
lých ra to le stí svojou dobro
tou, úctou a pohostinnosťou
p o v e d a li Ježišovi, že vedia,
čo sú Vianoce. Cítil, ako sa
m ilu jú .
J e ž iš j e dar. P r iš ie l na
tú to p la n é tu - Zem, aby všet
kých ľudí p riv ie d o l do neba.
Lebo On j e cesta.
J e ž iš j e dar, ktorý niekedy
n edokážem e pochopiť.
000

N a to h to ro č n é via n o čn é
c h v íle sm e sa d om a m im o
r ia d n e te š ili. O d d e tí bolo
č a s to p o ču ť : J e ž iš k o nám
p o d stro m ček don esie m alé
bábätko. A F ilip k o sa naozaj
n a r o d il. C e lá r o d in a , a j
p r ia te lia nám b la h o žela li a
te šili sa s nam i.
K eď v š a k o tr i d n i si ho
J e ž iš k o v z a l k sebe, zra zu
sm e n evedeli poch opiť ten
to vianočný dar.
Isto tn e bolo ťažké vysvet
liť deťom, že bábätko, ktoré
sm e d o s ta li ako d a r neba, už
n ebu dú m ôcťpoláskať, že sa
s bračekom n ikdy nezahra
j ú hry, lebo m alý F ilipko je
u ž v nebi.
A j m y - rodičia - sme hľa
d a li zm ysel tohto d aru . Po
ch víli sm e poch opili. Máme
o r o d o v n ík a v nebi. D etsk á
postieľka je p rá zd n a a zele
ný cu m lík zostane odložený
v skrinke, Boh n ás však teší
betlehem ským Dieťaťom.
Tak ľudský nepochopiteľ
né, ale duchovne ta k vzneše
né.
D o sta li sm e dar, na ktorý
n ezabu dnem e.
S. GRÉCKY
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Apoštolský listJám Pavla U.

Orientale Lumen
Pritom som si dobre vedomý, že v tejto
chvíli niektoré napätia medzi rímskou Cirk
vou a niektorými východnými cirkvami sťa
žujú cestu vzájomnej úcty zameranú na
jednotu. Viackrát sa táto Rímska stolica sna
žila vydať pokyny, ktoré by napomáhali spo
ločnú cestu všetkých cirkví v tejto chvíli,
takej dôležitej pre život sveta, predovšetkým
vo východnej Európe, kde dramatické his
torické udalosti v nedávnej dobe často pre
kazili východným cirkvám uskutočňovať
naplno evanjelizačné poslanie, hoci cítili jeho
nástojčivosť.
Situácie väčšej slobody im teraz ponú
kajú obnovené možnosti, aj keď prostried
ky, ktoré majú k dispozícii, sú obmedzené
pre ťažkosti tých krajín, v ktorých pracujú.
Chcem tu teda silne zdôrazniť, že komunity
na Západe sú vo všetkom pripravené napo
máhať - a nemálo z nich už tak robí - zin
tenzívnenie tejto služby diakonie, dávajúc
týmto cirkvám k dispozícii skúsenosť získa
nú počas rokov slobodnejšieho vykonáva
nia diel lásky. Beda by nám bolo, keby
nadbytok u jedného sa mal stať dôvodom
poníženia druhého, či neplodných a pohoršlivých súperení. Spoločenstvá na Západe
si zo svojej strany vezmú ako povinnosť pre
dovšetkým zdieľať s východnými bratmi tam,
kde je to možné, projekty služby, alebo pri
spievať k uskutočňovaniu toho, čo títo sami
podnikajú v službe národov a predovšetkým
na územiach, kde sa nachádzajú spoločne,
sa nikdy nebudú vystatovať správaním, kto
ré by vyznelo neúctivo voči namáhavému
úsiliu, čo chcú vynakladať východné cirkvi,
ktorých zásluha je tým väčšia, čím ťažšie
sú ich možnosti.
Skutky a gestá vzájomnej lásky jedného
voči druhému a spoločne voči ľuďom žijú
cim v núdzi budú najvýrečnejším bez
prostredným svedectvom. Keby sme sa
tomu vyhýbali alebo dokonca, keby sme
vydávali svedectvo o opaku, priviedli by sme
všetkých tých, ktorí nás pozorujú, k mienke,
že akákoľvek snaha o zblíženie sa cirkví
v láske je iba abstraktným, nepresvedčivým
a neurčitým pojmom.
Pánovu výzvu pracovať akýmkoľvek spô
sobom, aby všetci veriaci v Krista spoločne
vydávali svedectvo svojej viere, pokladám
za fundamentálnu predovšetkým na úze
miach, kde je výraznejšie spolužitie medzi
synmi katolíckej Cirkvi - latiníkmi i orientál
nych - a synmi pravoslávnych cirkví. Po spo
ločnom mučeníctve vytrpenom pre Krista
pod útlakom ateistickým režimov nadišla
chvíľa, kedy je potrebné nikdy nepoľaviť vo
svedectve lásky medzi kresťanmi, pretože
aj keby sme obetovali svoje telo, aby bolo
spálené, ale nemali by sme lásky, nič by nám
to neosožilo (porov. 1 Kor 13, 3). Musíme
sa intenzívne modliť, aby Pán obmäkčil naše
mysle a naše srdcia a daroval nám trpezli
vosť a miernosť.

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho
Pána Ježiša Krista
Z a č a li sm e tre tí ro k b e z 
prostrednej prípravy na Veľké ju 
bileum 2000. Rok Boha - Otca,
ktorý nám poslal svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista. Túto
skutočnosť si musíme hlbšie uve
d o m iť, p re ž iť , ale aj z ja v iť
v osobnom, rodinnom i spoločen
skom živote.
Veď Boh Otec to urobil len
z lásky k nám - ľuďom, lebo nás
miloval. On nechcel našu smrť,
ale naopak, náš život, našu zá
chranu. K eby to nebol urobil,
nikdy by sa nebolo nebo spojilo
so zemou. Človek by nikdy nebol
mohol prísť k Bohu.
Pre túto skutočnosť m usím e
mať srdce naplnené veľkou vďač
nosťou za tento dar a z hĺbky srd
ca so sv ä tý m P av lo m v o lať:
„Nech je zvelebený Boh a Otec
nášho Pána Ježiša Krista, ktorý
v nás Kristovi požehnal všetkým
n eb e sk ý m p o ž e h n a n ím . Veď
v ňom si nás ešte pred stvorením
sveta vyvolil, aby sme boli pred
jeho tvárou svätí a nepoškvrnení
v láske“ (E f 1,3-4).
Áno, nech je zvelebený! Veď
v Ježišovi K ristovi sa nám stal
blízkym a zjavil nám v ňom svo
ju slávu.
Preto na Vianoce, v tichej svä
tej noci, keď si budeme pripomí
nať okamih príchodu vteleného

Slova na túto zem, v pokore a po
níženosti, v hlbokej vďačnosti bu
deme spievať: „Sláva Bohu na
výsostiach...“ Ako pastieri aj my
si povieme: „Poďme teda do Bet
lehema a pozrime, čo sa to stalo,
ako nám oznámil Pán.“
To by ale nestačilo, keby to bolo
len akoby jednorazové. Týmito
skutočnosťami musí naše srdce

rezonovať neustále oslavovať a
zvelebovať Boha. Zvlášť v tomto
období, keď si v liturgii pripomí
name túto lásku Boha Otca k nám,
tým, že nám poslal svojho Syna.
V období, keď na konci roka bu
deme ďakovať za nesmierne dob
rodenie, ktorých sa nám dostalo
a budem e prespevovať „Teba,
Bože, chválime“. A na začiatku
roka, keď budeme pod ochranou
Bohorodičky Panny Márie vzývať
Ducha Svätého o jeho pomoc pre
posledný rok tohoto tisícročia.

Ale ani to by nestačilo, keby
sme sa nezriekli bezbožnosti a
sv e tsk ý c h ž ia d o stí a nežili
v tomto veku triezvo, spravodli
vo a nábožne...
Áno, toto všetko vyžaduje našu
premenu, obnovu. To všetko vy
žaduje stať sa novým stvorením.
Preto, bratia a sestry, začnime!
Začnime každý od seba. Keď sa
k nám pridajú tí druhí,
svet sa zmení k lepšiemu
a o b n o v í sa ľudstvo.
Bude viacej lásky a dob
romyseľnosti, úcty dob
roprajnosti. Viac pek
n ých m e d ziľu d sk ý ch
vzťahov. Odstráni sa zlo
ba, ktorá akoby dosaho
vala vrcholu. Tak vznik
nú nové nebesia a nová
zem. Bude oslávený Boh
- Otec a celá Najsvätejšia Troji
ca. To všetko sebe i vám vypro
sujem pre tieto Vianoce i tento
tretí rok prípravy na Veľké jubi
leum 2000.
Nech v oslave Boha, pod ochra
nou Panny Márie Bohorodičky, po
prežití tohto tretieho roka, kráča
me v ústrety tretiemu tisícročiu a
obnovení i posvätení prekročíme
jeho prah. Za to sa modlím a tomu
žehnám.
Mons. Ján SOKOL
arcibiskup - metropolita

PoLe p a stie ro v
Pútnik, čo príde do Betlehema, túži vidieť
aj miesto, kde sa anjeli zjavili pastierom a
zvestovali im radostnú novinu narodenia
Mesiáša . Asi na tri kilometre od Betlehema
B i nachádza sa dedinka Beit Sahur. ktorú kres
ťania nazývajú dedinkou pastierov. Nedávne
vykopávky v blízkosti dedinky potvrdili, že
miesto bolo obývané už od čias Herodesa
Veľkého. Na počesť pastierov, ktorí radost
ne prijali zvesť anjelov a išli sa pokloniť naro
denému Mesiášovi do kráľovského mesta
Dávidovho, do Betlehema, architekt A. Barluzzi vystavil v roku 1953 pekný chrám, na
zývaný svätyňa Glória in Excelsis. Chrám má
formu normádskeho stanú. Nad vchodom do
chrámu krásna socha anjela s rozpätými
krídlam i akoby sa skláňala aj nad nami a
zvestovala nám: Iďte, narodil sa vám Spasi
teľ i/ meste Betleheme.
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Pred 255 rokmi bol v marián
skej svätyni v Mária Póči na bis
kupa vysvätený M ichal M,
01savský.
Biskup M ichal M. 01sa vský
in icio va l proces kanonického
uznania Mukačevskej eparchie
a je jedným z najvýznamnejších
hierarchov tejto eparchie. Vy
znamenal sa a j v ekumenickej
p rá c i a právom je nazývaný
„A poštol únie".
V z d e la n ý m už
Biskup Michal M. Oľšavský,
OSBM, sa narodil v Oľšavlci,
spišský región, okolo roku 1697
v roľníckej rodine, ktorá sa pô
vodne menovala Židik. Veľmi
talentovaný mladík získal filozo
fickú formáciu na gymnáziu v
Levoči a teologické štúdiá absol
voval v Jezuitskom kolégiu v Tr
nave, kde aj získal titul Doktor po
svätnej teológie. Na kňaza bol
vysvätený v roku 1725.
Po vysviacke sa stal generál
nym vikárom svojmu chorľavému
bratovi, biskupovi Simeonovi Oľšavskému (1733-1737), v ktoré
ho mene administroval eparchiu
Mukačevo niekoľko rokov. V sú
lade s tradíciou východnej cirkvi
pred svojím menovaním na titulárny stolec z Rossos (dnes El
Ros v Turecku) zložil rehoľné sľu
by v baziliánskom ráde a prijal re
hoľné meno Manuel. Za biskupa
bol vysvätený v známej marián
skej svätyni v Mária Póči 9. de
cembra 1743.
Biskup Oľšavský bol vysoko
vzdelaný muž. Žil v dobe osvie
tenstva, keď sa v Európe kládol
veľký dôraz na vzdelávanie. A
preto zaviedol vyššie vzdelanost
né požiadavky pre kandidátov
kňazstva. Aby to dosiahol, zalo
žil Teologickú školu v Mukačeve
v roku 1744. Bol to prvý seminár
v histórii eparchie. Zaviedol štú
dium latinčiny v tejto škole, ktorú
aj sám učil,mnoho rokov už ako
biskup. Takto otvoril dvere vyš
šiemu vzdelaniu pre talentova
ných chlapcov. Sám zostavil prvú
latinskú cvičebnicu (šlabikár)
„Elementa Puerilis Institutionis Načalo pismen diten ko nastavleniju na latinskom jazyke", kto
rá bola vydaná v Kluži (dnes Cluj
v Rumunsku) v roku 1746. Tým
to spôsobom položil základ pre
latinskú periódu, ktorá nasledo
vala v karpato-rusínskej literatú
re.
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Výročie biskupskej chirotónie
Michala Manuela Oľšavského
Po stáročia biskupi Mukačeva
sídlili v Monastieri sv. Mikuláša na
Černečej hore pri Mukačeve.
Avšak za čias biskupa Oľšavského bol naplánovaný na stavbu
nový monastier. Preto v roku
1756 musel biskup opustiť svoju
rezidenciu a šiel bývať do súk
romného domu v meste. Jeho
nástupca biskup Ján Bradáč vy
budoval skromnú rezidenciu pre
biskupov na farských pozem
koch. Konečne v roku 1780 bis
kup Andrej Bačinský presídlil
biskupskú rezidenciu do Užhoro
du.

