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SLOVO

Čo si želať na prelome dvoch 
rokov? Aby naše srdcia boli plné 
Boha, aby naše ruky boli plné 
lásky, aby mohli rozdávať lásku 
tam, kde vládne nenávisť, aby 
sme nam iesto nedorozum ení 
prinášali pokoj a radosť.

Púť do Svätej zeme

Svätá zem. Miesto, kde sa narodil 
a žil Božský Spasiteľ. Je neopakova
teľným zážitkom navštíviť posvätné 
mystické miesta, ktoré dôverne po
známe s evanjelia. Druhú časť repor
táže zo Svätej zemi z pera o. ThDr. 
Jána Babjaka prinášame na

Str. 6-7 Str. 8 Str. 11

Bez lásky to nejde

Čo tak zmenšiť sa a vysadnúť na chr
bát malého vtáčika a pozorovať život oko
lo nás. Preletieť nad parkom, nad rušnou 
ulicou, nad velkou bankou, alebo nakuk
núť do jedného sídliskového bytu.Takým- 
to zaujímavým spôsobom rozvinula 
úvahu istá žiačka na tému láska.

Doctor honoris causa

Vedecká rada Prešovskej univer
zity na návrh Vedeckej rady Gréc
kokatolíckej bohosloveckej fakulty 
udelila čestný titul “Doctor honoris 
causa” J. E. Mons. Jánovi Hirkovi, 
prešovskému diecéznemu biskupo
vi.

Novoročný príhovor

Blažej KRASNOVSKÝ

N ovoročné 
poznámky

Betlehemci vbehli na dvor 
zvestovať, že už je čas...

Čas-
na siedmy deň pre človeka, 
na šesťcípy hviezdny jas, 
na päť minút, keď sa pred dvanástou 

neuteká,
na štvordobý rytmus šťastia v nás, 
na tri,

na dva... 
na to jedno - najhlavnejšie, 
na to je ten čas...

Tak ideme,
Z roka na rok.
Na spiatočný lístok 
nemá nikto nárok.

Nultý poludník nás delí 
na dve presné polovice: 
na nespokojných, 
na nešťastných...
Len tým tretím v cieli 
večnosť sfarbí líce.
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Záleží na poradí 
hodnôt

Na prahu nového roka je užitočné 
si uvedomiť, že záleží na usporiadaní 
stupnice hodnôt. Keď človek vyššie 
hodnoty podriadi nižším, alebo keď 
nižším hodnotám priradí takú dôleži
tosť, ktorá patrí len hodnotám vyšším, 
tak hovoríme, že má konzumný postoj 
k životu. Ide tu o prevrátenú hierarchiu 
hodnôt, ktorá nie je ani tak zapríčine
ná hriešnym vnútrom človeka, ako je 
vytváraná pod tlakom vonkajších čini
teľov. Tieto činitele prezentujú ideoló
giu praktického materializmu.

Ideológia konzumizmu nie je dielom 
filozofov, ale sa tvorí každý deň roz
ličnými zoskupeniami pomocou čoraz 
silnejšieho pôsobenia reklamy, maso
vého plytkého filmového umenia, ten
denčnej rutinne spracovanej tematiky, 
taktiež značnej časti literatúry, ktorú 
charakterizuje umelecká a intelektu
álna úbohosť, karikatúrne videnie sve
ta a ľudí.

Týždenné program y takm er 
všetkých televíznych spoločností sú 
preplnené pre dušu erozívnym mate
riálom. Aj keď sa tieto programy ne
berú vážne, iba sa pokladajú za 
príležitosť na rozptýlenie, tým, že ne
ustále opakujú primitívny model živo
ta, plnia veľmi nepriaznivú úlohu.

Konzumizmus ďalej podporuje ná
rast nezdravej intenzifikácie práce v 
rôznych zamestnaniach, spojenú so 
vzrastajúcou úlohou peňazí v každo
dennom živote. Čoraz hlbšie sa zako
reňuje presvedčenie, že životná istota, 
osobné šťastie jednoducho závisí od 
množstva vlastnených peňazí. Všet
ky iné hodnoty, najmä morálne a reli
giózne, sa potom stávajú druhoradé.

Z ekonomického hľadiska je konzu- 
mismus pozitívnym javom, lebo pri
spieva k hospodárskemu rastu 
spoločností západného typu. Z etické
ho a hodnotového hľadiska prináša 
veľké škody, také veľké, že ich rozsah 
v súčasnosti ani nedokážeme určiť.

Proti konzumnému spôsobu života 
nie je možné bojovať metódami poli
tickými alebo ekonomickými. Možno 
ho premôcť len individuálnym rozhod
nutím a vedomým osobným odmiet
nutím. Je potrebný odstup od všetkých 
spomínaných negatívnych pôsobení, 
ktoré si nás chcú podrobiť a opano- 
vaf naše vedomie.

Úprimne prijaté posolstvo Evanje
lia nás uschopní v boji proti moderné
mu pohanstvu aj v časoch, ktoré 
začínajú týmto rokom.

M. STANISLAV

Myšíien/q/ na nový ro£
Keby sa ľudia nehádali pre zbytočnosti...
Keby si vedeli uznať, že niečo nevedia...
Keby sa ľudia opovážlivo neposudzovali a vedeli si preto od
púšťať...
Keby sa nespoliehali príliš na neomylnosť úsudku svojho sve
domia...
Keby sme vždy cítili potrebu splatiť to množstvo lásky a dobro
prajnosti, ktoré dostávame od iných ľudí...
Keby sme sa stále snažili nachádzať tie záchytné body, na kto
rých sa stanú svornými, alebo sa aspoň zhodnú ľudia rozlič
ných názorov a pováh...
Keby sme boli úprimní a nekompromisní nielen vo svojom pre
svedčení, ale aj >/ konaní...

Vlado GREGOR

Perly východných otcov
Sv. Bažil Veľký o ROZDIELE MEDZI BIEDOU A CHUDOBOU
Sväté písmo chváli biedu a chudobu a hovorí: „Blahoslavení chu

dobní...“ (M t, 5,3) a „Pane, ty vyslýchaš túžbu úbožiakov“ (Z 10,18), 
ďalej - „chudák a bedár budú tvoje meno velebiť“ (Z 74,21). Aký je 
rozdiel medzi biedou a chudobou a ako mohol Dávid hovoriť: „Ja 
som síce biedny a úbohý, no Pán sa stará o mňa“ (Z 40,18)?

Keď si pripomenieme slovo Apoštola, že Pán „hoci bol bohatý, stal 
sa pre vás chudobným“ (2 Kor 8, 9), myslím, že chudobný je ten, čo 
bol od začiatku v nedostatku a tento stav prijal bohumilo. A Dávid 
vyznáva, že je chudobný a biedny azda preto, že hovorí v mene Pána, 
ktorého voláme chudobným, lebo „hoci bol bohatý, stal sa pre vás chu
dobným“ a biednym, lebo podľa tela volali ho synom nie boháča, ale 
remeselníka. A azda preto, že Jób nezhromažďoval bohatstvá, nepo
kladal ich za svoje, a so všetkým zaobchádza podľa vôle Pána.

Pripravili BAZILIÁNI

Január 
február 1999

Jubilejný rok 2000 - 
téma duchovnej obnovy

“Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista” (Ef 1, 3).
1. Otče náš KKC 2761 - 2865
2. Modlitby a aktivity za jednotu kresťanov
Kultúra: Kultúra zábavy v zmysle slov sv. Pavla: “Láska sa neradu

je z neprávosti, ale raduje sa z pravdy” ( 2 Kor 13, 6).
Zodpovedný výber programov v masmédiách: kultúrnosť, slušnosť 

a miernosť zábav (fašiangové slávnosti, stužkové zábavy, diskotéky a 
pod.)

Objednávam časopis 
za predplatné 160 Sk
Meno a priezvisko 

Adresa

PSC Tel.

V roku 1999

Týždeň modlitieb
V dňoch 18.-25. januára bude 

týždeň modlitieb za jednotu kres
ťanov tak, ako sa modlil Ježiš 
Kristus: „Aby všetci boli jedno“ 
(Jn 17,21).