vizitácii cisárskemu grófovi vo
Viedni a žiadal primerané zabez
pečenie pre všetky farnosti pod
ľa práva. Počas tejto rozsiahlej
vizitácie sa tiež snažil opraviť
každý doktrinálny (vieroučný) či
liturgický nedostatok, uložil povin
nosť spomienky mena pápeža
v liturgických službách a dbal o
to, aby každý chrám mal zado
vážené vlastné liturgické rúcha a
knihy. Bol to práve biskup Oľšav
ský, ktorý zaviedol zvyk zvone
nia chrámových zvonov 3-krát
denne vo všetkých chrámoch
eparchie. Rovnako nastolil na

A p o š to l ú n ie
jednotných poplatkoch za služby,
Biskup Oľšavský má veľké zá ktoré kňazi poskytovali veriacim.
sluhy na potvrdení únie. Považo Boli dokonca niektoré farnosti,
val úniu s Rímom za záležitosť kde ľudia prvýkrát v histórii mohli
viery, a preto nešetril žiadne sily privítať svojho pastiera.
v snahe utvrdzovať svojich veria
Boj za a u to n ó m iu
cich vo vernosti Svätej Stolici. Čo
Biskup z Jágra za podpory prí
sa týka jednoty, bol neochvejný, masa Uhorska zväčšoval svoju
predovšetkým v roku 1746, keď moc nad biskupmi Mukačeva. Boli
obnovil pokoj a potvrdil úniu me to oni, ktorí tiež presadili v Ríme
dzi Rumunmi v Transylvánii. Z určovanie iba títulárneho biskupa
vďačnosti ho cisárovná vyzname pre Mukačevo, nad ktorým by
nala čestným titulom - Kráľovský mohli vykonávať jurisdikciu. To dá
radca... Takýto titul získal muka valo postavenie Mukačevskej epar
chie do nebezpečenstva, keď
čevský biskup vôbec prvýkrát.
V období medzi rokmi 1750- biskupi Mukačeva, počnúc bisku
1752 biskup Oľšavský uskutoč pom Georgijom G. Bizancijom
nil kanonickú vizitáciu v každej (1716-1733), boli považovaní iba
farnosti svojej rozsiahlej epar za rituálnych vikárov biskupa Jág
chie, ktorá vtedy zahrňovala 675 ra. Takáto kanonická podriadenosť
farností a 174 filiálnych chrámov. biskupovi Jágru bola veľmi ponižu
Podal podrobnú správu o svojej júca. Biskup a klérus Mukačevskej

eparchie boli považovaní iba za
druhotriednych katolíkova boli po
zbavení práv, ktoré im garantova
la únia. To sa stalo príčinou
nepokojov a sporov medzi latin
ským a byzantsko-katolíckym klé
rom.
V roku 1748 si biskup F. Barkóczy z Jágra zaumienil vykonať ka
nonickú vizitáciu katedrály v
Mukačeve. To bolo považované za
veľkú urážku rusínskeho biskupa
a jeho kléru, ktorí sa rozhodli brá
niť svoju náboženskú autonómiu.
Cisársky dvor vo Viedni sa snažil
vyriešiť rozdielnosti medzi biskup
mi pokojnou cestou priznávajúc
biskupovi Oľšavskému všetky bis
kupské práva. Ale biskup Barkóczy z Jágra odmietol s tým súhlasiť.
Následne na to v roku 1756 cisár
sky dvor bol nútený stanoviť určitý
„Modus Vivendi” medzi týmito bis
kupmi.
V roku 1762, keď sa gróf Karol
Eszterházy stal biskupom Jágra,
situácia sa ešte zhoršila. Podpo
rovaný ochranou svojho brata,
kancelára na dvore, biskup
Eszterházy znovu začal zasaho
vať do administrácie Mukačev
skej eparchie. Biskup Oľšavský
v beznádeji zvolal synodu kléru
do Mukačeva, kde sa delegáti
jednomyseľne rozhodli oslobodiť
sa spod „otroctva Jágra” za kaž
dú cenu. Ján Bradáč, ktorý sa
neskôr stal biskupom, bol posla
ný do Viedne, aby začal kampaň
za kanonické uznanie Mukačev
skej eparchie.
Biskup Oľšavský však nežil dosť
dlho na to, aby sa dočkal šťastné
ho konca svojho prípadu, ktorý by
bez jeho odvahy a oddanosti zo
stal nevyriešený na dlhý čas. Zo
mrel 5. novembra 1767 po tom, čo
dosiahol menovanie biskupa Jána
Bradáča, ktorý pokračoval v boji za
autonómiu eparchie k jeho úspeš
nému zavŕšeniu v roku 1771. Pod
ľa vlastného želania pochovali
biskupa Oľšavského v mariánskej
svätyni v Maria Póči. Bol to naozaj
svätý pastier a pravý „muž Boží”.
Jeho telo zostalo na dlhý čas ne
porušené.
Z anglického originálupreložila
upravil Mgr. Stanislav GÁBOR
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V DOZVUKOCH POLSTOROČIA

spievajú pri lesných prácach.
A 28. decembra u deň Nevinia
tok na „M ládenky”?.... Obyčajne
sm e boli s p lnou výzbrojou na
Vernári.
I na Vyšnú Suňavu by som si
cimi rokmi príťažlivejší, živší...
rád zašiel... Zúčastnil sa služieb
Je mnoho domácnosti v dedine,
kde nás vítajú s úprimnou srdeč Božích a kochal sa v nádhernom
vystúpení detí a mládeže pri jas
nosťou a pohostinstvom.
A ak by som neišiel do Lenda ličkách s koledami v dvoj a trojku? Tak určite do Jakubian, J a  hlasoch a recitatívoch oslavujú
ra b in ej alebo a ž do Torysiek cich malého Ježiška. Navštívil by
v Levočských horách. Tu v rodi som pohostinné rodiny Hurčalonách M ichalu K u n d ľu , M árie vie, Zajacovie atď.
I Liptovskú Tepličku rád by
Babejovej a Suchej, v kruhu jara b in sk ý c h speváčok, p r e d o  som v tieto sviatočné d ni nav
všetkým v cerkvách oddávam sa štívil a v útulnej, vždy čistej drepôžitku z násluchu heterofonic- veničke M arky Vernarecovej kého viachlasu vianočných cho Machajky si pospomínať na Via
rálov a kolied. Roždestvo tvoje noce spred desiatky rokov, keď
Christe, Bože náš... Počujem p a  sme tu nahrávali priebeh Šted
ralelne oktávy mužov a m láden rého večera a polnočnej liturgie.
Vtedy ešte žila vzácna žena Hana
cov v harmonickom homofónnom
štýle. Pred polstoročím aj podgo- Štefuľovie, živá kronika obce, a
syn Jano bol ešte parobok. Dnes
loskovu polyfoniu, ešte...
je starým otcom ... a žena Hanka
babičkou...
Ako len rád by som byť aj vo
Važci. V kruhu lesných robotní
čok z partie H anky Lištiakovej Prazniačky si „povravjet” a či aj
„pospomínať’... A veru bolo by na
čo. Prežil som tu nejedny nádher
né Vianoce.
Kde určite pôjdem?... Do B ati
zoviec na sviatok - Slávnosť Pan
ny M á rie B o h o ro d ičky 1.
januára... Moje návštevy sú tu
pravidelné, spojené s účasťou na
službách Božích v evanjelickom
a. v. kostole. A potom? Pri pohos
tinnom stole rodiny Ondreja PasV p lá n e ciest v okolí S ta rej trnaka na Vyšnom dvore, ako aj
u m ladých M ilana, kde sa ko
Ľ u b o vn e n e v y n e c h a l by som
chám
pohľadom na p ä ť nádher
Chmeľnicu. Či už na veľkej sv.
ných dievčat, vrátane Aničky,
om ši realizovanej v nemeckom
jazyku, alebo na popoludňajšej lyžiarky, bežkyne, členky - tímu
večierni započúval by som sa do LO S Š S Š M V SR . Sledujem a
nadchýňam sa nad dôstojnosťou
la h o d n ý ch d vo jh la so v ko lied
„Stille Nacht...”, azda aj „Es ist starších žien odetých v obradnom
ein Rosensprungen...” Vynikali kroji, ktorý obliekajú v prvý deň
by hlasy p ani Márie Gurkovej a Nového roku. Vidím na nich suk
jej sestry Kozákovej i mladšej ge ne z lesklej modrotlače, tyrkysonerácie. Podľa znejúcich hlasov vom o d ré zá stery, ko žú šky,
často viem určiť presne, ktorá zo kašmírové ručníky s „franclami”,
na nohách kapce. A na tvári i
žien je m om entálne v chráme.
N a p ríkla d vo Vernári... Tu na v očiach? K us ľudskej, čistej,
sviatok Bohojavlenia (Zjavenie úprimnej nehy. A na vráskach?
Pána) raz zastal som pred chrá Vpísaný život. Často veľmi ťažký.
Viem, že na sviatok sv. Štefa
mom a sledoval výrazne znejúce
na budem v duchu aj v Zdiari,
hlasy Iľky Ondrušovej zo Suchej,
H anky Strbianovej, Márie Petri- kde bývalo zvykom, že Zdiarania
gáčovej, M aruše Ondrušovej-Ma- išli na služby Božie vo sviatoč
nom kroji, takisto na Osturni... I
covej... atď. Hlasy v sporadickom
samostatnom vedení sú pre Ver- do K ojšova, p o d hoľu tohože
nár vrátane Horehronia príznač mena ma pravidelne priťahuje.
né, typické. Tak v plnosti hlasov F abišíkovci u ž nežijú, Štefan

^Reminiscencie na niekdajšie X^ianoce
Každoročne pred Vianocami a
Veľkou nocou sa mi stane, že ma
telefonicky pozdraví redaktorka
z Košíc s úprim ným pozdravom
a obligátnou otázkou, kde a ako
budem prežívať Vianoce?... V p r 
vých rokoch tohto telefonického
dialógu bol som v dileme, keďže
moju neprítom nosť v priebehu
Vianoc doma, a v ceste po doj
moch a zážitkoch v širokom pod
tatranskom kraji, som považoval
za prirodzené. Považoval by som
to aj v súčasnosti, nebyť rokov
(veku), ktoré sa ukradom ky tla
čia na bedrá a naviac problémy
technického rázu, doprava n a 
miesto...
Vďaka dobrej pam äti, znalos
ti ľudí (informátorov a priateľov)
od Važca popod Kráľovu hoľu a
Vysoké Tatry, cez Spišskú M agu
ru a Levočské hory, Ľubovnian
sku vrchovinu, Slovenský raj i
Slovenské rudohorie k Branisku,
mávam bohatý program.
P rizn á m sa s n ím zvedavej
p a n i redaktorke (ktorá potom
v tlači), „vyklebetí”všetko, čo som
jej prezradil o svojich bežných
vianočných potulkách.
Nebyť na Vianoce doma, je ne
zvyčajné ... Priznám sa, že done
dávna to bolo normálne. Takisto
zo strany ochotných spolupracov
níkov, asistentov, ktorí sa posta
rali o auto, kameru, fotoaparáty
a magnetofón. R adi ma sprevá
dzali či ešte ako slobodní alebo
mladoženáči, často aj s prvou ra
tolesťou v rodine (od roku 1975
s malou Kristínkou). V prvý via
nočný deň jachajúc do Lendaku,
rozložila sa pohodlne na zadnom
sedadle, vyfintená v zim nej bundičke, kapcoch a čiapočke, vyspie
vala anjelským hláskom obsažný
repertoár regionálnych kolied.
Spievala aj v lendackom kostole,
cestou domov, a ešte i doma ...
Bývali to dnes pre m ňa neza
budnuteľné cesty za krásam i Via
noc od roku 1958...
Som si istý, že p a n i redaktor
ka zavolá aj pred týmito Viano
cami a keď sa obligátne opýta,
kde sa chystám ?... nebudem uva
žovať, pretože už dávno viem (ak
bude zdravie slúžiť) ... že to bude
cesta do L endaku na polnočnú
liturgiu, ktorá je príťažlivá vy
svietenými ulicami, oknam i do

mov, vianočným i strom čekm i,
spevom koledníkov, koled a m i
v miestnom chráme v dvoj a trojhlasoch, medzi veriacimi, žena
mi v adventnom ešte odeve (keď
že do polnoci je p rís n y pôst).
Budem obdivovaťlendackých va
lachov uberajúcich sa v kro ji
k oltáru - na poklonu - s darm i
(živá ovečka, vrece obilia, zem ia
kov, jablká, mlieko, syr a pod.).
Vypočujem si trúbenie pastierov
a plieskanie obrovskými bičmi,
rovno na návsi pred chrámom.
A k by som nenavštívil Lendak
počas polnočnej, vari na sviatok
sv. Štefana, keď sú Lendačania
v pestrom obradnom odeve, pre
dovšetkým dievčatá, ženy, m lá
denci a m ladí muži.

U ch v a cu jú c i je p o h ľa d na
m asu pestrofarebných do kroja
odetých Lendačanov. Keď p r i
padne snehu, atmosféra je umoc
nená kulisou zasnežených striech
a stromov. Zvukovú kulisu vypĺ
ňajú zvony, s hlasm i ozývajúci
m i sa pod Kýčerou a rozplývajú
c im i sa k d e si n a ro vin e ku
Spišskej Belej.
L endacké Vianoce sú n eza 
budnuteľné počnúc „vilijou” (vi
gília sviatku), končiac sviatkom
Zjavenie Pána, 6. januára. Pre
žil som raz nezabudnuteľné Via
noce v domácnosti roľníka Jána
Soboľa - Gálika(1971). Už sa ne
opakujú, keďže Jano je chorý...
Nezabudnuteľné sú p ri návšteve
H anky Lizákovej - Zdiaranečky
na M lynskej ulici. Žije v dreve
nici celkom samá, ale s plnosťou
dobrého srdca a pohostinnosti.
Štyridsať rokov sa poznáme... A
dych jej drevenice je s ubiehajú
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Ševčík je už pred tvárou Božou,
rodina dp. farára Kormaníka od
sťahovala sa do Šariša. Z parád
nych dievok sú už staré matere.
Ale viem, že v dome H anky Verbovej, či Marienky Fabišíkovej by
som našiel čo len torzo niekdaj
ších kojšovských Vianoc.
A kde toho čara niet?... Je vša
de, kde si len spomeniem, aké
bolo. V prírode uspatej únavou
po odovzdaní plodov zeme z úro
dy polí, lúk i lesa. Spiacej na úvra tia ch , kde spod belostnej
prikrývky snehu vykukujú ešte
vždy nebeským vtáctvom nevyzobané trnky a šípky. Pod oblohou,
akoby sa bola sponad Jadranu
presťahovala, i olovnatými m rak
mi visiacej. Často v osídlach hus
tej inovate, alebo ch la d n ýc h
kropajoch dažďa. Čaro je v han
blivo sa k parádnym domom a
dedinským vílam túliacich dre
veníc. Ostali ako výkričníky, po
niekdajšej - krásne ducha i hmot
nej dedovizne jej obyvateľov. Čaro
sa prenieslo i do m urovaných
„štvorcov” víl a domov, ktoré sa
predbiehajú v riešení pôdorysu,
vonkajšej výzdobe, počte okien i
balkónov s vianočnými stromček
m i v každom okne, na každom
balkóne. Akoby ani nie Vianoce,
ale sv ietilku jú ce sv ä to já n ske
mušky na sv. Jána o letnom sl
novrate. Čaro ostalo v generácii
pamätajúcej dve vojny a viacnásobok biedy, najm enej pohody,
pokoja a radosti... Ostalo a pre
mieta sa do sŕdc mladej a tej naj
mladšej generácie. Sledujem to
s prebiehajúcimi rokmi. Jej čaro
nie je v takej kvantite a kvalite,
aké bolo v nás, príde však tiež ...
po zmene človeka. Kristovi ide
predovšetkým o zmenu človeka.
Ukázala nám, že zmena pomerov
nem á zmysel, kým sa nezm ení
jednotlivec, aby žil podľa Božie
ho poriadku (F. J. Schierse). A
Boží poriadok začal, keď sa Slo
vo telom stalo.
Nuž, kde všade by som mal ísť
osláviť Slovo, ktoré poslal Spa
siteľ sveta, aby som prežíval a po
ciťoval medzi mojim i priateľm i
v trvalých, úprim ných p ria teľ
ských zväzkoch silu Slova, aby
sme boli v ňom všetci jedno. Pre
žiť Vianoce roka 1998.....?
A keby pani redaktorka zavo
lala opäť? Som prichystaný nie
len slovom , kto ré by som v
telefonickom dialógu interpreto
val, ale pošlem jej to už aj písom 
ne.
J á n O LE JN ÍK

‘To ‘B o žské ‘D ieťa
v 6etCeFiemst<gj maštaCi
vo večnom ne6i
stá Ce chce ťa,
aCe aj tých, čo váhajú
a vo viere zastaC i.
To t^vó'íi nám
sa predsa narodilo
tu v slzavom údoCí,

¡t) U
Q O
r-A

aby nás napCniCo silou
na cestu tam ,
t^deje sinečno
a n ič neboĹÍ.
‘M iíu j me sa
i odpúšťajm e
a zb a vm e sa zCého.
C hristos raždajetsja!
S lá v ite Jeh o !
■ ■ ■ ■

Prišli, aby hovorili o dobre
Problematika drogovej závislosti je dnes výsostne aktuál
na. Podľa mojej mienky aktuálnou však mala byť už včera
Bohužiaľ, nestalo sa. A tak sa dnes mnoho ľudí s Božou po
mocou snaží naprávať aspoň to, čo sa dá. Medzi týchto ľudí
patria aj dvaja bývalí narkomani z komunity Cenacolo, ktorí
zavítali na sklonku novembra do Košíc. Siniša Boko (34) a
Gordan Budiša (25) si svoje peklo už prežili. Tak totiž možno
nazvať obdobie ich života, keď brali drogy.

Potom nastal v Gordanovom živote
istý zlom. V Chorvátsku vypukla ob
čianska vojna. Sám sa prihlásil do pr
vej línie, kde videl všetko. Ako tvrdí,
po prvýkrát sa rozplakal nad svojím
životom. Nemal by síl na zmenu, keby
mu neboli pomohli v komunite.
- Chcel som vytrhnúť ružu bez tŕňa,
- hovorí Gordan na margo svojich snov

Siniša holdoval drogám a iným che

V komunite sa modlia a pracujú. Sú to

o budúcnosti. Dnes je však veľmi šťast

mickým látkam viac ako 15 rokov. Pod

dva najúčinnejšie recepty na zbavenie

ný, že môže hovoriť o modlitbe ľuďom,

vplyvom narkotík zažíval obrovské

sa akejkoľvek závislosti. Ako dodal Si

ktorí to potrebujú.

eufórie. Bol budhistom, ale aj členom

niša, žijú z Božej prozreteľnosti. Ľudia

Takmer 600 prítomných v Aule ma

sekty Hare Krišna. Istý čas mal takmer

xima Technickej univerzity v Košiciach

„všetko” a nič mu nechýbalo. Mal oko

vidia, že narkomani pracujú a majú
z toho radosť. Uvedomujú si, že keď

lo seba priateľov, ale ... Nakoniec zo

pracujú, potrebujú aj jesť a tak im do

to chlapcov zaskočených. Aj preto sa

stal sám. Zúfalý a nešťastný. Sám so

komunity prinášajú Božiu prozreteľnosť

možno našlo len niekoľko poslucháčov,

svojimi striekačkam i a ihlami. Bez

v podobe jedla a financií.

ženy, bez dieťaťa.

bolo zrejme úprimnou výpoveďou tých

ktorí položili otázku. Možno to bol len

- Bolo by však úplne zbytočné vstu

ostych a túžba prítomných po nefor
málnej diskusii, pretože hneď, ako zišli

- Nechcel som zomrieť, no aj napriek

povať do komunity, ak by sa človek

tomu som očakával smrť, - hovorí Siniša.

nechcel zmeniť. Boh ti pomôže len vte

chlapci z pódia, mladí ani starí poslu

- Raz, keď bolo najhoršie, pomodlil

dy, ak o je h o pom oc budeš stáť,

cháči ich ešte dlho nepustili spomedzi

som sa čítajúc otčenáš, lebo naspa

V komunite sa modlíme, aby sme sa

seba. Je veľmi sympatické, že na toto

mäť som ho nevedel - takto si spomí

tak postavili chrbtom voči zlu. Je len

stretnutie prišli aj takí, ktorí majú sami

na na svoje prvé kontakty s Bohom,
dnes už vyliečený narkoman.

na nás, či sa chceme stať ľuďmi. Učí

s problémom závislosti ťažkosti a mohli

me sa byť otcami, ale aj synmi. Dnes

sa tak priamo porozprávať s tými, kto

V tom čase sa s matkou nevidel nie
koľko mesiacov, ale asi tri dni po tejto

sa chcem opierať len o Boha, lebo je

rí už prežili peklo na zemi. Bolo vidno,

to on, ktorý mi dáva silu, - zakončil svo

že aj napriek únave odpovedali trpez

je rozprávanie Siniša Boko..
- Prečo sme tu? Prišli sme preto, aby

livo, a to aj vďaka výbornej tlmočníčke

vedala mu o komunite Cenacolo, kto
rú založila sestra Elvíra Petrozzi.

sme hovorili o dobre! - prevzal štafetu

Nepredstavoval si svoju liečbu ako

Gordan.

udalosti zaklopala na jeho dvere a po

Oľge Merkovlčovej.
Z hlúčika postávajúceho okolo Gordana som započul aj toto:

modlitbu a prácu, ale napriek tomu

- Prišli sme, aby sme hovorili o tom,

- K nám je veľmi jednoduché prísť.

odišiel do „školy zdravia”, ako komuni

ako viac neurobiť také isté chyby a aby

Musíš mať len dve veci. Prvou je lís

tu familiárne nazývajú jej členovia.

sme všetci spoločne nabrali odvahu

tok do Medžugorja a tou druhou dobrá

- Narkoman zomiera dvakrát. Naj

hovoriť o dobre - pokračoval Gordan a

vôľa zmeniť sa. Stravu ani peniaze ni

prv ako človek a potom zomiera to, čo

začal v skratke rozprávať svoj narko-

komu netreba, my sa tam už o neho

z človeka zostalo. V komunite sa zo

manský príbeh.

postaráme.

miera trikrát. Tu musí zomrieť aj nar

- Keď som mal 14 rokov, začal som

Adresu do Medžugorja som už ne

koman, aby mohol začať úplne nový

chodiť na prvé diskotéky. Tam som aj

počul, ale bližšie informácie vám urči

život bez drogy, - vysvetľuje Siniša pod
statu liečby v komunite.

začal fajčiť, piť a brať heroín. S tým pri

te budú vedieť poskytnúť organizátori

šli aj prvé klamstvá v rodine, ale aj

tohto stretnutia, ktorými bolo občian

Sestra Elvíra má dnes viac ako 500

problémy s políciou. Túžil som mať

ske združenie Magnifikat a Dominikán

narkomanských synov a tridsať komu-

veľa peňazí, dobré a rýchle auto a krás

ske Centrum Salve v Košiciach,

nitných

ich

ne dievča. A naozaj, mal som rýchlu

v Taliansku, ďalšie sú v Chorvátsku,

motorku, veľa peňazí a pekné dievča.

- Ak sa ti aj stokrát nebude chcieť

ale aj v M exiku,

v Dominikánskej republike. Starajú sa

No nakoniec mi droga vzala všetko:
dievča, kamarátov, peniaze a musel

čosi urobiť, nespoliehaj sa v tej chvíli
na seba, ale na Boha!

aj o m aloletých chlapcov z ulice.

som kvôli droge predať aj motorku.

domov.

N a jvia c je

B ra zílii alebo

A na záver ešte jedna Sinišova rada:

Ľubomír LEHOTSKÝ
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O ZÁŽITKU AUTORA ANDREJA PAULINIHQ Z PÚTE V BETLEHEME A PO OKOLÍ IZRAELA

B eŕlehem
Konečne prichádzame do Betle
hema, na námestie pred Bazilikou
N arodenia. Len čo vystúpim e
z autobusu, udrú nám do očí
niektoré charakteristiky tohto sláv
neho mestečka. Pred nami pri au
tobuse prechádzajú práve dve diev
čatá v charakteristickom kroji.
Dlhá sukňa modrej farby, červený
živôtik s vyšívanými arabeskami a
kvetmi, na hlave biely závoj, ktorý
siaha až po pás. Na hlave nesú koše
naložené pečivom a chlebom. Mi
movoľne mi prichodí na um, že
meno Betlehem (po hebrejsky bet
léhem) znamená dom chleba. A
naozaj, na okolitých vŕškoch a
v údoliach pšenica, ovos a jačmeň
sa už vlnia, rozkolísané jarným
vetríkom. O dva - tri týždne žatva
bude tu už v plnom prúde. Roz
mýšľam... Hej, Betlehem, dom
chleba. Z tohto domu chleba vyšiel
Ten, ktorý o sebe povedal: „Ja som
chlieb života. Kto je moje telo a
pije moju krv, bude mať v sebe
život.” Poberáme sa hneď do Ba
ziliky Narodenia, ktorá je iba na
dva kroky. Hrubé, masívne múry a
silné kontraforty dávajú jej vzhľad
akejsi pevnosti. V sprievodcovi sa
dočítame, že roku 326 cisár Kon
štantín, a zvlášť jeho matka svätá
Helena, dali postaviť nádhernú
päťloďovú baziliku nad miestom,
ktoré nepretržitá tradícia označo
vala ako miesto narodenia Ježiša
Krista. Jaskyňu narodenia Pána
mali vo veľkej úcte už prví kresťa
nia a zaiste horlivo navštevovali
toto posvätné miesto. Naznačuje to
aj fakt, že cisár Hadrián, ktorý sa
usiloval zmazať z povrchu pales
tínskej zeme každú stopu, ktorá
svedčila o Ježišovi Kristovi, dal
na týchto miestach vysadiť posvät
ný háj bohu Adónisovi. Ale profanácia tohto posvätného miesta ne
trvala dlho, lebo O rigenes už
začiatkom tretieho storočia hovorí
o „jaskyni jasličiek v Betleheme”
a poukazuje na to miesto ako na do
kument pravdivosti evanjeliového
rozprávania o narodení Ježiša Kris
ta. Konštantínova bazilika neskor
šie vyhorela a roku 540 bola pre
stavaná cisárom Justiniánom .
S inými, nie vždy vydarenými, prí
stavbami a prerábaniam i počas
dlhých storočí bazilika pretrvala až
do našich čias. Bazilika mala pô

- d o n i chleba

vodne tri veľké portály. Dva z nich
sú dnes zamurované, kým tretí je
natoľko zmenšený a nízky, že sa
človek musí poriadne skrčiť, aby
sa dostal dnu do baziliky. Len čo
vojdeme dovnútra a oko sa rozhľa
dí v matnom šere, začínajú sa nám
rysovať pred zrakom štyri rady šesť
metrov vysokých červenkastých
stĺpov, každý z jediného kusa ka
meňa, ktoré delia baziliku na päť
lodí. Kráčame v pološere a prichá
dzame do absidy. Tu v tzv. kapln
ke Arménov ukazujú nám zvyšky

francúzsky prezident MacMahon
roku 1874. Hneď pri schodoch je
oltár Narodenia Pána. Miesto na
rodenia Spasiteľa označuje strie
borná hviezda s nápisom HIC DE
V IR G ÍN E M A RIA JESUS
CHRISTUS NATUS EST. Ohrom
ná radosť naplní srdce, keď človek
prečíta tento jednoduchý nápis a
ťahaný akousi nadprirodzenou si
lou padá na kolená a bozkáva toto
sväté miesto. Na pár krokov odtiaľ
sa nachádza miesto, kde Panna
Mária položila svojho Prvorodené
ho do jasicľ, a trochu
ďalej napravo je ol
tár klaňania sa Troch
kráľov. Na týchto
miestach sa teda kla
ňali Ježišovi nábož
ní pastieri, tu p ri
n iesli svoje dary
S p asiteľovi sveta
mudrci od východu.