Ján Pavol II.
do Ameriky

Pri ceste do Mexika a USA, 
ktorú Svätý Otec plánuje na ja
nuár 1999, dôjde aj k neformál
nemu stretnutiu Jána Pavla II. 
s prezidentom USA Clintonom. 
Ako oznámila Tlačová kancelá
ria Svätej stolice, cesta Svätého 
Otca sa má uskutočniť od 22. do 
28. januára 1999.

Do 26. januára bude pápež 
v Ciudad de Mexico, potom po
letí do St. Louis v Missouri, kde 
sa na letisku stretne s Clintonom.

KP/TKKBS

Vatikán plánuje 
kongres charity

Vatikán plánuje na rok 1999 
svetový kongres všetkých orga
nizácií charity v Ríme. Ako ozná
mila Pápežská rada Cor Unum, 
má sa kongres konať v čase od 12. 
do 15. mája a zúčastnia sa na ňom 
vedúci predstavitelia sociálno- 
charitatívnych združení Cirkvi zo 
všetkých svetadielov. Vyvrchole
ním podujatia bude spoločná svä
tá omša so Svätým Otcom dňa 16. 
mája. KP/TK KBS

Na programe STV 2
Na sviatok Bohozjavenia - 

v stredu, 6. januára 1999 o 9.00 h - 
STV 2 bude vysielať z Katedrál
neho chrámu Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach archije- 
rejskú sv. liturgiu so svätením jor
dánskej vody. -rs-

Predplatné
Vzhľadom na predpokladané 

zvýšené poštovné vás prosíme o 
finančné dary. Darcov priebež
ne uverejníme. Redakcia

Najbližšie číslo SLOVA
vyjde 24. januára 1998
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ABY KAZDY KAŽDÉHO MAL RAD
Nedávno boli Sv ia tky  Bo

žieho narodenia. S tara li sm e 
sa, ako čo n a jv ia c  p o te š iť  
našich najbližších. Boli sme 
schopní pochod iť m nožstvo 
obchodov, len aby sme vybra
li ten najvhodnejší v ianočný 
darček. P riznajm e si, koľko 
bolo do toho vložených sta
rostí, ale aj lásky.

Keď sa na Š te d rý  v e č e r 
všetko rozbalilo a obdarujúci 
videl spokojný úsm ev na tvá 
rach svojich b lížnych, zažil 
naozajstnú radosť. Je p red
sa zn á m e  p r ís lo v ie : “ K to  
druhého urobí šťastným , na
chádza a j s v o je  v la s tn é  
šťastie.”

Ten pocit šťastia a uznania 
od obdarovaných azda vypr
chal. A tak na prahu nového 
roku sa vynára  o tázka : Čo 
máme robiť, aby tie dobré hre
jivé pocity šťastia v nás zostali 
natrvalo. Darčeky, darované 
na Božie narodenie, boli sym 
bolom nášho vzťahu k blížnym 
a pri novoročných vinšoch sa

spo ja  m ilióny  rúk v p ria te ľ
skom geste, plnom optim izmu 
a nádeje. Kým sa však naše 
blahoželania neprem enia na 
skutky, budú to iba prázdne 
slová a gestá. Čo z toho, že 
si všetci podám e ruky a vrá ti
m e sa k svo jm u  hnevu  vo 
vzťahu k susedovi, k neúcte 
k rodičom, k nedorozumeniam 
s manželom a ľahostajnosti pri 
výchove svojich detí!

Pred týždňom  sm e dokázali 
obdarovať tých druhých dar
čekmi - sym bolm i lásky a pria
te ľských  vzťahov. Čo keby 
sm e naše okolie znova obda
rovali pochopením  a úctou? 
Bolo by ťažké, aby napríklad 
m a n že lka  p rija la  m anže la , 
k to rý  sa sn a ž í z a b e z p e č iť  
ž ivo b y tie  pre svo ju  rod inu , 
s úctou a m ilou tvárou? D ra
hý rodič, tvo je  d ieťa čaká už 
n iekoľko týždňov na pochva
lu za úspechy v škole, že do
s p ie v a jú c i s y n , k to rý  sa 
m ožno hanbí za svo je  city, 
čaká na otcov pohľad a po

hladenie. A  ty, m ladý priateľ, 
k to rý  m áš iba d e sa ť a lebo  
pä tnásť rokov? Ty rád lyžu
ješ, s ledu ješ te levíz iu  i azda 
le ň o š íš . N ebo lo  by pekné , 
keby si z v la s tn e j in ic ia tívy  
urobil dom a niečo, čo nie je  
tv o jo u  p o v in n o s ťo u , a le  je  
v tvojich silách to urobiť? V ieš 
si predstaviť, akú radosť by 
to tvo jim  rod ičom  prin ieslo?

M ožno hľadím e na up lynu
lý rok s aj trochou ľútosti. Tak 
rýchlo ubehol a tak  veľa  toho 
sa nám nepodarilo  dotiahnuť 
do konca. Iste, bolo v ňom  i 
m noho dobrého, ale m rzí nás 
to  m n o ž s tv o  s tra te n é h o  a 
prem árneného času, m noho 
nedorozum en í, m noho roz
chodov - h lavne s Bohom . A  
dni bez Boha - to boli tie  naj
sm utne jš ie  dni.

Č o  si ž e la ť  na p re lo m e  
dvoch rokov? A by naše srd
cia boli p lné Boha, aby naše 
ruky boli plné lásky, aby mohli 
rozdávať lásku tam , kde vlád
ne n e n á v is ť, aby  sm e  n a 

m iesto nedorozum ení priná
šali pokoj a radosť.

Toto všetko sa nem usí robiť 
ne jakým i h rd inským i činm i. 
S ta č ia  na to  m ožno  práve 
skutky všedného dňa, ktoré 
vykonávam e s láskou, bude
me riešiť s láskou a porozu
m ením . Vstupu jem e do roku 
1999. Je to rok Boha Otca. 
Poprosm e ho teda o svetlo a 
silu, aby sm e dokázali chodiť 
po jeho  cestách, a konať dob
ré skutky vytrva lo  počas ce
lého nového roku.

N echávam  V ás, b ra tia  a 
sestry, do všetkých dní nové
ho roku okrem  nadpisu, “aby 
každý každého mal rád” ešte 
je d n o  povzbuden ie : “B laže- 
nejšie je  dávať, ako prijím ať.” 
Takto pom ôžem e druhým  a 
obohatím e svoju dušu.

Pokoj, radosť a požehnanie 
Božie a tiež  prispenie Matky 
N a jš ťa s tn e jš e j n e ch  V á s  
všetkých sprevádza po celý 
rok.

V še tkých  V ás p o zd ra vu 
jem , m od lím  sa a z ce lého 
srdca Vám  žehnám .

Ján HIRKA, biskup

Viera DONOVALOVÁ - KLENKOVÁ

Pred „dvadsiatkou“

Všedný deň zhasol. 
Odchádza rok. 
Potichu.
Nenazdajky 
otvára snár.
V špirálach dráh 
roztáča dávne diaľky.

Uprostred noci 
na váhach váh 
váhavo váži na dni 
priestor i čas, 
zrýchlený tep, 
tajomstvá nerozhodných.

Ručičky komét 
naznačia smer.
Stálic roj m iesto hľadá .. 
Len stará Zem 
plánuje cieľ 
ľahkomyseľne mladá.
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Ideme k OtcoviApoštolský list Jána Pavla II.

Orientale Lumen
24. Verím, že dôležité pre 

rast vo vzájom nom  pochope
ní a v jednote je  práve z lep
š e n ie  n á š h o  v z á jo m n é h o  
poznania. Synovia katolíckej 

C irkvi už poznajú cesty, ktoré 

S vä tá  s to lica  na zn a č ila  na 
dosiahnu tie  toh to  cieľa: po
znať liturgiu cirkví Východu; 

prehĺbiť poznanie duchovných 

tradícií otcov a učiteľov kres
ťanského  Východu; vz ia ť si 

príklad od cirkví Východu pri 
inkulturácii posolstva evanje

lia; b o jo va ť p ro ti napä tiam  
medzi latiníkm i a východným i 
a podporovať d ia lóg  m edzi 
ka to líkm i a p ra vo s lá vn ym i; 
form ovať v špecializovaných 

ustanovizn iach pre kresťan

ský Východ teológov, liturgis- 

to v , h is to r ik o v  a z n a lc o v  
c irke vn é h o  práva , k to rí by 

zasa mohli rozširovať pozna

nie cirkví Východu; poskyto

v a ť  v s e m in á ro c h  a na 
teologických fakultách prim e

ranú náuku v tých to  m atéri
á ch , p re d o v š e tk ý m  pre  

budúcich kňazov. Na týchto  
dôležitých sm erniciach, ktoré 

ostávajú stále platné, m ienim 
nástojiť s osobitnou silou.

(pokračovanie)

E vanjelium  je  zjavením  
pravdy, že ľudský život je 

putovaním k Otcovmu domu. Sú
časne je výzvou, aby sme po tejto 
ceste kráčali a raz uvideli Boha 
“z tváre do tváre” (1 Kor 13 ,12). 
Toto m ám e m ať na pam äti 
s približujúcim sa tretím tisícro
čím nového letopočtu. Tak nás 
k tomu vyzýva Svätý Otec Ján 
Pavol II. vo svojom apoštolskom 
liste Tertio Millennio Advenien
te vydaného pri tejto príležitosti: 
“Rok 1999, tretí a posledný prí
pravný rok, bude mať za úlohu 
rozšíriť horizont veriaceho pod
ľa samotnej Kristovej perspektí
vy: perspektívy “Otca, ktorýje na 
nebesiach” (poro v. Mt 5,45), kto
rý ho poslal a ku ktorému sa vrá
til (porov. Jn 16,28)” -(TMA, 49).

Ďalej pokračuje: “Večný život 
je  v tom, aby poznali teba, jedi
ného pravého Boha, a toho, kto
rého si poslal, Ježiša Krista” (Jn 
17, 3). Celý kresťanský život je 
ako veľké putovanie do domu 
Otca, ktorého nepodmienenú lás
ku ku každému ľudskému stvo
renie, ale najmä k “stratenému 
synovi” objavujeme každý deň 
(porov. Lk 15, 11-32). Takéto pu
tovanie zachycuje vnútro osoby a 
rozširuje sa potom na celé spolo
čenstvo veriacich, aby sa koneč
ne rozšírilo  na celé ľudstvo” 
(TMA, 49).

Život človeka na tejto zemi je  
naozaj pu tovaním  k O tcovi. 
“Všetci sme si vedomí, že na zemi 
sme len dočasne. Ľudský život sa 
začína a končí, začína sa narode
ním a pokračuje až do okamihu 
smrti. Človek je prechodnou by
tosťou. A na tejto životnej púti ná
boženstvo pomáha človeku žiť 
tak, aby dosiahol svoj cieľ. Člo
vek je ustavične konfrontovaný s

č a s n o s ť o u  
života, o kto
rom vie, že je 
nanajvýš dô
ležitou  p r í
pravou  na 
večný život. 

Viera človeka - pútnika ho orien
tuje na Boha a pri rozhodovaní ho 
vedie, aby robil to, čo mu pomô
že dosiahnuť večný život. Každý 
okamih pozemskej púte človeka 
je  teda dôležitý - dôležitý vo vý
zvach a voľbách, ktoré ponúka” 
(Ján Pavol II.: Boží plán - Desa
toro pre tretie tisícročie).

Jedna áz ijská študentka sa 
v rozhovore spýtala: “Čo by som 
z toho mala, keby som sa stala 
kresťankou?” Dostala odpoveď: 
“V každej situácii vášho života by 
ste vedeli, že máte Otca, ktorý vás 
miluje.” Ona odpovedala: “No, to 
by bolo naozaj veľa.”

Veľmi originálnym spôsobom 
sa to javí v autobiografických po
známkach Bilquis Sheikhovej (v 
knihe Opovážim sa nazývať ho 
Otcom), pakistanskej princeznej, 
ktorej prvý, rozhodujúci krok od 
islamu ku kresťanstvu podmienil 
objav, že Boh je Otec a že ona ho 
smie nazývať Otcom.

Je to naozaj veľa vedieť o tom, 
že máme Boha, ktorého smieme 
nazývať Otcom. Jeho otcovstvo a 
moc sa vzájomne osvetľujú. Svo
ju  otcovskú všemohúcnosť a lás
ku ukazuje tým, že sa stará o naše 
potreby (porov. Mt 6, 32). Naše 
životné cesty a straty nie sú ná
hodou slepého osudu: nad 
všetkým je absolútne mocná ruka 
najmúdrejšieho Otca. Niet naj

menšieho dôvodu k strachu, že 
život nemá zmysel a že smrť je 
najväčšou tragédiou. Nemusíme 
zúfať ani pre hriechy: Otec čaká 
milosrdne a zhovievavo na stra
teného syna. Tu sa najviac uka
zuje svojím milosrdenstvom, keď 
nám odpúšťa hriechy. Milosť je 
vždy väčšia ako hriech. “Kde sa 
rozmnožil hriech, tam sa ešte väč
šmi rozmnožila milosť” (Rim 5, 
21). Keď raz Boh už odpustil, od
pustil navždy. “Lebo Božie dary 
... sú neodvolateľné” (Rim 11, 
29). Boh ich nikdy nestiahne späť. 
Ak sme to dosiaľ mnohi ešte ne
pochopili, “v tomto treťom prí
pravnom rokuje zmyslom “cesty 
k Otcovi” pobádať všetkých, aby 
sa spojení s Kristom Vykupite
ľom, dali sa na cestu opravdivé
ho obrátenia...” (TMA, 50).

Prijmime teda pozvanie Cirkvi 
a spolupracujme s ňou na duchov
nej príprave k tejto významnej 
udalosti! “Berme to ako výzvu”, 
p íšu  nám  o tcovia b iskupi 
v Pastierskom liste pri vstupe do 
tohto tretieho tisícročia, - “aby 
sme sa prebudili zo sna, aby sme 
zhodili skutky tmy a obliekli sa 
do výzbroje svetla vo sviatosti po
kánia, aby sme si obliekli Pána Je
žiša Krista. Môžeme sa lepšie 
pripraviť, ako bdením? Veď ne
vieme, kedy príde náš Pán” (po
rov. Mt 24, 42). Stretajme sa vo 
svojich farnostiach, poznávajme 
lásku Boha Otca k nám, ktorý 
“tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna, aby nezahy
nul nik, kto v neho verí, ale aby 
mal večný život” (Jn 3, 16).

o. Mgr. František DANCÁK

j  o r d á n
Zo zasnežených vrcholkov Hermonu steká Jordán takmer 320 km 

vo vinúcich sa zátočinách, širších alebo úzkych meandroch, v dobách 
vojen a nepokoja i v časoch pokojných a miernych. Je to rieka, ktorá 
tvorí hranice Zasľúbenej zeme. Jej vody nebolo Mojžišovi dovolené 
prekročiť. Keď ju  prekročil Jozue, udalosť bola slávnostne zazname
naná; “Počuj, Izrael, ty dnes prejdeš cez Jordán...” (Deuteronomium 
9, 1-13).

Na je j brehoch kázal Ján Krstiteľa podľa evanjelií tu bol pokrstený 
Ježiš. „Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu 
dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: “Ja by som sa mal dať 
tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?” Ježiš mu však povedal: ”Len 
to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je  spravodlivé.” 
Potom mu už neodporoval“ (Mt 3, 13-15).

Jardenit - centrum krstu, bol postavený členmi neďalekého kibucu 
Kinnecert, aby umožnili prístup početným pútnikom prichádzajúcich 
na toto miesto. Vo vodách Jordánu si veriaci kresťania symbolicky 
obnovuje krst.
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Sm e B o ž í syn o via a d c é ry - d a r B o že j lásky
Evanjelista M arek so zná

mou stručnosťou opisuje, 
ako bol Jež iš  p o k rs te n ý  
v riek e  J o r d á n .  V tý c h  
dňoch prišiel Ježiš z gali- 
lejského N azareta a  J á n  ho  
pokrstil v Jo rdáne. V tom , 
ako vystupoval z vody, videl 
otvorené n eb o  a D ucha, 
ktorý ako holubica zostu
poval na  neho . A z neba 
zaznel hlas: “Ty si môj mi
lovaný Syn, v tebe m ám  za- 
lúbenie” (Mk 1,9-11).