Pole pastierov

základov osemuholnej pôvodnej
kaplnky, ktorá podľa mienky mno
hých archeológov bola prvou bu
dovou vystavenou nad jaskyňou
Narodenia Pána. Z chóru hornej
baziliky vedú sprava a zľava scho
dy do jaskyne Narodenia. Jaskyňa
je dlhá asi dvanásť metrov, široká
asi tri a pol metra a nachádza sa
presne pod presbytárom hornej
baziliky. S pocitmi akejsi tajomnej
úcty a zvedavosti schádzame do
kaplnky. Prvý náš dojem nie je prá
ve najkrajší. Kaplnka je začmudená a visí v nej množstvo lámp.
Napočítali sme ich 53. Neskoršie
nám katolícky kostolník vysvetlil,
že len devätnásť z tých lámp patrí
katolíkom. Ostatné patria pravo
slávnym a Arménom. Podlaha je
vydláždená mramorom a steny sú
obložené amiantom na ochranu
pred požiarom. Amiant daroval

Pútnik, čo príde
do Betlehema, túži
vidieť aj miesto, kde
sa an jeli zjav ili
pastierom a zvesto
vali im radostnú no
v inu
n arodenia
Mesiáša. Asi na tri
kilometre od Betle
hema nachádza sa
dedinka Beit-Sahur,
ktorú kresťania na
zývajú „dedinkou pastierov”. Ne
dávne vykopávky v blízkosti
dedinky potvrdili, že miesto bolo
obývané už za čias Herodesa Veľ
kého. Teda v čase narodenia Pána
bola tu veľmi pravdepodobne de
dinka, v ktorej bývali pastieri. Na
počesť pastierov, ktorí radostne
prijali zvesť anjelov a išli sa po
kloniť narodenému Mesiášovi do
kráľovského mesta Dávidovho, do
Betlehema, architekt A. Barluzzi
vystavil roku 1953 pekný kostolík,
nazvaný „svätyňa Glória in excelsis”. Kostolík má formu nomadského stanú. N ad vchodom do
k osto lík a krásna socha anjela
s rozpätými krídlami akoby sa sklá
ňala aj nad nami a zvestovala nám:
„Iďte, narodil sa vám Spasiteľ
v meste Betleheme. Sláva na vý
sostiach Bohu a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle!”

uony odbíjali polnoc.
Sneh praskal pod no
ham i ľudí, k to rí sa náhlili d
c h rá m u o s lá v iť narodenie
Spasiteľa. Kňaz sa tiež chys
ta l na svätú litu rg iu Tešil sa,
že spolu s veriacim i privítajú
dlho Očakávaného. Pod sta
rý m chórom stá li Ju ra j a Ve
ronika. N em ali potomka. Boli
■ i mm*"<r i M » i i B g M a ie « «|

Z

Vianočná túžba
s k u to čn o sťo u
&—

g—

m

m wmm

spolu už desať rokov. D úfali
a m od lili sa k Bohu, aby im
daroval dieťa. Vždy, keď po
č u li detský plač, alebo počuli
milé slová o dieťati, rozcítlivelo sa srdce. Bohoslužba sa
začala. M atka zahnala myš
lienky. Kňaz m al krásnu ká
zeň. H o v o ril o J o z e fo v i a
Márii, m atke Spasiteľa. Juraj
z a le te l m y š lie n k a m i niekde
do m inulosti, a kým len šťas
tím Boh obdaroval M áriu a
Jozefa. Veril im, dôveroval, že
aj oni raz budú m ať dieťa. Po
bohoslužbe sa ľudia vytra tili
do svojich domovov. Manže
lia v y š li z chrám u. Hviezdy
ž ia rili na nebi sťa svätojánske
mušky. V tom zbadali neďa
leko chrám u na lavičke čosi
nezvyčajné. Keď p riš li bližšie,
až sa preľakli. V tejto u kru t
nej zime, v p erinke p rik ry té
teplou dekou ležalo dieťa. Ob
zerali sa, či neuzrú m atku ale
bo otca dieťaťa, ale nič. Dieťa
bolo samé.
Veronika zodvihla dieťa a už
ho zohrievala svojím te lo m
Na m ieste vedľa bol lístok:
Toto dieťa, chcem, aby vycho
vávali ľudia, k to rí veľmi túžia
p o d ie ťa ti Som veľmi chorá,
z o m ie ra m Nechcem, aby sa
dieťa o citlo v detskom domo
ve. D ievčatko je pokrstené a
volá sa A nna - Mária. Vycho
vajte j u prosím.
V e ro n ika sa ro z p la k a la .
K ňaz vychádzajúci z chrámu
sa zadíval na nebo. Zazdalo
sa mu, že zbadal siluetu Pan
n y Márie. J u ra j neveril vlast
ným očiam. Je to sen alebo
skutočnosť. Padol na kolená.
V snehu sp olu s manželkou
o drie ka li m od litb u Raduj sa,
Otčenáš. M alého Je žiška ’
doniesli domov.
A n n a HRINKOVÁ
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o minuloročnej úspešnej prvej

Panna Mária na návšteve u Alžbety

že jeho testiná leží v horúčke. Dotkol

števníkom, ale pre vysoké vstupné

e xa rch á tn e j púti vď aky sa

(porov. Lk 1, 46-55). Obidva kostoly

sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď

sme ho nenavštívili.

spravujú otcovia františkáni.

vstala a obsluhovala ho” (Mt 8,14-15).

Ďalšiu zastávku sme mali v púšti

V tomto meste povolal Pán Ježiš stot-

Wadi Qelt, uprostred cesty z Jeruzalema

P

v dňoch 19. až 26. novembra 1998
uskutočnila druhá púť veriacich Ko

Po týchto prvých dotykoch s po

šického exarchátu do Svätej zeme -

svätnými miestami Svätej zeme nás

níka Matúša za učeníka slovami: „Poď

do Jericha. Po úzkej ceste plnej zákrut

púť prosby - na čele s exarchom Mi

unavených, ale šťastných pútnikov

za mnou! On vstal a išiel za ním” (Mt 9,

sme sa dostali na parkovisko, z ktorého

lanom Chauturom, CSsR. Zúčastnilo

prichýlili - v Jeruzaleme útulný hotel

9). Vedľa chrámu, postaveného nad

sme pešo prešli asi 300 m po púšti. Na

sa jej 165 pútnikov, vrátane piatich

Victoria a v Betleheme Domy sv. Jo

základmi Petrovho domu, sme obdivo

náprotivnom svahu sme obdivovali or

kňazov.

zefa a Sv. Antona, v ktorých obyčaj

vali múry najväčšej synagógy z čias

todoxný kláštor Jozefa Kosibu, v ktorom

ne bývajú pútnici zo Slovenska.
Druhý deň sme putovali autobus

Ježiša Krista. Odtiaľ sme sa prešli do

žijú pravoslávni mnísi. Dnes vedie ku

nou kanceláriou A. Wear, prepravilo

neďalekej reštaurácie postavenej pri

kláštoru chodník.Arabi ponúkajú dokon

z Košíc do Svätej zeme lietadlo Boe

mi ku Galilejskému moru, ktoré nazý

mori, kde mnohí z nás ochutnali tzv.

ca aj taxík - ťavu, ktorá môže lepšie

ing 727 leteckou linkou Air Slovakia.

vajú aj Tiberiatske alebo Genezaret-

„Petrovu rybu”. Po obede bol čas vy

situovaných pútnikov dopraviť ku kláš

Po trojhodinovom lete sme pristáli

ské jazero. Leží 215 metrov pod úrovňou

hradený na oddych. Viacerí z pútnikov

toru a späť. Z mesta Jericha sme videli

ho využili na osvieženie v mori.

Pútnikov, organizovaných cestov

Horu pokušenia a na jej úpätí dálšie kom

na jednom z najmodernejších letísk

hladiny Stredozemného mora. Je dlhé

sveta - Ben Gurion v hlavnom meste

zo severu na juh 21 km a široké 12 km.

Ďalšou zastávkou bolo miesto Ta-

Izraela v Tel Avive. Mesto Tel Aviv je

Jazero je veľkou a jedinou zásobárňou

bgha (sedem prameňov), kde sme

Naša cesta pokračovala k Mŕtvemu

postavené na mieste, kde sa nachá

pitnej vody v Izraeli. Z neho sú vedené

navštívili Chrám chleba a rýb a Chrám

moru, ktoré sa nachádza 400 m pod

plexy kláštorov.

dzalo biblické staroveké mesto Jop-

komplikované vodné systémy tak pitnej

primátu sv. Petra. Po prehliadke tých

hladinou Stredozemného mora. Roz

pe, v ktorom mal sv. Peter videnie o

vody, ako aj vody na zavlažovanie mi

to posvätných miest na brehu jazera

prestiera sa na rozlohe približne 18 x
85 km. Najväčšia hĺbka mora je 400

Druhá eacarchátita púťpúť prosbu do Svätej seme
čistých a nečistých zvieratách (porov.

moriadne úrodnej pôdy, ktorá bežne, pri

Sk 10, 9-16). Letisko je pomenované

dostatočnej vlahe prináša ročne trikrát

po politikovi a štátnikovi Ben Gurio-

až štyrikrát bohatú úrodu.

novi, ktorý 14. mája 1948 vyhlásil

Cestou sme sa zastavili pri Jordá

nezávislý židovský štát. Na letisku

ne, na m ieste, kde rieka vyteká

sme sa stretli s našimi sprievodcami

z Genezaretského jazera. Tu sme si

o. ThDr. Jánom Majerníkom a o. Mgr.

všetci vo vodách Jordánu obnovili

Martinom Mojžišom, ktorí svojimi fun

svoje krstné sľuby. Po tomto úkone

dovanými výkladmi o histórii Svätej

živej viery sme navštívili Horu blaho-

zeme obohatili naše putovanie po sto

slavenstiev, kde Ježiš ohlásil svoje

pách Pána Ježiša nielen z historickej

blahoslavenstvá. Adresoval ich chu

stránky, ale najmä duchovným rozme

dobným v duchu, plačúcim, tichým,

rom svojich výkladov. Viacerí pútnici

lačným a smädným po spravodlivos

na záver poznamenali, že táto púť sa

ti, milosrdným, čistého srdca, tým, čo

pre nich stala duchovným cvičením.

šíria pokoj, prenasledovaným pre

Prvým miestom vo Svätej zemi, kto

m. Je to najnižšie položené miesto na
Zemi. Koncentrácia soli v mori je až
30%, čo znamená, že z jedného litra
vody po odparení získame až 300 g
soli. Skoro každý z pútnikov chcel vy
skúšať plávanie v Mŕtvom mori, ktoré

spravodlivosť a tým, ktorí budú pre

ré sme navštívili, bolo mestečko Ain

neho potupovaní a prenasledovaní

otec biskup a prítomní kňazi vysluhovali

tu dokáže aj neplavec. Niektorí zostali

Karem (v preklade Viničný prameň),

(porov. Mt 5, 3-11). V záhrade Hory

pútnikom sviatosť pokánia. Do našich

pri mori celé popoludnie. Ostatní sme

ktoré je dnes už prakticky perifériou

blahoslavenstiev sme slávili Božiu li

prechodných domovov sme sa vracali

sa vydali cestou ďalej a navštívili sme

mesta Jeruzalema. Tam nás doviezli

turgiu, pri ktorej s naším spevom har

až po západe slnka so spevom ďakov

veľkú náhornú skalnú plošinu Národ

tri izraelské autobusy priamo z letiska.

monizoval aj spev vtákov.

ného akatistu na perách.

ný park Izraela - Masadu. Bolo mož

Stali sa našimi priateľmi počas celej

Autobusmi sme sa previezli do ne

Tretí deň sme začali sv. liturgiou

né na ňu vystúpiť horským chodníkom,

púte. V Ain Karene sme navštívili

ďalekého Kafarnauma, ktoré leží na

v nem eckom Chrám e vzkriesenia

ale pre krátkosť času sme všetci

Chrám Narodenia sv. Jána Krstiteľa,

pobreží Galilejského mora. Je vzdia

Pána v Jeruzaleme, ktorý sa nachá

použili lanovku. Herodes Veľký si dal

ktorý je vybudovaný nad Zachariášo-

lené iba štyri km od ústia Jordánu do

dza v areáli základnej cirkevnej školy.

v rokoch 36-30 pred Kristom na Masade postaviť veľkolepú pevnosť

vým domom. Tam sme slúžili prvú sv.

mora. Mesto Kafarnaum prestalo exis

Privítala nás slovenská sestra Anun-

liturgiu vo Svätej zemi. Po nej sme sa

tovať v siedmom storočí. Jeho zánik

ciáta Mária Hovančáková z Inštitútu

s palácom, s tromi terasami a veľkými

v kostole stretli s pútnikmi z Moravy,

predpovedal aj Pán Ježiš (ktorý

anglických panien, ktorá teraz pôso

zásobárňami obilia a potravín, ako aj

ktorých doprevádzal o. arcibiskup Ján

v ňom urobil dvanásť zázrakov) slo

bí v spomínanej škole.

s cisternami na vodu. V roku 66 sa

Graubner z Olomouca. Potešilo nás,

vami : „Aj ty, Kafarnaum , vari sa

Prvú zastávku sme mali v Betánii,

Masady zmocnila skupina Zélotov,

že na nádvorí chrámu je na majoliko-

budeš vyvyšovať až do neba? Do

ktorá je dnes už perifériou mesta Je

kto rí tu žili. Keď ju chceli dobyť

vých tabuliach napísaný Zachariášov

pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli

ruzalema, kde sme navštívili chrám,

Rimania, tri roky sa Zéloti úspešne

chválospev Benediktus (porov. Lk 1,

v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali

postavený na pamiatku Lazárovho

bránili obliehajúcim vojskám Rimanov.