Ježiš n eb o l p o h a n  an i 
hriešnik, že by bol p o tre 
boval krst n a  očistenie od 
svojich hriechov. N epo tre
boval jordánsku vodu p re  
svoje očistenie. Chcel nás 
svojím krstom  názorne  p o 
učiť o to m , čo  sa  d e je  
s nami pri krste. Tri názor
né znaky n ám  stavia p re  
oči jeho krst: otvorili sa n e 
besia, Duch Svätý akoby 
holubica zostúpil n a  neho , 
z neba bo lo  počuť slová 
Boha Otca: Ty si môj mi
lovaný Syn, v teb e  m ám  
zaľúbenie. Tieto tri skutoč
nosti sa vnútorne neviditeľ
ne zopakovali p ri n ašo m  
krste. Jedna je vzácnejšia 
nad druhú.

Sv. Gregor vraví o  prvej 
takto: “J e ž iš  v y s tu p u je  
z vody a vidí, že nebesia, 
ktoré uzavrel A d am  p re  
seba a pre svojich p o to m 
kov, sa otvorili! Takisto sa 
každému človekovi pri krs
te otvárajú nebesia, k toré 
mal predtým zavreté v dô 
sledku to h o , že bol ako  
Adamov potom ok postih 
nutý o d ň a tím  p rá v a  n a  
nebo. Krstom stane sa člo
vek solidárny s K ristom , 
Božím Synom , k torý  m á 
synovské právo n a  nebo  a 
toto právo p rech ád za  n a  
všetkých, čo krstom  vstú
pia do solidarity s Kristom. 
Solidarita s Kristom prevy
šuje bývalú solidaritu s A da
mom.

Druhá skutočnosť: Zostú
penie Svätého D ucha sa 
v krste tiež udeje prvýkrát 
v živote človeka. Ľudskými 
slovami najvhodnejšie vy

ja d ru je m e  S v ä té h o  
D u ch a  ak o  lásku  v 
B ohu m edzi O tcom  a 
Synom . Láska, k torá 
prúdi v B ohu, nezo
stáva iba v B ohu, ale 
sa prelieva aj n a  ľudí.
P ri k rs te  n á s  Jež iš  
p o n á ra  do  p rúden ia 
Božej lásky, aby B o
žia láska p rú d ila  aj 
v nás. N aznačuje sa 
to  p o n o ren ím  člove
ka do vody. Voda je 
symbol S vätého  D u
cha. D o S vätého  Du
c h a  sm e  p r i  k rs te  
p o n o re n ý ,  č iže  d o  
p rúden ia Lásky m e
dzi O tcom  a Synom  
sm e ponoren í. Láska 
Božia nás priberá  do 
svojho prúdenia, za
č ín a  p rú d iť  v n á s , 
ro z lie v a  sa  v n á s .
Tým  činom  sa duša očisťu
je a n ap ĺň a  nebeskou  k rá
sou, k to rá sa volá - milosť 
posväcujúca. Touto krásou 
sa stávam e podobní Ježišo
vi. P o n ášam e sa n a  n eh o  
ak o  n a  v la s tn é h o  b ra ta . 
S távam e sa jeho  bratm i a 
sestram i.

A tak  sa dostávam e k fi
náln em u  účinku krstu , že 
nad  nam i zaznievajú tie isté 
slová ako  nad  Ježišom : “Ty 
si môj milovaný syn, v tebe 
m ám  zaľúbenie. Ty si m oja 
m ilo v a n á  d c é r a ,  v te b e  
m ám  zaľúbenie.” Ježišovi 
bratia a  sestry stávajú sa mi
lovanými synm i a  dcéram i 
nebeského O tca.

Sv. J á n  apošto l tú to  du
chovnú skutočnosť vysoko 
hodnotí, ked  n ad šen e  volá: 
Pozrite, ako  veľmi nás m i
luje neb esk ý  O tec , že sa 
sm iem e nielen nazývať syn
mi a  dcéram i Božími, ale že 
aj sku točne nim i sm e (po- 
rov. J n  3,1).

Sv. Pavol o  B ožom  sy
n o v s tv e  p íš e  R im a n o m  
s veľkým zanietením . Píše: 
Ved všetci, k torých  vedie 
Boží D uch, sú Božími syn
mi. L ebo ste nedostali du
ch a  o tro c tv a , aby  s te  sa 
museli zasa báť, ale dostali

ste D ucha adop tívneho  sy
novstva, v k torom  volám e: 
“Abba, O tče!” S ám  D uch 
spolu s naším  duchom  do
sv ed ču je , že  sm e  B ožie  
deti. Ale ak  sm e deti, sm e 
aj dedičia: Boží dedičia a 
Kristovi spoludedičia” (Rim 
8 ,1 4 -1 7 ).

R o v n a k o  r a d o s tn e  to  
ozn am u je  aj G alaťanom : 
“Ved skrze vieru v Kristovi 
Ježišovi ste všetci Božími 
synm i... P retože ste synmi, 
poslal B oh do  našich  sŕdc 
D ucha svojho S yna a  on  
volá: “A bba, O tče!” A  tak  
už nie si o trok , ale syn; a 
ked syn, tak  skrze B oha aj

d e d ič ” (Gal 3 ,2 6 -  
4 ,6-7).

V k re s ť a n s k o m  
staroveku  p o k rste 
n á  deva Afra slúžila 
u  dcéry  p o h an sk é
h o  kráľa. Raz kráľo
va d céra  rozkázala 
slúžke Afre: “Vyšľa
haj b ičo m  o tro k y 
ňu !” To sa nezrov- 
n áv a lo  s k re sťan 
sk ý m  s v e d o m ím  
devy. N echcela p o 
slúchnuť. P an i n a  
ň u  p r ísn e  skríkla: 
“P am ätaj n a  to , že 
ja som  kráľova dcé
ra !” A v tedy  deva 
o d p o v e d a la :  “J a  
som , prosím , viac. 
J a  som  Božia dcé
ra !” Kráľova dcéra 
utíchla. Dala si vec 
vysvetliť. O b o z n á 

mila sa s kresťanskou vie
rou  a  n ap o k o n  sa dala p o 
krstiť.

O  francúzskom  kráľovi, 
svätom  Ľudovítovi, vieme, 
že sa na  úradné listiny p o d 
pisoval ako Ľudovít Poissy. 
Spýtali sa ho: “Veličenstvo, 
p re č o  sa  n e p o d p is u je te  
Ľudovít z Paríža? Paríž je 
p re d sa  oveľa dô ležitejšie  
m esto  ako Poissy .” Kráľ im 
p o v ed a l: “P re  m ň a  nie!
V P aríž i m a  k o ru n o v a li, 
tam  so m  sa  stal kráľom.
V Poissy m a pokrstili, tam  
som  sa stal Božím synom . 
A to  je nekonečne viac. ”

T h D r. J o z e f  V R Á B L E  C

Anton MESÁROŠ

Na prahu
Zas plynie čas.
Raz v roku si ľudia všimnú, 
slnko dnes vyšlo včas.
Čo z toho - 
na veži polnoc bijú.

Kráčajúc v závejoch, 
ani to nezbadáš, 
že svet čosi zobral, 
stačí na to lampáš?

Boh dáva dar, 
lepšie ho vrátiť späť 
taký, aký svet nepoznal 
a nechať sa za ruku viesť.

Kolotoč radosti 
je  zmiešaný s pochybnosťou. 
Len z viery dá sa žiť, 
tešiť sa na cestu domov.

Život sa nekonči, 
iní a krajši začína.
Stáť na prahu zoči-voči
- Bohu
- je niečo väčšie od neba?
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Druhá m rcliátiu i púť 
púť prosbu do Smtej seme

Pod N ETy

Nedávno sme vstúpili do 
tretieho roka duchovnej 

obnovy ako bezprostrednej 
prípravy na jubilejný rok 2000 
a tretie tisícročie.

Tretí rok je  rokom Boha - 
Otca. Aký je ten náš Nebeský 
Otec, akú najdôležitejšiu črtu 
by sme mohli uvidieť na na
šom Stvoriteľovi?

Je to to, čo najviac absen- 
tuje v nás - v ľuďoch - láska. 
Boh nás miluje bez rozdielu. 
Nepozerá na farbu pleti, na 
rasu, na rodokmeň, na vzde
lanie, ani na tituly, ani na to, či 
sme chudobní alebo bohatí.

O láske veľmi veľa rozprá
vame, ale v podstate je to len 
slabý zápas so svojim i sla
bosťami.

Láska má mnoho podôb. 
Pravá láska sa tu nechváli. Jej 
prejav je nezištný, a samozrej
mý.

Skúsm e o b ja v iť  dôvody, 
prečo dnešní ľudia v 20. sto
ročí majú vo svojom vnútri tak 
málo lásky?

Pohodlie - malý záujem o 
potreby iných.

N esprávny ž ivo tný štý l - 
málo modlitby.

Úžasné rýchle tempo - málo 
času pre vlastné deti.

Túžba mať stále viac - zá
vislosť od peňazí.

Televízia - duchovná negra
motnosť bez základnej život
nej potravy ( biblia, duchovná 
literatúra, knihy, časopisy).

Počítače - ovládajúc ich, 
mysliac si - som ako Boh.

Mohli by sme menovať ďal
šie a ďalšie dôvody, prečo 
máme v sebe tak málo toho 
kvasu, ktorý by prekvasil as
poň ten najbližší svet v našom 
okolí. Stojí za to zamyslieť sa 
nad tým a niečo zmeniť k lep
šiemu. Je začiatok roka. Ne
zostaňme len pri predsavzatí.

A. MESÁROŠ

Každý človek md srdce. 

Umenie nájsť fo v  ňom 

je našou povinnosťou

(Pokračovanie z minulého čísla)
Posledným miestom tretieho dňa 

našej púte vo Svätej zemi boi Kumrán 
(Qumrán), ktorý sa nachádza biizko 
Mŕtveho mora v Júdskej púšti. Žita tu 
(v rokoch 150 pred Kristom až 68 po 
Kristovi) náboženská sekta Essénov.
V okolitých jaskyniach sa v roku 1947 
našli vzácne rukopisy z kníh Starého 
zákona, napríklad celý text proroka Iza- 
iáša. Význam kumranských kožených 
zvitkov je  vtom, ženám dokázali pra
vosť a autentičnosťbiblických textov.

Unavení, ale obohatení novými po
znatkami, sme si večer v hoteli Viktó
ria pri príležitosti sviatku Uvedenia 
Presvätej Bohorodičky do chrámu, za
spievali Mariánsky akatist a uložili sa 
na odpočinok.

Štvrtý deň cesty po Svätej zemi sme 
začali púťou do Mamre pri Hebrone. 
Navštívili sme vykopávky miesta, kde 
býval Abrahám. Prvá kniha Mojžišova 
o tom rozpráva takto: “Abrahám vzal 
svoj stan a šiel a osadil sa pri terebin- 
toch Mamreho, čo sú v Hebrone a po
stavil tam Pánovioltár"(Gn 13,18). Tu 
sa mu zja vi i  Pán a Abrahám ho pohos
til. Vtedy mu Pán prisľúbil potomka slo
vami: “O rok v tomto čase sa vrátim a 
tvoja žena Sára bude mať už syna’’(Gn 
18, 10). A Boh splnil, čo prisľúbil Abra
hámovi. Sára porodila syna Izáka (po- 
rov. Gn 21, 1-8). Keď Sára zomrela, 
Abrahám ju  pochoval v Mamre, keď 
najprv tam kúpUpohrebné miesto. Boi a 
to jaskyňa Machpeia, ktorá je  dodnes 
rodinnou hrobkou izraelských patriar
chov v Hebrone.

To bola naša druhá zastávka 
v Hebrone. Prešli sme viacerými vojen
skými kontrolami. Nad jaskyňou Mach- 
pela dal Herodes Veľký z úcty 
k patriarchom postaviť chrám, ktorý 
však zničil Vespazián počas židovskej 
vojny. Dnes sú hrobky Abraháma, 
Izáka a Sáry v mešite, ktorá bola pred
tým križiackym chrámom, ktorý boi po
stavený nad zvyškami byzantskej 
baziliky. Mohamedáni si ho upravili a 
prispôsobili na svoj štýl. V mešite sa 
nachádza pekná, z dreva vyrezávaná 
kazateľnica, ktorú dai postaviť sultán 
Omar na počesť víťazstva nad križiak
mi. Pri vstupe do mešity sme sa mu
seli podrobiť prísnym bezpečnostným 
prehliadkam. Všetci sme sa museli 
vyzuť a ženy mohli vojsť do mešity iba 
zahalené.

Náš sprievodca o. Martin Mojžiš nás 
previedol arabským bazárom, kde sa 
nám dvíhal žalúdok a bol to skoro zá

zrak, že sa nik z pútnikov v tej trme- 
vrme nestratil.

Cestou do Betlehema sme sa za
stavili v obchode so známou hebron- 
skou keramikou. Kúpili sme si malé 
suveníry, ktoré nám budú pripomínať 
naše putovanie po Svätej zemi.
V obchode bol každý ponúknutý šál
kou chutného čaju.

Betlehem v hebrejčine znamená 
Dom chleba. Pôvodne sa nazýval 
Efrata. Tu sa narodil kráľ Dávid. Pre 
nás bola najzaujímavejšia Bazilika na
rodenia Pána Ježiša Krista. Fragmen
ty z mozaikovej dlažby svedčia o 
pôvodnej bazilike, ktorú tu dala po
staviť sv. Helena po Milánskom edik
te v roku 330. Dnešnú baziliku 
spra vujú pra v o si á vni kresťania. Ved
ľa baziliky si františkáni postavili 
Chrám sv. Kataríny, z ktorého je  na 
Vianoce televíziou vysielaná polnoč
ná sv. omša. Pod svätyňou baziliky 
sa nachádza jaskyňa Narodenia Pána 
Ježiša, ktorú tiež spravujú pravosláv
ni. Katolíci v nej majú maličkú kapln
ku. Jaskyňa Narodenia je  najzná
mejšie a najviac navštevované kres
ťanské miesto sveta. Miesto narode
niaje označené striebornou h viezdou, 
na ktorej je  nápis: “Tu sa z Panny 
Márie narodil Ježiš Kristus."

Ďalším pútnickým miestom bolo 
Pole pastierov, kde sme slúžili sv. litur
giu. O toto miesto sa starajú tiež o. fran
tiškáni. Nachádza sa v Betleheme asi 
kilometer a pol od miesta narodenia. 
Podľa kresťanskej tradície je to miesto,

kde sa zjavil anjel pastierom a zvestoval 
im narodenie Pána. Sv. Lukáš evanjelis
ta nám o tom podal túto správu: “Vtom 
kraji boli na poli pastieri,, ktorí v noci 
bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri 
nich Pánov anjela ožiarila ich Pánova 
sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale 
anjel im povedal: “Nebojte sa. Zvestu
jem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť 

všetkým ľuďom. Dnes sa 
vám v Dávidovom meste 
narodil Spasiteľ, Kristus 
Pán.Atoto vám bude zna
mením: Nájdete dieťatko 
zavinuté do plienok a ulo
žené vjasliach”(Lk2, 8- 
12). Po sv. liturgii prišiel 
k nám jeden františkán a 
prihovoril sa nám. Pove
dal, že pre nás, kto r  isme 
dnes na púti v Betleheme, 
sú už dnes Vianoce, pre
tože tieto miesta nám živo 
pripomínajú narodenie 
Spasiteľa sveta.

Po vyčerpávajúcom 
dni plnom zážitková no
vých skúseností sme sa 
unavení vrátili do hotela 
Viktória a po večeri sme 
poďakovali Pánovi Ďa
kovným akatistom.