68.-79) v mnohých rečiach a medzi iný

v tebe, bola by zostala po tento deň”

vzkrie sen ia (porov. Jn 11, 1-44).

Pevnosť sa smutne preslávila v roku

mi aj po slovensky. Potešila nás sku

(Mt 11,23-24).

Prázdny Lazárov hrob sme nevideli,

73, keď pred jej dobytím všetci Zelóti

dome apoštolov Petra a Ondreja lebo sa dnes nachádza pod mohame

spáchali samovraždu, len aby sa ne

točnosť, že na nádvorí Chrám u

V

dostali do rúk Židom.

Navštívenie Panny Márie, ktorý je na

ich majster Ježiš Kristus často hosťo

dánskym minaretom, hoci predtým

protiľahlom svahu, sme našli podob

val. Tu uzdravil Petrovu svokru. „Keď

patril do komplexu františkánskeho

P. ThDr. Ján BABJAK, SJ

ný nápis Magnifikátu, ktorý zaspievala

Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl,

kláštora. Hrob je sprístupnený náv

(Pokračovanie v ďalšom č í sie)
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Informácie
Udalosti
Katastrofa storočia
Ukrajinu a celú oblasť Kar
pát postihla najhoršia živelná
pohrom a to h to s to ro č ia .
G ré c k o k a to líc k y
b isku p
z Mukačeva Ivan Semedi a
rím skokatolícky apoštolský
administrátor pre Zakarpat
skú U krajinu biskup A ntal
Majnek adresovali výzvu o
pomoc nemeckej Kirche in
Not (Ostpriesterhilfe).
S organizovaním humanit
nej pomoci začali aj kresťan
ské cirkvi v susednom Ma
ďarsku.
Pre chýbajúcu infraštruktúru prenikali správy o rozsahu
ničenia z odľahlých oblastí
len veľmi pomaly. Podľa úda
jov biskupov prietrž mračien
v noci 5. novem bra viedla
k záplavám, viac ako 10 000
domov bolo zničených a naj
menej 12 ľudí prišlo o život.
Rieky sa stali dravými prúd
mi a pochovali celé dediny.
Boli ohrozené aj mestá ako
Mukačevo a Užhorod. Museli
evakuovať desaťtisíce ľudí.
Mnohé dediny boli odrezané
od sveta. Po príchode snehu
a mrazu sa očakáva to naj
horšie. Pre mimoriadne daž
divé leto bola úroda slabšia
ako inokedy. Teraz boli zniče
né aj tieto skromné zásoby.
KP/TK KBS

Vladyka Milan Chautur, CSsR, posvätil
stavbu farskej budovy v Strážskom
Po necelých štyroch mesiacoch, ktoré uplynuli od augustovej návšte
vy, prišiel v poslednú novembrovú nedeľu košický exarcha vladyka Mi
lan opäť medzi veriacich do zemplínskeho mestečka Strážske. Dôvodom
tejto jeho návštevy bola
posviacka rozostavanej,
v súčasnosti už zastre
šenej farskej budovy,
ktorá sa nachádza
v blízkosti tunajšieho
chrámu.
Po vykonaní p o 
sviacky sa Vladyka Mi
lan spoločne s duchov
nými otcami a veriacimi
Farská budova začiatkom novembra 1998
presunul do chrámu,
kde odslúžil archijerejskú sv. liturgiu a kázal príležitostnú homíliu, v ktorej
porovnal úsilie veriacich s evanjeliovým podobenstvom o boháčovi na
sledovne:
aj boháč staval, ibaže vy ste prišli na rozdiel od neho o
budovu cudzím pričinením a nestaviate pre seba, ale pre služobníka Bo
žieho oltára, ktorý bude pôsobiť medzi vami a vašimi potomkami.” Takmer
dvojhodinovú slávnosť v Strážskom ukončili mnoholitstviem. Ojej dôs
tojný priebeh sa pričinil aj chrámový Zbor sv. Gorazda, ktorý liturgický
mi spevmi (aj v staroslovienčine) pod vedením Slávky Rudačkovej spolu
s kantorkou Annou Dolhomutovou spestril tieto významné slávnosti. Vý
stavba fary je pre gréckokatolícke spoločenstvo v Strážskom i blízkom
okolí významným medzníkom v ďalšom duchovnom živote. Počas likvi
dácie našej cirkvi v päťdesiatych rokoch bola pôvodná farská budova (spo
ločne s chrámom) našim veriacim protiprávne odobratá. Neskôr ju zbúra
li kvôli novej zástavbe. Finančnú náhradu v tom čase dostala pravoslávna
cirkev, ktorá v blízkosti chrámu postavila novú farskú budovu. Keďže po
legalizácii gréckokatolíckej cirkvi pred 30 rokmi, ani po roku 1989
k majetkovému vysporiadaniu nedošlo, rozhodli sa naši veriaci pod vede
ním správcu farnosti o. Michala Ivanka pre výstavbu novej fary. Prácami
poverili súkromnú firmu, ktorá však mala vážne finančné problémy a po
realizácii základov a prízemia od stavby v prvom polroku t. r. odstúpila.
Práce boli obnovené až v auguste a na ich realizácii sa podieľali samotní
veriaci na čele s novým správcom farnosti o. Martinom Matim. Po urči
tých úpravách projektu, v ktorom je riešené aj ubytovanie pre druhého
kňaza, sa dvojpodlažnú stavbu podarilo dostať do takého štádia, že moh
la byť zastrešená.
Veriaci tejto zemplínskej farnosti Michalovského dekanátu chcú stav
bu, aj napriek značným finančným problémom, ukončiť čím skôr. Takto
by konečne po dlhých 50 rokoch mohli opäť užívať farskú budovu. Verí
me, že s Božou pomocou i s pomocou ostatných dobrých ľudí sa to poda
rí. O to prosili Všemohúceho aj v tropari počas posviacky slovami: „...
zošli svoje požehnanie na dielo rúk našich, ... a pomôž nám ho skoro
dokončiť...”, pretože ak Pán nestavia dom, máme sa namáhajú tí, čo ho
stavajú (Ž 127, 1).
Ján POPRÍK

|

Svätá hora

j

v P ŕíbram i

I Toto známe pútnické mies-!
| to v tomto jubilejnom roku j
! zažilo mnoho osláv.
! 25. 4, 1998 sa konali jubi- j
j lejné oslavy - 650 rokov mi- j
losrdncj sošky Panny Márie j
! na Sv. hore (1348 - 1998). j
26. 6.1998 sa konala sláv- j
i n o sť k o ru n o v a n ia Panny j
Márie.
16.8.1998 sa konala h la v -;
ná púťová slávnosť.
! 27. 8. 1998 sa uskutočnila j
| slávnosť 325. výročia posvä- j
: tenia Svätej hory.
| Púť gréckokatolíkov košic- I
kcho exarcliátu sa konala 1. i
; augusta 1998, kedy o. vládyk a Milan Chatitur slúžil s v .;
I liturgiu za spoluúčasti Ka-1
| tedrálneho zboru s v. Cyrila a I
| Metoda.
j M nohopočetní veriaci a i
j p ú tn ic i o b d iv u jú p re d o - j
i všetkým m ram orový oltár; I
I strieborný oltár, kde jé ulo- j
/e n d soška Panny Márie a
j oltár M atky Ustavičnej po- j
| moci. Obdivuhodné je dielo j
j kopuly a výzdoby pražskej j
| kaplnky, či ambity baziliky, j
M ária ľOMÄŠOVÄ

Otvorenie klubu
V decembri 1997 bol pri farskom
úrade v Hrabovčíku založený miest
ny klub Slovenského orla, ktorého
počet členov v súčasnosti je 62.
V sobotu 14. 11. otvorili zrekon
štruovaný priestor klubu, ktorý posvä
til náš duchovný otec Štefan Kopčák.
Klub má aj knižnicu s duchovnou i
inou hodnotnou literatúrou a zároveň

D uchovná obnova v Brusnici

je to miesto stretávania sa detí a mlá
deže. Sme vďační Bohu i Panne

„Ty nanebovzatá zas ponáhľaš sa za nam i a svietiš svojou
láskou ...“ hovorí vo svojej básni M ikuláš K asarda.
Aj vo farnosti Brusnica pred obrazom klokočovskej B oho
rodičky sa v dňoch 4.-8. novem bra m odlili veriaci spolu so
svojím duchovným otcom M irónom K eruľom -K m ecom .
„A ké m iesto m ala M ária v živote Ježiša, aké m iesto m á M á
ria v našej liturgii a aké m iesto m á M ária v našom živote?“ - to
boli zam yslenia duchovných otcov v čase duchovnej obnovy.
Prostredníctvom sv. liturgií, m odlitieb sv. ruženca, nábožných
spevov, akatistov k Bohorodičke a adoráciam i veriaci obohati
li svoj duchovný život.
Veriaci z B rusnice

Márii za tento nový prístrešok svoj
pomocne zrekonštruovaný miestny
mi veriacimi i členmi kurátorského
zboru. Chceme nadviazať na tradí
ciu tejto organizácie, ktorá v duchu
kresťanských zásad pomáha mladej
generácii k zdravému rozvoju i úcte
k základným ľudským i duchovným
hodnotám. Prípravou ďalších športo
vých podujatí i súťaží chceme veno
vať n á ležitú pozornosť mladej
generácii.

Mária HAĽKOVÁ
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Prešovský katedrálny zbor vo Švajčiarsku
Jubilujúci starosloviensky zbor

stredného Švajčiarska v benediktín-

aj informácie o biskupovi P. Gojdi-

pôsobiaci pri Katedrálnom chráme

skom kláštore zraku 1029 v Einsie-

čovi a o návšteve Svätého Otca

sv. Jána Krstiteľa v Prešove absol

delne patriaceho do kantónu Swyz. Pri

Jána Pavla II. v Prešove. Zaujíma

voval v dňoch 7. až 12. novembra

známom stave religiozity v štátoch zá

vým spestrením pobytu zboru vo

zájazd do Švajčiarska, kde pri príle

padnej Európy prekvapil pomerne veľ

Švajčiarsku bola návšteva staroby-

žitosti sviatku Dňa národov repre

ký záujem verejnosti o byzantský

léhoAltdorfu, spojeneného s menom

zentoval svoju cirkev, jej staroslo

obrad a jej účasť na bohoslužbách.

Viliama Telia, zakladateľa švajčiar

viensky

sídlo

Medzi záujemcami o vystúpenie spe

skeho štátu v 14. storočí, výlet do

biskupstva mesto Prešov. Organizá

vokolu boli aj Slováci žijúci vo Švaj

malebného Luzernu, historického

torom podujatia bola Katolícka cir

čiarsku. So samostatným koncertom,

Beromunsteru a Rapperswilu a ruš

Informácie
Udalosti
Svätý Otec žiada
zrušenie trestu smrti

solvoval spevokol spoločne

nekonečná pohostinnosť

s otcom diecéznym prešov

organizátorov zájazdu. Je

ským biskupom Mons. Já

potrebné spomenúť, že do

Zrušenie trestu smrti na ce
lom svete, prinajmenšom po
čas Svätého roku 2000, a
odpustenie zahraničného zadĺženia chudobnejších krajín
zeme žiada pápež Ján Pavol
II. Dňa 7. novembra, pri príle
ž ito s ti s lá vn o stn é h o aktu
k jeho 20-ročnému pontifiká
tu a k jeho meninám, ktoré
oslávil v stredu 4. novembra,
pápež výslovne privítal návrh
talianskej parlamentnej skupi
ny v tom to zmysle k Roku

nom Hirkom, ktorý bol celeb-

Švajčiarska bol v tom čase

2000 .

rantom pri slúžených sv.

pozvaný aj gréckokatolícky

liturgiách a Mons. Jánom

katedrálny zbor z Užhoro

V rámci slávnosti sa v prí
hovore pripom enuli výzvy
Jána Pavla II. k slobode nábo
ženstva ako predpokladu
dôstojnosti človeka. Toto pod
ujatie iniciovala skupina talian
skych poslancov pod heslom
Na prahu nádeje. Táto skupi
na spolupracuje na prípravách
Roku 2000. Jej cieľom je zjed
notiť sa s tými poslancami na
celom svete, ktorí by sa zasa
dzovali za ciele, ku ktorým
vyzýva Svätý Otec
Prostredníctvom videa tu
tiež pozdravili pápeža hlavy
štátov a vlád z viacerých sve
tadielov, ako aj zástupcovia
Európskeho parlamentu, isla
mu, židovstva, anglikánskej a
pravoslávnej cirkvi a ďalších
cirkví.
KP/TK KBS

obrad,

ale

aj

kevná rada kantónu Thur

ného Zurichu. Nezabudnu

gau, územne patriaceho do

teľným zážitkom bola pre

biskupstva

Solothurnn.

účastníkov zájazdu nád

Osobne sa zvlášť pri orga

herná švajčiarska príroda s

nizačnom zabezpečení po

neodmysliteľnou scenériou

bytu spevokolu a príprave

Álp, množstvom jazier, per

jeho programu angažoval

fektných diaľnic s mnohý

pán Dr. August Biedermann.

mi cestnými tunelmi, vša

6-dňový bohatý program ab

de p ríto m n á č is to ta a

ktorý dirigoval František Šesták, vystú

du, ktorý sa verejnosti predstavil pri

Prvé vystúpenie zboru hneď

pil zbor v mestečku Dulliken v novo

sv. liturgiách, ktoré slúžil biskup

v prvý deň po jeho ubytovaní v Dü

postavenom, modernom Chráme sv.

Mons. Ivan Semedi a samostatným

bendorfe neďaleko Zíirichu bolo pri

Vendelína, kde má sídlo slovenská ka

koncertom v Zurichu. O tom, že pre

sv. liturgii v rímskokatolíckom Chrá

šovský zbor v krajine helvétskeho

me sv. Mikuláša vo Frauenfelde. Po

tolícka misia na čele s duchovným Já
nom Bernadičom, ktorý pripravil pre

staroslovienskej sv. liturgii nasledo

členov spevokolu večer po koncerte

katolícku cirkev na Slovensku, sved

vali sv. liturgie v talianskom, portu

v spoločenských priestoroch chrámu

čí aj pozvanie, ktoré bolo spevákom
adresované v Dullikene a Einsedel-

Gajdošom, generálnym vikárom.

kríža dobre reprezentoval Grécko

a chorvátskom jazyku.

príjemné posedenie. Na večierku bol

V ďalších dňoch spie va l zbor

prítomný aj zástupca Katolíckej bis

ne na vystúpenie o 2 roky. Aj touto

v Sursee vo farskom Chráme sv. Ju

kupskej konferencie pán Dr. Urs Kop-

cestou chcú účastníci zájazdu opä

galskom

raja, známeho uchovávaním relikvií

pel, zodpovedný za misie v Švajčiar

tovne vysloviť poďakovanie svojim

sv. Felixa, sv. Ireneja a sv. Severí-

sku. Pre väčšinu účastníkov sv. liturgií

hostiteľom vo Švajčiarsku za pozva

na. Organizátori tu prijali členov spe

a koncertu bol starosloviensky obrad

nie a pobyt, ako aj otcovi biskupovi

vokolu na slávnostnom obede

neznámy, avšak podľa ich vyjadrenia

Mons. Jánovi Hirkovi, že umožnil

v priestoroch talianskeho katolícke

byzantský obrad a jeho liturgické spe

spevokolu zúčastniť sa tejto atrak

ho misijného centra. Nasledujúce

vy sa im veľmi páčili a boli pre nich

tívnej cesty, a takto tiež prispieť

dve vystúpenia pod vedením diri

duchovným zážitkom. So záujmom si

k propagácii našej cirkvi v zahraničí

genta Gabriela Mirossaya pri sv.

vypočuli tiež informácie o histórii Gréc

a za jeho osobnú starostlivosť, kto

liturgii absolvoval zbor v chráme be-

kokatolíckej cirkvi na Slovensku, jej cy-

rú venoval zboru počas jeho celého

nediktínskeho kláštora vo Fischinge-

rilometodských tradíciách, o období

pobytu.

ne a v známom pútnickom centre

likvidácie cirkvi v 50-tych rokoch, ale

O pohár
protopresbyteriátu

P r e b ú d z a jm e

Za účasti 18futbalových družstiev
mladýchgréckokatolíkovdo 15rokov
okresu Trebišov sa dňa 14. novem
bra konal futbalový turnaj v Trebišove. Pohár protopresbyteriátu, pod
záštitou vladyku Milana Chautura,
získali chlapci z Dvorianok, ktorí vo
finále zvíťazili naš Nižným Žipovom
2:1. Tretie miesto získalo Zemplín
ske Jastrabie, ktoré rovnakým skóre
porazilo Veľkú Tŕňu.
-rs-

Dr. Peter KRAJŇÁK

v

Na 8. ročník Medzinárodného
festivalu duchovných piesní by
zantského obradu v Košiciach,
na túto veľkolepú duchovnú hos
tinu, majú jej účastníci i všetci
prítomní ozaj trvalé spomienky.
V druhý deň festivalu v Dome
umenia vystúpili okrem sied
mich domácich i zahraničných
zborov aj dve malé speváčky
z Telgártu - Martina a Andrej ka. Ich starý otec - Martin Lum-

ľu ď o c h

d o b r o

ter - jednému z organizátorov fes
tivalu -Antonovi Minčíkovi - okrem
iného v liste napísal:
Ďakujeme Pánu Bohu za toľkú
krásu a tešíme sa, že sme aj my
svojou troškou m ohli p ris p ie ť
k tejto nevšednej atmosfére spevu,
umenia i lásky ako aj porozume
nia medzi národmi. Nemám slov,
aby som opísal tento pre mňa ne
všedný zážitok. Verím, že mi dá
Pán Boh zdravie, aby som sa mo

hol ešte venovať týmto mojim
vnučkám a cez nich tak šíriť
lásku k piesni a prostredníc
tvom nej zasa pomôcť prebú
dzať v ľuďoch to dobro, ktoré
v nás všetkých tak trochu drie
me.
Tento milý list končí pisateľ
slovami:
Nechávam pozdravovať p. L.
Dohoviča a všetkých, čo nás tak
srdečne prijali a urobili nám zo
všedného dňa deň sviatočný.
-pk-

SLOVO 24/98
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Id a ls ľ A T O
PRÍSTAVBA V SEČ O V 
CIACH. V tomto roku sa sestrám
bazílíánkam z Delegatúry sv. Cy
rila a Metoda podarilo dokončiť
potrebnú prístavbu centrálneho
domu v Sečovciach. Prístavbu
posvätil 14. novembra košický
exarcha vladyka Milan Chautur,
CSsR, ktorý pri tejto príležitosti
odslúžil aj sv. liturgiu.
-pkNAŠI BAZILIÁNIV KULE.
Dvaja naši otcovia baziliáni za
čali pôsobiť v križevskej eparchii
- v meste Kula. O. Vladimír Juraj
Sedláček je správcom tamojšej
farnosti a jeho pomocníkom je o.
Anton Vladimír Turčaník.
-pkO BNO VEN Ý CHRÁM V
RUSKEJ KAJNI. Na sviatok
archanjela Michala zavítal do
Ruskej Kajne biskupský vikár
Mgr. Ján Závacký. Posvätil ob
novený chrám, odslúžil svätú li
turgiu a kázal. Na slávnosť prišli
veriaci z farskej obce Pakostov i
kňazi s veriacimi susedných far
ností. K prítomným sa prihovoril
aj správca farnosti o. Štefan Hupcej a o. Michal Kučera, ktorý v
Pakostove pôsobil pred tromi de
saťročiami.
-rsVÝSTAVA V TREBIŠOVE.
Na sviatok sv. Andreja -30. no
vembra - otvorili na Cirkevnom
gymnáziu sv. Jána Krstiteľa vý
stavu o prof. Michalovi Lackovi,
SJ. Pripravili ju zo zapožičaných
exponátov z Centra spiritualistiky Východ-Západ Michala Lac
ka prof. PhDr. Valéria Leščišinová a sr. N aukrácia Závacká,
OSBM. Výstavu za prítomnosti
riaditeľa školy RNDr. Jána Bodnára, o. Jozefa Eduarda Nováka,
OSBM, členov profesorského
zboru a žiakov otvoril P. ThDr.
Ján Babjak, SJ.
-jbDUCHOVNÁ OBNOVA NA
RUŽÍNE. Skupina veriacich
z farn o sti sv. Petra a Pavla
v Košiciach bola pod vedením o.
Michala Hospodára na duchov
nej obnove v Dome Meričian na
Ružíne. Téma obnovy - Duch
Svätý nás pripravuje na Veľké ju 
bileum.
-pk-

Narodenie Pána vo východnej liturgii
Ťažko stretneme človeka, ktorý
by sa netešil na vianočné sviatky.
Je to preto, lebo každý z nás aspoň
raz zažil Vianoce ako živú udalosť.
Podmaňujúca atmosféra plná lá
sky, dobroty, spevu i darčekov sa
zapísala najmä v detstve do pamä
ti duše. A túto atmosféru si radi
sprítomňujeme a opakujeme kaž
dý rok.
Ale aby sme neostali len pri spo
mienkach a vonkajšej dekorácii,
skúsme sa zastaviť nad tým, ako
nás cirkev liturgicky pripravuje a
vovádza do tajomstva sviatku Na
rodenia Pána.
Prípravné obdobie - filipovka začína 15. novembra a trvá štyrid
sať dní. Veriaci človek vníma tento
čas ako kairos - čas spásy. Osvedče
nými prvkami prípravy na duchovnú
slávnosť sú modlitba, ticho a sú 
stre d e n ie m ysle. K vianočnej
slávnosti sa počas dlhých studených
večerov veľmi hodí čítanie Svätého
písma o dejinách spásy v Starom zá
kone, i predpovedí prorokov o bu
dúcom Mesiášovi. Telesný pôst je
toho času zľavený, ale dobrovoľne
uložené sebazaprenie dopomáha
k tomu, aby sa celý človek pripra
vil na prijatie novonarodeného Spa
siteľa.
Od sviatku Uvedenia Bohorodič
ky do chrámu - 21. novembra - už
zaznievajú v chráme na utierni ódy
kánona z utierne Narodenia Pána.
Uvedený kánon patrí k duchovným
lahôdkam celej filipovky a svojou
radostnou melódiou i textom poží
va veriacich k oslave Pána:
K rista naroden éh o oslávte!

K rista z nebies vita jte. K ristu s zemi.
je na zemi, radujte sa! Nech celá
Samotné Vianoce sú krásnym
zem velebí Pána. Ľ udia radost sviatkom. Predvečer Narodenia Pána
n e j a s a j t e , ž e s a B o h ta k
- 24. decembra - je pôstny deň.
p re slá v il, (úryvok z kánona)
Súčasne je to deň spojený s hojnos
Bezprostrednými nedeľami pred ťou, lebo Božia láska k nám sa veľko
sviatkom Narodenia Pána sú nede lepo prejavila práve tým, že Boh
ľa Praotcov a Otcov. Zaradením poslal na svet svojho Syna. Vianočná
týchto nedieľ si máme lepšie uve noc nie je tmou ale narodením Svetla
domiť, že Ježiš Kristus sa narodil osvecujúceho každého človeka prichá
do prirodzeného ľudského rámca. dzajúceho na tento svet. Na svätý ve
Okrem svojej materskej krajiny a čer rodina je pospolu, zatvrdnuté
národa mal aj svoj ľudský rodo ľudské srdcia mäknú, všade sa rozlie
kmeň. Ako potomok praotca Abra va láska a radosť.
Uprostred noci celá farnosť, zídeháma pochádzal z pokolenia Júdovho a
rodu Dávidovho.
ná v chráme otvára modlitebnú kniž
V poslednom týždni pred sviatkom ku, aby slávila veľké povečerie.
sa čakanie mení na skutočnosť. Izaiášovo proroctvo o Emanuelovi je
Kristus - predpovedaný Mesiáš - pri v tej chvíli nanovo skutočnosťou.
chádza na zem. Liturgia východnej S nami Boh... A túto radostnú sku
cirkvi nezabúda ani na mestečko Bet točnosť kňaz symbolicky ohlasuje
lehem ani na Bohorodičku Pannu celého svetu: Čujte všetky diaľavy
M áriu. V menlivých častiach sv. zeme!Mocní sveta, kajajte sa, lebo
liturgie po 20. decembri sa k nám s nami Boh.
K liturgickému sláveniu velkého
prihovára až do 23. decembra nád
hernými slovami:
povečeria sa neodmysliteľne pripá
P rip ra v sa a vyzdob, Efrata. jajú vianočné piesne - koledy. Auto
ri piesní museli byť umelci a teológovia
R aj otvor svoje brány všetkým.
Lebo v ja s k y n i u ž v y k líč il dokopy, ked vytvorili také hodnotné a
krásne skladby. Piesníje mnoho akaždý
z Panny strom života.
(úryvok z tropara) má osobne rád tú svoju, ktorá ho
Dnes sa chystá Panna v jasky očaruje melódiou i textom. Za všetky
si pripomeňme koledu, ktorú nevyne
ni zázračne zrodiť večné Slovo.
Raduj sa, vesmír, nad tou zves chajú azda v žiadnom chráme ani
ťou. Oslavuj s anjelm i i p a stier v žiadnej rodine:
1. Boží Syn dnes narodil sa,
mi večného Boha, lebo sa nám
z výso sti k nám p o n íž il sa a
chce zjaviť ako malé Dieťa.
(kondák) z Panny nevinnej a nepoškvrne
Z veršov obidvoch liturgických nej stelesnil sa.
2. Jessov koreň ušľachtilý dal zo
textov poznávame, že nielen človek,
ale aj svet, príroda, ba celý vesmír sveta kvet spanilý, z rodu kráľovského,
sa chystá a teší na zrodenie Boha na z lom panenskéhoje Pán milý.