Piaty deň sme malina 
programe prehliadku Jeruzalema. Slovo 
Jeruzalem znamená miesto pokoja. Keď 
si uvedomíme, že štyridsaťkrát boio ob
liehané a vyše dvadsaťkrát dobyté, vidí
me, o aký paradox ide. Mestskou 
dopravou sme sa vyviezli na Olivovú 
horu. Odtiaľ sme zostúpili do Betfagefv 
preklade Dom fíg), kde Ježiš preklial 
neplodný figovník. Z tejto dedinky od
chádzal na Kvetnú nedeľu do Jeruzale
ma. A j dnes tu začína slávnostný 
sprievod na Kvetnú nedeľu (porov. Mt 
21, 1-11). Treba poznamenať, že dnes 
je  dedina Betfage súčasťou Jeruzale
ma. Už v štvrtom storočí tu s tá i  kres
ťanský chrám. V záhrade sme videli 
pôvodné hroby, do ktorých Židia pocho
vávali svojich mŕtvych. Išlo o jaskyne 
vytesané v skalách s okrúhlym kame
ňom, ktorým uzatvárali vchod do hrobu. 
Židovský pohreb mai dve fázy. Pocho
vali mŕtve telo zabalené do plachty do 
skalného hrobu a o rok tam prišiel kňaz 
a pozbieral kosti a lebku a uložil ich do 
osária.

Potom sme znova vystúpili na Oli
vovú horu. Stojí tu Kostol Páter Nos- 
ter. Podľa tradície na tomto mieste Pán 
Ježiš naučil apoštolov modlitbu Otče náš
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N ovod o by apoštol Slovanov
PROFESOR O. MICHAL LACKO, SJ - VZOR PRE MLADÚ GENERÁCIU

Súčasný mladý človek, rovnako ako t í  starší kedysi v rokoch 
svojej mladosti, hľadá vzory, ktoré by ho čímsi oslovili v ktoré 
by vo svojom ďalšom živote napodobňoval, snažil sa im pri
blížiť. Keď si však uvedomíme, akému tlaku je  dnešná mlá
dež vystavená najmä zo strany masmédií, je  jasné, akým  
vzorom jej väčšia Časť podlieha. Svetielkom na úsvite sa stali 
cirkevné školy na ktorých je  predsa len mládež postavená aj 
do iného zorného uhla pohľadu na svet. Cez celé výchovné 
pôsobenie týchto vzdelávacích inštitúcií sa tiahne ako Adria
nina nit radostná Ježišova blahozvesi, ktorá každého z nich 
oslovuje svojským spôsobom.

P edagógovia tohto typu  
šk ô l s i  u v e d o m u jú  a 

majú stále na zreteli, že človek, 
ktorý nosí v sebe správne ide
ály a usiluje sa o ich realizá
ciu, sa  d o s tá v a  do nového  
sveta. Takto sa m u otvára p o 
hľad pre úplne nové hodnoty. 
Začína na každom  kroku  cítiť  
Boha. To ho ro b í v n ú to rn e  
silným  a d o d á v a  m u  n o vú  
dôveru. M nohokrát sa nevyrie- 
šiteľnéproblémy s tanú  nepatr
nými, slabosť sa prem ieňa  na  
silu, nenávisť na  sym patiu ... 
Hlboká dôvera v B oha sa s tá 
va istotou, o ktorú  sa možno  
oprieť a z  ktorej možno čerpať 
pre každodennú cestu.

Sv. A ugustín  hovorí: “D uša  
sa sýti ideou a keď  je j niet, 
povstáva p rá zd n o ta .” Vieme 
všetci z  v la stne j skú sen o sti, 
ako ľahko sa stávam e bytosťou 
bez vyšších am bícií najm ä tým, 
že sme ubití všednosťou, ale aj 
nesprávnym zam eraním  svojej 
životnej cesty. A by sm e m la 
dých ľu d í u še tr ili m nohých

(porov.Lkl 1,2-4). V ňom, v priľahlých 
chodbách a na múroch v záhrade je 62 
tabuliek s textom otčenáša v rôznych re
čiach. Vo vnútri chrámu je aj tabuľka so 
slovenským textom.

Vrch Olivovej hory je 809m nad mo
rom a z neho podľa kresťanskej tradí
cie vystúpil Pán Ježiš do neba. Na 
západnej strane Olivovej hory sme 
navštívili kaplnku s názvom Dominus 
Fievitf v preklade Pán zaplakal). Ka
plnkaje postavená v tvare ľudskej slzy. 
Z toho miesta pozeral Pán Ježiš na Je
ruzalem a zaplakal nad nim a hovoril:

“Kiež by si aj ty v ten deň spoznalo, čo 
ti prináša pokoj! Ale teraz je  to skryté 
tvojim očiam. Lebo prídu na teba dní, 
keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, 
obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, 
zrovnajú so zemou teba i  tvoje deti v tebe

zbytočných živo tných  pádov  a 
sk lam aní, snažm e sa im  p re d 
k la d a ť  i vzory a  ideály “z  m äsa  
a ko s tí”, vzory a ideály ľudí. Je  
v š a k  v e ľm i d ô le ž i té  v e d ie ť  
správne vybrať a usmerniť.

N aša  gréckokatolícka cirkev, 
ktorá bola tak ťažko skúšaná  
v rokoch tvrdej totality, nám  
p onúka  celý rad  takýchto osob
ností. S  m nohým i sm e sa  už  
stretli na stránkach  časopisov 
či kn íh , m n o h í však ostávajú

a nenechajú v tebe kameň na kameni, 
lebo si nespoznalo čas svojho navštíve
nia" (Lk 19,42-44).

Na západnom svahu Olivovej hory 
je najväčší, najstarší, a j najdrahší 
židovský cintorín na svete. Mnohí židia 
túžia byť pochovaní práve na tomto 
cintoríne, blízko Jozafátskeho údolia, 
kde podľa proroka Joeia má byť po
sledný súd. Židia veria, že tí, ktorí sú 
pochovaní na tomto cintoríne, vstanú 
pri poslednom súde ako prví. Posled
né vykopávky dokazujú, že sa tu po
chovávalo už2000rokov pred Kristom.

Na severnej strane Olivovej hory je  
Hebrejská univerzita založená v roku 
1925.

P. ThDr. Ján BABJAK, SJ 
(Dokončenie v budúcom čísíe)

kdesi v ú za d í a ich “skrytá  p rá 
ca vo vin ici P ánovej” ešte ne
uzrela svetlo sveta. Je  práve na  
m ladej generácii, aby práve ta 
kého osobnosti ob javova la  a 
snažila  sa im  priblížiť. Jedným  
z  takýchto  “robotníkov”, ktoré
ho “v la s tn í” ešte nepozna jú , 
alebo p ozna jú  iba veľm i málo, 
je  osobnosť profesora o. M icha
la Lacku, S  J.

Novodobý apoštol Slovanov, 
apoštol úsm evu, apoštol srdca
- takto  a podobne ho nazva li 
tí, pre ktorých bol bratom, p r ia 
teľom, dobrým  človekom.

V  prvotnej Cirkvi len človek, 
ktorý videl zm ŕtvychvsta lého  
Pána, mohol byť uznaný za apoš
tola. Apoštol je  svedkom. Svedčí 
o tom, čo sám videl a počul, ak 
chce, aby jeho svedectvo bolo vie
rohodné. A  toto všetko je  aj dnes
- dvetisíc rokov po sm rti a zm ŕt
vychvstan í Ježiša  - kritériom  
pravdivosti apoštola a svedka. To 
vyžadova lo  a vy ža d u je  ž iť  
v stálom a hlbokom spoločenstve 
s Ježišom, m ať čas na osobný a 
hlboký rozhovor s Kristom. Odo
vzdávať iným Svätého Ducha. A  
túto charizm upáter Michal Lac
ko mal. Mal schopnosť premieňať 
srdcia a život iných ľudí mocou 
vlastného slova, mocou vlastnej 
modlitby, mocou vlastnej neú
navnej práce.

N á m e s tie  je  m ies tom , kd e  
apoštol pracuje. Jeho nám es
t ím  bo li a rc h ív y , k n ižn ic e ,  
prednáškové auly i stanica Ter
m íny, kde  s lá skou  p r ij ím a l  
p ú tn ik o v  zo svojho m ilované
ho Slovenska. P ri tom všetkom  
však nezabúdal na  to najdôle
žitejšie  v živote apoštola - na  
m odlitbu . I  on odchádzal na  
“p ú šť“, ktorá  form ovala  a zo 
ceľovala jeho duchovný život a

kde nadobúdal “svoje evanje
liu m ”. Ú prim ná detinská  lás
ka  k  B ohu - to bolo v jeho živote 
na prvom  mieste.

S ku tk y  apoštolov p redstavu 
jú  apoštolov ako ľud í u silu jú 
cich sa  u stav ične na laď ovať  
svoje vnútro na hlas Svätého  
D u c h a  p rá v e  p re to , že  boli 
ľuďm i m odlitby - práve takým  
bol a j p á te r  M ich a l Lacko. 
M nohí, k torí ho poznali, vedia, 
že m od litba  nebola pre neho  
fo rm ou  ú teku , ale spôsobom  
poznania , kam  sa vybrať, koľ
ko času tam  stráviť, čo robiť a 
čo hovoriť. Bol to stály, živý a 
láskyplný dialóg s Pánom, kto
rý m u  dával správnu  orientá
ciu, ale a j o d va h u  p re ko n a ť  
problém y tohoto sveta.

Takéto vzory potrebuje naša  
m ladá  generácia, takéto vzory 
je j m usím e predkladať. M ôže
m e n a  to p o u ž ív a ť  rô zn e  
p ro str ied ky  a rôzne spôsoby. 
A ko p r ík la d  môže p o slú ž iť  zá 
s lu žn á  in ic ia tíva  Centra sp iri
tu a li ty  V ýchod  - Z á p a d  M. 
L a c k a , re p re ze n to v a n á  o. 
ThDr. Jánom  Babjakom , SJ. 
Ten v sp o lu p rá c i s veden ím  
G réckokatolíckeho g ym názia  
sv. J á n a  K rstiteľa v Trebišove 
pom ohol na  svet dobrej veci, 
prezentácii osobnosti prof. M. 
L acka  m la d ým  pokračova te
ľom cyrilom etodských tradícií 
form ou výstavy. N a  je j realizá
cii sa podieľali m nohí, ale naj
d ô le ž ite jš í je  výsledok. Ž ivý  
k o n ta k t s d ielom  a odkazom  
prof. M icha la  L acka, vzoru, 
ktorý hodno nasledovať.

A k  nebudem e m ladým  pred 
k la d a ť  takéto vzory, p r íd u  in í 
a  p o n ú kn u  im  “svoje” vzory. A  
to nesm iem e dopustiť.
ThDr. Valéria LEŠČIŠINOVÁ
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Láska
Slovo láska m á hlboký 

zmysel. Niekto si povie: “ja 
viem  milovať, čo  len to ”. 
Taký človek asi n ech áp e  
pravý zm ysel lásky. Láska 
m á rôzne podoby. P redsta
vím si, že sa zm enším  až 
tak, že m a m ôže uniesť v tá
čik. Vysadnem m u na chr
bát a už letíme do sveta za 
láskou.

S tretávam e m noho ľudí. 
Dvaja ľudia spolu sedia na 
lavičke a rozprávajú sa. Mož
no sa majú radi, m ožno sú 
to  len priatelia zo školy, m ož
no sa len nedávno zoznámi
li... Tu asi nenájdem  lásku. 
Ale predsa. Ani som  si n e 
všim la a v táčik  zale tel o 
kúsok  ďalej. Tam sú  opäť 
dvaja ľudia, držia sa za ruky, 
rozprávajú sa, potom  sa roz
lúčia. To je priateľská láska, 
myslím  si, ona sa  zakončí 
m anželstvom . Ale nem usí 
to  byť tak. Nie každá takáto 
láska sa končí šťastne.

L etím e ďalej. V táčik  si 
sado l na konárik  s tro m u  
pred velkou budovou, aby 
si oddýchol. J e  krásne ne
deľné popoludnie a ja sle
dujem  všetkých ľudí okolo. 
Najprv som  nazrela do okna 
b u d o v y  s to ja c e j  p re d o  
mnou. Vidím tam  ľudí oko
lo stola, asi to  bude rodina. 
Stôl je plný jedla. Počuť hlas
nú vravu. Načúvam. Brat a 
sestra sa hádajú. Toto asi ne
bude b ra tská a se s te rsk á  
láska. To nie je pekné, takto  
by sa nem ali správať, ale 
...ale, tam  je aj iná rodina, tiež 
sa zišla okolo stola. Teraz sa 
práve modlia. Po m odlitbe 
m am ka n ab e rá  k ažd ém u  
obed na tanier. Toto nazý
vam m aterinská láska. Teraz 
podal brat ses tre  zemiaky, 
o ktoré ho prosila a ona sa 
m u  poď akovala . O n m á 
v sebe kúsok bratskej lásky 
k sestre.

Vtáčik si oddýchol a po 
hol sa, takže osta tné  okná 
som  si nestih la  všim núť. 
L etím e slep o u  u ličkou a 
veľa ľudí tam  nie je. P relete
li sm e cez fontánu a park a 
odrazu som  zbadala ďalších 
dvoch ľudí. P ravdepodobne 
opäť priateľ a priatelka. Ale

nie, veď majú spoločné ob 
rúčky. Takže manželia. Muž 
drží ženinu ruku a obaja si 
vychutnávajú krásu  slnka a 
leta. Neviem  tú to  lásku za
radiť do skupiny, tak  ju na
zvem  m anželská láska.

Kým som  sa  ponorila do 
svojich myšlienok, ani som  si 
nevšimla, že letíme nad úra-

Predstaviť si v dnešných 
časoch Vianoce bez vianoč
ného stromčeka, je  takm er 
nemožná vec. Strom ček je 
symbolom Vianoc a stredo
bodom všetkých vianočných 
slávností a tradičných 
zvykov. S hviezdou 
alebo anjelom na vr
cholci, a s ligotavými 
svetielkami a trblieta
vými ozdobami všet
kých fa r ie b , taký to  
vianočný stromček je 
nielen n iečím  krás
nym na pohľad, ale aj 
symbolom, v ktorom 
sa z rač í význam  a 
zm yse l ce lého  v ia 
nočného času. Polo
ž ili s te  si n ie ke d y  
otázku, kde sa vlast
ne nabral takýto krás
ny zvyk, ktorý hrá takú 
význam nú  ú lohu  v 
naš ich  v ia n o čných  
slávnostiach? Odpo
vedí na to je  iste niekoľko - a 
možno, že na každej z nich 
môže byť trocha pravdy. Tra
duje sa však pekná legenda, 
a to z počiatkov kresťanstva 
v Anglicku. Medzi tými, čo po
máhali rozširovať kresťanstvo

dom. Vtáčik zastal a sadol si. 
N akuknem  dnu. Sedia tam  
muži, asi sa rozprávajú o ne
jakej zmluve, alebo o penia
z o c h . R o z h o v o r v y v ŕš il 
hádkou. Prvý muž vyhodí ba
líček bankoviek z kufríka, 
o sta tn é  si vezm e a nam rze
ný vychádza von. Títo ľudia 
strašne  túžia po peniazoch,

medzi tam ojším i pohanskými 
druidmi, bol aj istý mních me
nom Wilfred, neskoršie nazva
ný “Svätý W ilfred” .

Jedného dňa, obklopený sku
pinou pokrstených pohanov,

W ilfred zaťal do obrovského 
buka. Buk bol pre pohanských 
druidov posvätným stromom. 
Len čo tento mocný buk padol 
s rachotom na zem, rozštiepil 
sa na štvoro, a z jeho stredu 
vyrástla mladá krásna jedlička,

ktoré v seb e  skrývajú zlo. 
Majú lásku, velkú lásku k pe
niazom, a to nie je dobré, pre
tože peniaze skrývajú zlo, 
človek, ktorý ich miluje, tiež 
nie je najlepší. Takéto typy lá
sky  sa mi vôbec nepáčia. 
Vonku sa zvečerieva. Letíme 
nad naším bytom. Vtáčika po
prosím, aby zastal na našom 
okne. Poďakujem mu za pre
chádzku po m este.

Vtáčik z okna odletel a ja 
sa ocitám  v svojej izbe. Po
m aly sa stávam  väčšou a 
väčšou, až nadobúdam  svo
ju sku točnú  veľkosť. Celý 
čas rozmýšľam nad tým, aká 
tá láska vlastne je. Verná? 
Neverná? Také jednoduché 
slovíčko, často  používané, a 
aký m á hlboký zmysel. Za 
ten  jediný deň som  pocho
pila, čo  je láska.