Vyšiel druhý diel knihy Zostali
verní o osude gréckokatolíckych
kňazov po tzv. „prešovskom sobore“. Knihu vydal Spolok sv.
Cyrila a Metoda vo vydavateľ
stve Byzant Košice, s. r. o. Zo
stavovateľ o. ThDr. Ján Babjak,
SJ, publikáciu predkladá verej
nosti s úmyslom „aby svedectvo
gréckokatolíckych kňazov - vy
znávačov, ale aj ich manželiek
a detí, nezapadlo do zabudnu
tia!“ Na jazykovej úprave sa po
dieľali Mgr. Pavol Kušníra PaedDr. Július Mati. Kniha má 134
číslovaných strán. Za jej grafic
kú úpravu zodpovedá Karol Neupauer. Č okoladovo-hnedú
obálku zdobí obraz akad. malia-

Obstáli v ia z .kej skúške
ra Ladislava Záhorského Úzka
cesta k Svetlu a široká cesta
k peklu 1998. Je určená ako po
dielová kniha členom SSCM na
rok 1999.
Nájdeme v nej 32 portrétov,
32 trpkých osudov gréckokato
líckych kňazov, ktorí v kritickom
roku 1950 pod žiadnym nátla
kom a hrozbami nepodpísali
prestup na pravoslávie, ale zo
stali verní svojmu presvedče
niu, viere a C irkvi. Za túto
vernosť znášali vo vyhnanstve
s rodinami kruté následky, tvr
dé príkoria, ale znášali ich bez

reptania, s pokorou a nádejou.
Pavol Kušnírv úvodnom prí
hovore pripom ína: „Plných
osemnásť rokov boli príslušní
ci Gréckokatolíckej cirkvi u nás
mimo zákona a ďalších dvad
saťjeden rokov ako občania
druhej kategórie iba trpení“. Tr
peli aj rehoľné sestry, boho
slovci a veriaci, lebo sa hlásili
k Cirkvi, ktorú vtedajší mocipá
ni chceli zlikvidovať už aj pre
to, že mala svoje centrum vo
Vatikáne a ten podľa ich filo
zofie bol na strane reakčného
Západu.

SLOYO 24/98
Bohatstvo liturgie sviatku sa prejavuje okrem iného aj v rôznosti
pomenovania novonarodeného Dieťa
ťa. Vo sviatočných stichyrách sa stre
táme s týmito menami: J ežiš
Kristus, Spasiteľ, Slnko pravdy,
Em anuel, N ep rístu p n ý, Ne
viditeľný, Svetlo, Kráľnebies, Die
ťa, Slovo atd. Aj dnes platí staré
príslovie nomen - omen (meno je sú
časne znamením). Pestrosťpomenova
nia nám pomáha viac poodhaliť závoj
tajomstva druhej božskej osoby, vte
lenej a narodenej na svet.
Sviatok Narodenia Pána pokračuje
druhý deň, kedy slávime Zbor
Bohorodičky a sv. Jozefa, osôb naj
bližšie stojacich pri malom Spasi
teľovi. Tretí deň je spomienka na
sv. Štefana - prvomučeníka. Obdo
bie po sviatku sa zakončuje 31.
decembra.
Čo dodať na záver?
Ježiš K ristus sa historicky
naro d il p red dvetisíc rokm i.
Mnohí z nás už boli vo Svätej
zemi a m ali možnosť fyzicky
sa dotknúť striebornej hviez
dy, označujúcej m iesto jeho
narodenia. Mnohí za tým ešte
len tú ž ia . Zm yslom n ašich
kresťanských Vianoc je to, aby
sme všetci objavili striebornú
hviezdu v nás, aby sa nás Boží
Syn dotkol a my sm e ho vo
viere prijali. Ak to aj dobrým
pochopením a nábožným vy
jad ren ím liturgických textov
dokážeme, po skončení sv ia t
kov neostane v chrám e našej
duši prázdno, ale Boh tam bu
de žiť ako Emanuel - Boh s na
mi ďalej.
o. Mgr. Michal HOSPODÁR

To, že naši verní sluhovia
Boží v ťažkej skúške obstáli,
svedčí aj tento druhý diel kni
hy Zostali verní. Zostavovateľ
do nej zaradil podľa abecedné
ho poriadku kňazov, ako sa po
stupne dostával do styku s ich
príbuznými, ktorí mu poskytli
dokumenty a tie dopĺňal z ar
chívnych materiálov.
Publikácia predstavuje osu
dy ďalších gréckokatolíckych
kňazov a rehoľníkov, ktorí ne
zradili svoje hlboké nevykoreniteľné presvedčenie.
Osudy gréckokatolíckych
dušpastierov sú v mnohom veľ
mi podobné. Tí, ktorí nepodpí
sali pravoslávie - a len o nich sa
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večierne) - rúcho svetlé. Na liturgii -

Gal 1,11-19 - zač. 200; M t 2 , 13-23-

Narodenia, I teraz: kondák o Neviniat
kach. Prokimeny: z Narodenia o ne
viniatkach, aleluja a pričasteny z
Narodenia o neviniatkach. Ostatné
ako v poprazdenstve. Hebr 12,25-26;
13,22-25 - zač. 333; Mk 10,2-12 - zač.
43.
30. december, streda, Anízia,
mučenica. Jak 1,1-18 - zač. 50; Mk
10,11-16-zač. 44.
31. december, štvrtok, Zakonče
nie Narodenia Pána. Okrem čítaní a
Ktorí ste v Kristu, všetko ako 25. de
cembra. Jak 1,19-27 - zač. 51; Mk
10,17-27-zač. 45.
1. január 1999, piatok, Obrezanie Pána, Bažil Veľký, občianský
Nový rok, rúcho svetlé. Božská litur
gia sv. Bažila Veľkého. Antifóny kaž
dodenné. Tropar o Obriezke, o sv.
Bazilovi, Sláva kondák o Obriezke, I
teraz: kondák o sv. Bazilovi, Proki
men, aleluja, pričasten z dňa. Kol 2,812 - zač. 254, Lk 2,20-21; 40-52 - zač.

Hebr 1 ,1 -1 2 -za č. 303; L k 2 ,1 -2 0 -

zač. 4; Štefanovi: Sk 6, 8-15; 7, 1-

6.

zač 5. Namiesto Dôstojné je sa spie

5.47-60; Mt 21, 33-42 - zač. 87. Na

va Milostiplná Matka. Veľké poveče-

miesto Dôstojné je: Zvelebuj a IX. ir

rie, utiereň (v noci) - rúcho svetlé.

mos.

25. december, piatok, Narodenie
Ježiša Krista, prikázaný sviatok, rú

Do 31. decembra sa spievajú men
livé časti ta kto : A n tifó n y I. a II.

21. december, pondelok, Julia-

z Narodenia, Blaženstvá. Vchod: Po

na, mučenica. Antifóny každodenné.

ďte... z Panny narodený... Tropar

Tropar, S lá va i te ra z , ko n d á k
z Predprazdenstva Narodenia. Proki-

z Narodenia, Sláva i teraz zo Zboru.
Prokimen, aleluja a pričasten zo Zbo

men, aleluja, pričasten z pondelka.

ru. Čit.: Sobota: 1 T im 6 ,11-16-zač.

H e b r8 ,7 -1 3 -za č. 319; Mk 8,11-21 -

288; Mt 12, 15-21 - zač. 46; Zboru:

zač. 33.
22. december, utorok, Anastázia,

Hebr 2, 11-18; Mt 2, 1 3 -2 3 -z a č . 4.

mučenica. Antifóny, tropar a kondák
ako včera. Prokimen, aleluja a pričas

irmos.
27.

ten z utorka. Hebr. 9,8-10; 15-23; Mk

Narodení Pána, Štefan, prvomuče-

8,22-26 - zač. 34.

ník, P a m ia tka P ánových p ríb u z 

Namiesto Dôstojné je: Zvelebuj a IX.
d e ce m b e r,

N ed e ľa

po

23. decem ber, stre d a , D esiati

ných: Jozefa, Dávida a Jakuba, rú

krétski mučeníci. Antifóny, tropar a

cho svetlé. Radový hlas je piaty, ev.

kondák ako včera. Prokimen, aleluja

na

a pričasten zo stredy. Hebr 10,1-18 zač. 323; Mk 8,30-34 - zač. 36.

z Narodenia a Blaženstvá. Vchod: Po

utie rn i

je

ôsm e.

A n tifó n y

24. december, štvrtok, Predvečer

z hlasu, z Narodenia, o Štefanovi,

Narodenia Pána; Eugénia, mučeni

z nedele po Narodení, Sláva: kondák

ca, pôstny deň. Kráľovské hodinky

o Štefanovi, I teraz: kondák z Nedele

ďte... z Panny narodený... Tropary:

(Cárske časy) - predpoludním, rúcho

po Narodení. Trojsväté. Prokimeny,

p ô stn e j

v e č ie re ň

a le lu ja a p rič a s te n y z h la su a

s liturgiou sv. Bažila Veľkého (v čase

z Nedele po Narodení. Čít. Nedeli:

fa rb y.

V e ľká

dení Pána, Zbor presvätej Bohoro
dičky, rúcho svetlé. Antifóny I. a II.

ské neviniatka. Tropary: z Narode
nia, o neviniatkach, Sláva: kondák z

2. január, Sobota pred Bohozjavením; Zač. Predprazdenstva Bohozjavenia, Silvester, pápež. Tropar
a kondák z Predprazdenstva, proki
men, Aleluja, čítania zo Soboty pred
Bohozjavením: 1 Tim 3,14-17; 4,1-5
- zač. 284; Mt 3,1-11 -zač. 5. Pričas
ten zo soboty - dňu.
3. január, Nedeľa pred Bohozja
vením, Malachiáš, prorok, rúcho
svetlé. Radový hlas je šiesty, ev. na
utierni deviate. Antifóny nedeľné, tro
par z hlasu a z prazdenstva, Sláva:
kondák z hlasu, I teraz z prazdenstva,
prokimen, aleluja a pričasten z hlasu
a z nedele. 2 Tim 4,5-8 - zač. 298;
Mk 1,1-8-zač. 1.
o.ThLic. Vojtech BOHÁČ

v kn ih e p íše - sa sta li p re d m e to m

vať aj najtvrdšiu, najťažšiu prá
cu s plnou zodpovednosťou a
svedomitosťou, za čo si nieke
dy vyslúžili uznanie prostých
ľudí, no aj uznanie a úctu funk
cionárov fabrík alebo družstiev.
V práci a stálych modlitbách
nachádzali nádej a posilu do
každodenného boja o prekona
nie pochybností. Pevnou vierou
v Božiu spravodlivosť neotrias
li temné dni plné ideologického
ateistického marazmu. Svetiel
ko prenikajúce úzkym oblôčikom vä zn ice s p osolstvom
všadeprítomnosti Boha bolo pre
našich martýrov viac, ako teplé
lúče plného slnečného jasu za
platené podpisom zrady dedič-

stva svätých Cyrila a Metoda.
Na Slovensko sa z českého
exilu vracali s podlomeným
zdravím. Chvíľkové oteplenie
politickej klímy v roku 1968 vy
strie d a l znovu nezáujem ,
priam ignoranstvo normalizač
ných mocipánov, ktorí vzdela
ných kňazov opäť degradovali
na dolnú priečku spoločenské
ho rebríčka.
Pamiatka týchto statočných
mužov národa bude nás i na
šich potomkov napĺňať hlbo
kou vďačnosťou za heroický
príklad vernosti Bohu a odva
hy nábožného človeka vzdoro
vať tmám ľudskej nenávisti.
PhDr. Ernest SIROCHMAN

cho svetlé. Antifóny ľ, II., III. antifóna

z N arodenia a B laženstvá, trop a r

sa spieva na troparový nápev a ref

z Narodenia, sláva i teraz: kondák

rén je tropar sviatku, pieseň na vchod,

z Narodenia, Trojsväté, prokim en,

tropar, Sláva i teraz, kondák, proki

aleluja, pričasten, Zvelebuj a IX. irmos

men, aleluja, pričasten z Narodenia.

z narodenia. Čítania radové, rúcho

Namiesto Svätý Bože sa spieva Kto

svetlé.

rí ste v Kristu. Gal 4, 4-7 - zač. 209;

28. decem ber, pondelok, Niko-

Mt 2,1-12 - zač. 3. Namiesto Dôstoj

m édski m učeníci. H ebr 11,17-23;

né je sa spieva Zvelebuj a IX. irmos.

27-31 - zač. 329; Mk 9,42-50; 10,1 -

Myrovanie.

zač. 42.
29. december, utorok, Betlehem

26. december, Sobota po Naro

b ru tá ln ych m etó d n á tla ku, teroru,
p re n a s le d o v a n ia a p o n iž o v a n ia .
N a p riek to m u , že via ce rí v ob d ob í
2. s v e to v e j v o jn y z a c h ra ň o v a li
izraelitov, p a rtiz á n o v či ce lé o b ce
pred p o m s to u n e m e c k ý c h vô jsk,
nakladal s nim i vte d a jší režim ako
s v la s tiz ra d c a m i le n p re to , le b o
ich srd cia b oli p re p ln e n é d o b ro 
tou, lá skou a n e zištn ým cito m so 
lidárnosti. Ich deti boli v y lu čo va n é
z v y s o k ý c h a s tr e d n ý c h š k ô l.
S rod in a m i ich vysíd ľova li d o če s 
k é h o p o h ra n ič ia , kd e n e m a li z á 
k la d n é p o d m ie n k y p re d ô s to jn ý
ľu d s k ý ž ivo t.
P r í z n a č n é p re o d s u n u t ý c h
k ň a z o v b o la s c h o p n o s ť v y k o n á -
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ohto roku začala v Bra
tislave pôsobiť GALÉ
RIA + KNIHA BLUMENTÁL,
svojho druhu jedinečná kato
lícka galéria na Slovensku stála výsta va spojená s
predajom výtvarných diel a
kresťanskej literatúry. Na Rad
linského ulicu č. 28, hneď za
blumentálskym kostolom, už
našli cestu záujemcovia nie
len z Bratislavy a blízkeho
okolia, ale aj z Košíc, Humenného, Piešťan, Prievidze a
ďalších miest, aby potešili
seba alebo svojich najbližších
hlbokým duchovným zá žit
kom.
V pokojnej atmosfére de
centného kultúrneho prostre
dia si každý návštevník môže
prelistovať knižné novinky a
oboznámiť sa s výstavnými
výtvarnými dielami. Čoskoro
s príjem ných prekvapením
zistí, že tu môže nakúpiť nie
len ilustrova n é darčekové
publikácie za symbolickú cenu
už od 15,- Sk a že hodnotné
obrazy kresťanských výtvarní
kov tu ponúkajú za výrazne
nižšie ceny ako v mnohých
iných galériách - drobné gra
fiky a menšie pastely sú za
niekoľko sto korún, väčšie za
tisíc a viac, oleje a art protisy
už od štyrochtislc korún.
Gréckokatolíkov iste poteší,
že aj tu v Bratislave ponúkajú
publikácie blízke ich srdcu,
ako sú napr. Gréckokatolícke
chrámy na Slovensku, Letanovce a pod. Možno teda po
vedať, že vo vysta ven ej
ponuke je naozaj reprezenta
tívny výber pútavých publiká
cií slovenských katolíckych
v yd a v a te ľstie v a výtvarné
umenie viacerých kresťan
ských tvorcov zobrazujúce
Madonu a Spasiteľa, krajinky,
ale aj figurálne motívy, impre
sie a preduchovnelé abstrak
cie. Zastúpené sú výtvarné
techniky od drevorezby cez
frontáž s ceruzkou a ďalšie
grafiky, po akvarel, temperu,
pastel, olejomaľbu i art protis.
Prednedávnom tu bola ver
nisáž, na ktorej predstavila re
prezentatívny výber zo svojej
výtvarnej tvorby akademická
maliarka Mária Miková-Podhradská. V kultúrnom progra
me bravúrne hralo kvarteto
Smetanovho komorného or-

T

CO NEVYNECHAŤ PRI NÁVŠTEVE BRATISLAVY
R EPO R TÁŽ

Z

NOVEJ

chestra, ktoré vďačné publikum
o dm en ilo spon tán n ym po
tleskom.
Návštevníci z celého Sloven
ska galériu ľahko nájdu v tieni
veže blumentálskeho kostola a
môžu sa sami presvedčiť, že pr
voradým cieľom tohto kultúrneho
stánku je sprístupňovať radosť a
šíriť ju aj v iných rodinách.
Vernisáže výstav a uvádzania
knižných n oviniek sú voľne
prístupné. Konajú sa podľa zá
ujmu v šesťtýždenných interva
loch s pestrým kultúrnym
programom v útulnej srdečnej
atmosfére.
B. VOROŇÁK

M odrá arm áda R ytierov
Nepoškvrnenej v Košiciach
vo svojom programe pre za
chraňovanie nenarodených
d ie to k v našej v la s ti má
v úmysle zriadiť náhradný do-

BRATISLAVSKEJ

Na vernisáži v galérii na Radlinského ulici 28 v Bratislave (pri blumentálskom chráme)

hotné matky a pre novonaro
dené dietky. Objekt má zaria
denie pre prijatie matiek, ale
postrádame detské postieľky
pre novorodencov v počte asi
50 kusov.

Tretí dom typu Matky Terezy
z Kalkaty na Slovensku
mov pre tie tehotné ma
mičky, ktoré by svoje
počaté dieťa aj porodi
li, keby ho mohli dať do
p re ch o d n e j o p a tery,
lebo samé v danej situ
ácii nie sú schopné sa
o neho postarať. Ináč
by boli nútené počaté
dieťa dať odobrať ume
lým potratom.
Prozreteľným riade
ním Božím sa vrátila
budova bývalého kláš
to ra v B rehove, okr.
Trebišov, do vlastníctva
rehole Menších bratov
Konventuálov - minori
tov v Levoči. Táto reho
ľa ho p o n ú kla pre
zriadenie náhradného
domova pre tehotné matky a
ich budúce narodené dietky.
Predbežne pripravujem e
uvedený objekt k realizácii
nášho ušľachtilého zámeru.
V objekte bude potrebné zria
diť dve ambulancie - pre te

GALÉRIE

Iniciujeme tých rodičov, ktorí
majú už odrastené dietky a po
nich detské postieľky, aby nám
ich poslali a pomohli tým urých
liť sprevádzkovanie uvedené
ho domova. Uvítame aj detské
výbavičky, plienky a iné potreb

né veci pre novonarodené
deti.
Zároveň oslovujem e ľudí
v dôchodkovom veku, ešte
mobilných, ktorí by v tomto do
move za poskytnutie bytu a
stravy boli ochotní vykonávať
službu ako kuchár, záhradník,
údržbár pre vodu, plyn a elek
trinu, kurič. Ponuka je zvlášť
vhodná pre tých, ktorí nemajú
vlastný domov.
Bezprostrednú službu pre
matky a deti budú zabezpečo
vať sestry Milosrdnej lásky
Matky Terezy.
Ak by chcel niekto materiál
ne alebo finančne poskytnúť
pomoc tomuto domovu, nech
svoj dar pošle na adresu
„Modrá armáda Rytierov Ne
poškvrnenej v Košiciach, Ko
váčska 35”, ktorá má bankový
účet v Slovenskej sporiteľni č.
142845-519 a tak urýchliť jeho
sprevádzkovanie.
Predpokladaný termín započatia prevádzky domova
sme si stanovili na 1. 1.1999.
- Tu sa nám naskytá mož
nosť splniť zákon lásky podľa
slov Pána Ježiša: „Čokoľvek
ste urobili jednému u týchto
najmenších, mne ste urobili.”
Vecné dary posielajte na ad
resu:
Nový Betlehem
076 05 Brehov 31
Predstavenstvo MARN
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Prajeme vám požehnané prežitie v ia n o č n ý c h s v ia tk o v

Prečo

víťazí

Škoda?...

Vďaka jej kvalite a cene, optimálnemu leasingu,
trvalej hodnote a nízkym servisným nákladom

PREŠOV, L evočská 109
tel. 0 9 1 /7 1 5 5 0 6
H A N U Š O V C E n a d T o p ľo u , P o čekanec 16
tel. 0931/ 920440, 920450, 920129
G IR A L T O V C E , O bchodný dom
tel. 0936/ 322923

Do 23. 12.
1998 ZĽAVA
10% Roldor
CLASSIC

•M

s.r.o.

Košice: J. Klembára
0905/437432
Zasklievanie balkónov
a logií Tel. 091/438 58
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

Č a s p red a ja :

A
ŽSR
>r
Košice <

Pondelok 8 .3 0 - 17.00
U torok 8 .30 -1 7 .00
:s^ > Centrum
Streda
8.30 -1 7 .30
laáBass. Štvrtok 8 .30 -1 7 .00
J o m a
8 .30 -1 7 .30
M
a
s
a
ry
k
o
v
a16 Piatok
V predajniach si môžete prezrieť rôzne druhy spální, obývacích
stien, stoly, stoličky a iný druh nábytku. Vašu kuchyňu - jej dispozič
né riešenie - môžete pred zakúpením vidieť na našom počítači.
Zabezpečujem e tie ž ro zv o j a m o n tá ž n á b y tk u podľa
želania zákazníka.

V s ta v a n e s k rin e
Fredeíovacle priečky

I

y m b o lo m p re d v ia  jeho lásku. Pri pohľade na
nočného a vianočné dieťa v jasličk ách sp o zn á
ho času je stupňujúcevam
sa v seb e starého človeka.
svetlo. Všade je plno svet Toho, ktorý podlieha nátlaku,
la na uliciach a v obcho že sa treba presadiť, že tre
d o c h b lik o c ú s v ie č k y . ba m ať úspech. A kto chce
Filipovka nás m á pripraviť m ať úspech, m usí sa obra
na Vianoce, kedy sa naro cať, kráčať cez mŕtvoly...
Ale čo, keď nem ám žiaden
dilo „Slnko spravodlivosti“
a „Svetlo sveta“. 25. decem  úspech, keď nič nedosahu
bra sa stane čosi dôležité,
m ôže sa to stať rozhodujú
cim pre každého z nás. V tú
noc sa narodí Boh v podo
b e m aléh o dieťaťa. Bez
strechy nad hlavou. A to
dieťa - Boh - bude aj pre jem, keď m a to, čo robím, za
tých, čo si žijú v nadbytku, raďuje medzi celkom obyčaj
vždy čímsi nadbytočným . ných, priam núdznych? Kto
V šetk ých tých, čo ch cú by m a m ohol presvedčiť, že
m ať pokoj, b u d e rušiť, m ám nejakú hodnotu, že nie
všetkým pohodlným bude som odpad spoločnosti?
P ráve tá to b e tle h e m sk á
nepohodlné.
Od čias noci, ku ktorej noc, ktorej kraľuje dieťa, uka
sa blížim e, je B oh so m zuje mi cestu, oslobodzuje
m nou, keď nem ám domov, m a od nátlaku m ateriálneho
je so m nou, keď som ne sveta, ktorý isté veci nechá
potrebný a obťažovaný na pe. M ôžem byť ako dieťa,

S

m ôžem byť slabý a chudob
ný, v Božích očiach m a táto
skutočnosť nezavrhuje.
E š te v je d n o m z m y s le
spoznávam v se b e starého
človeka, keď sa dívam do jas
ličiek. Toho človeka vo mne,
ktorý si priveľmi dôveruje a
m yslí si, že znam ená viac
ako tí druhí. Robím sa väčší,

dobu. A najviditeľnejší je I
v slabých, malých, odstrče- I
ných. To, čo slávime na
p a m ia tk u betlehem skej
noci, sa stáva každý rok na
novo. Boh sa môže znovu
zrodiť, keď sa m u staneme
jasličkami, keď ho prijme
m e. A k č lo v e k dovolí
Bohu, aby zaujal miesto na I
to m to svete, všeličo sa
zmení.
Kiež sú Vianoce pre nás
novým stretn u tím s Bo
hom. S Bohom , ktorý na
nás čaká, ktorý nás volá a
ako som, chcem svet stvo ktorý nás sprevádza. Nech
riť alebo zničiť, aby som ne nám Boh dá všetkým mi
cítil, aký som m a lý ... Musím, losť veriť, že je tu s nami a
musím, pretože kto by ma ted a, že nie sm e nikdy
už mohol milovať ako m alé opustení! Vianočné tajom- I
ho a slabého?
stvo je skutočne nesmier- 1
O b etleh em sk ej noci sa ne: Boh je s tebou, dnes a I
dozvedám opak: Boh sa na p o v š e tk y dni, p re to ž e I
ro d il a k o ľ u d s k é d ieťa, v b e tle h e m sk e j noci sa
v zime, chudobe, odstrčený. nám narodil Spasiteľ.
V každom človeku m ôžem
nájsť jeho odblesk, jeho po
Kvetá VOJTEKOVÁ

SVIATOK m Ť A Ť A

O M E G A fo u rs
Kolektív CK OMEGA tours Bratislava a poboč
ka K olies ďakujú cteným klientom za prejave*
nú dôveru v uplynulej sezóne. Všetkým Vám,
ako aj čitateľom časopisu 3 L 0 V 0 , prajeme po
žehnané a radostné prežitie vianočných sviat
kov a nový rok naplnený zdravím a životným
optimizmom,

040 01 KOŠIC6, Kováčska 35
tel./ŕcix 095/6226345
811 01 Bratislava, Františkánske nám. 3
tel. 07/5331367

Objednávam časopis
za predplatné 160 Sk
Meno g priezvisko
Adresa

PSÔ

SLO YO

Tti.

Pozývame vás na púte

Medjugorie
15. 01. - 22.01. 1999
04.02.-11. 02.1999
18. 02.- 25.02.1999
04.03.-11. 03.1999
18. 03.- 25.03.1999
20.05.- 27.05.1999
03.06.-10.06.1999
17. 06.- 24.06.1999
07.07.- 14. 07.1999
21. 07.- 28.07.1999
30.07.- 07.08.1999
12. 08.-19. 08.1999
23.09.- 30.09.1999
03.12. -10.12. 1999
04.11. -11. 11. 1999
08.11. -25.11. 1999
28.12. - 04.01. 2000
Cena zájazdu: 1 750,- Sk
Nocľažné: 10 DM za noc

Lurdy
a Fatima
20. 04. - 30. 04.1999
21.10. -23.10.1999
Cena zájazdu:
6 690,- Sk

Bližšie informácie:
Ján Dudo
0933/783152,757 016
0905 622 560
091/941 504
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