M ária  NOV OTNÁ 
žiačka 7. ročníka

d v íh a jú ca  svo j v rch o ve c  
k oblohe. Ľudia okolo užasli 
údivom. Wilfred pohodil sekeru 
na zem, obrátil sa k ľuďom a 
vravel: “Nech je odteraz tento 
stromček naším svätým stro
mom. Je to drevo mieru, lebo 
veď aj naše domy sú vystave
né z jedli. Je znamením nepre
stajného života, lebo jeho ihli
čie je vždy zelené. Hľa, ako sa 
jeho vrchovec vypína k nebu. 
Pomenujeme ho stromčekom 
Ježiškovým. Zhromažďujte sa 
okolo neho, nie v nehostinnej 
divočine, ale vo svojich príbyt
koch. Tam bude obklopený dar
mi lásky a skutkami dobroty.”

A ta k  je  je d lič k a  až do 
dnešného dňa jedným z najkraj
ších symbolov Vianoc.

Pre mnohých je jedlička symbo
lom samého Ježiška. Je svieža, 
plná života, ako je živý ten, čo pri
šiel spasiť a oživiť, čo bolo mŕtve.

A čo znamenajú svetlá, ozdo
by, darčeky na stromčeku? Tie
to veci sú symbolom milostí a 
nebeských darov, ktoré nám pri
nieslo Božské Dieťa, čo sa na
rodilo v Betleheme.

Anglická legenda z knihy 
Andreja Paulínyho Plamienky 
(1987).

Legenda o vianočnom stromčeku
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D omček maličký ako z roz
právky a v ňom dve starenky, 

zhrbené ťažkou prácou. Dvor, jedna hl
boká jama, na konci tej jamy obrovská 
stodola. Voz so senom tam sám „za
parkoval”, ale hore vytiahnuť na cestu, 
to musel pomáhať starenkám vždy 
niekto, kto po ceste šiel.

Starenky chovali prasiatka, sliepky i 
kravky. To všetko strážil psík Bobík. Tiež 
taký starček s vyplznutou srsťou.

Keď sme prišli na chalupu, starenky 
sa tešili, že bude veselo, vecf široko- 
ďaleko susedov niet. Atak sme im po
máhali to seno zhadzovať, to voz 
z dvora ťahať, to zemiaky nakladať.

Raz sme mali na chalupe vzácnu 
návštevu a tu prišli starenky prosiť o 
pomoc pri ukladaní zemiakov z poľa do 
pivnice. Vtedy som odmietla. To ma 
mrzí, ale návšteva nemala vhodné ob
lečenie, azda ma to ospravedlňuje.

Nažívali sme spokojne ďalej. Bobík 
nás strážil. Aj nás, aj Ich. Starenky gaz
dovali, hoci dostávali slušné dôchodky, 
pracovali do úmoru.

V nedeľu vytiahli z truhlíc prekrásne 
kroje a vyobliekali sa ako bábiky. Až do
dnes ľutujem, že som si ich nenafoto- 
grafovala. Tak krásne tváre a kroje už

nevidieť. Veď aj mali, možno aj viac než 
osemdesiat rokov, tak ony, ako aj ich kro
je. Starenky vedeli aj tie čepce a kroje 
nosiť.

Po horúcom letnom dni raz prišla hro
zivá búrka. Zdalo sa, že horí celá oblo
ha. Blesky horeli v hlbokej tme noci okolo 
celej dediny. Hromy udierali, až sa cha
lupy triasli. Dážď lial. Hlboká noc, tma. 
Bola to strašná noc. Plná búrky, hromov 
a bleskov. Tatranské končiare odrážali 
tie blesky a hrmavicu. A ráno? Ráno už 
susedka nevstala. Mozgová príhoda. V

SESTRY
nemocnici smrť ukončila jej púť. Pobra
la sa za manželom, ktorý zahynul vo 
vojne.

Dcéra prišla z mesta, poplakala si, 
pomník dala postaviť a odišla. Sestra ne
bohej, druhá starenka, ostala sama 
v domčeku. V noci sa bála, lebo suse
dov nijakých nemala. Gazdovať sama 
nevládala, posmutnela. Popredala, čo sa 
dalo, a nevedela, čo si počať. Bobík tiež 
nepočul, ani zubov nemal, ani už nebre- 
chal. Nevládala starenka sama v dome 
v tuhých zimách kúriť. Zaťažko, ale pred

sa všetko popredala, chalúpku zamkla 
a pobrala sa do mesta k synovi.

V lete občas ešte prišla, ale 
v domčeku už nerada nocovala. Zo 
všetkých strán tu hľadela na ňu sestra, 
s ktorou prežila celý život a pri tvrdej a 
ťažkej práci.

Milovaný syn jej predčasne zomrel, 
a tak jej žiaľ bol nesmierny. Vnučka star
kú nechcela mať pri sebe. „To je otrava 
so starým človekom!” - povedala.

Zľutovali sa nad ňou cudzí ľudia a 
vzali ju k sebe. Rodina jej zariadila od
chod do domova dôchodcov. Keď sa to 
starká dozvedela, puklo jej srdce. To 
srdce plné lásky k práci a k všetkému 
živému, čo s láskou dorobila. Ona, kto
rá celý život dávala iba lásku, po smrti 
syna ju už nikdy od nikoho nedostala, 
ani láskavého slova.

Starenky - gazdulienky, boli ste nám 
príkladom čistej duše, pracovitej a ne
zištnej. Odpočívajte v pokoji v pomní
koch, ktoré vám rodiny dali postaviť 
z chladného mramoru, ako boli ich srd
cia k vám.

Skláňam sa pred vašou pracovitos
ťou a láskavosťou k prírode. Kiežby aj 
dnešná mládež pokračovala vo vašich 
šľapajach. Anna HRINKOVÁ

Mať náladu na počasie, mať náladu na vrtochy pria
teľa, mať náladu na spolužiaka, alebo kolegu v práci - je 
často veľký problém. S počasím naozaj nemôžeme nič 
robiť. Raz je zamračené, niekedy svieti slnko, raz mrzne, 
inokedy je odmäk. V ľudských vzťahoch by to tak ne
malo byť. Stálosť, vyrovnanosť, rozvaha je veľmi dobrá 
čnosť. Istotne nie každú noc sa rovnako vyspíme, a nie 
každý deň je rovnako náročný, predsa ako ľudia a zvlášť 
ako kresťania musíme brzdiť... Byť človekom ako po
časie nie je veľmi zábavné. Ľudským prostriedkom na 
„únavu z počasia“ je šport a fyzická námaha a nebes
kým liekom je zasa modlitba. Náladovku nechajme len 
kdesi za objektívom fotoaparátu a my sa predsa len snaž
me zostať vždy pokojnými a radostnými. Je to niekedy 
drina, stojí to ale za to.

Milí naši priatelia, to vám do nového roka želá
redakcia !

Jozef TÓTH

N á v r a t
Maľuje mrazík čipky, 
čipky na okno matkina. 
Pozerám z tejto strany, 
z dvora.
Viem, že ma čaká.
Veď ma vždy čakala, 
fikúsi horkosť 
do medových plástov 
mlčiaca Zima zaviala.

Pomedzi čipky hľadia čiesi oči. 
Nie sú to oči matkine.
Vietor precválal ako splašený kôň 
po vybielenej dedine.

fikési chlapča za ruku ma chytá 
a pýta sa ma 
švitorivo pýta:
Ujo, povedzte, 
kde je moja mama?

Maľuje čipky, 
čipky, synak drahý.
Chod', nech nie je sama.

Biblický kvíz 
pre poučenie a oddych

1. Čím bol pôvodne sv. Lukáš?
a. rybárom
b. lekárom
c. stolárom

2. Kto napísal Skutky apoštol
ské?
a. sv. Ján
b. sv. Marek
c. s v. Lukáš

3. Čím začína opis Skutkov 
apoštolských?
a. Nanebovstúpením Pána
b. Zmŕtvychstaním Pána
c. Zoslaním Sv. Ducha

4. Kto bol 13-ty apoštol?
a. sv. Filip
b. sv, Matej
c. sv. Barnabáš

5. Kto zakázal apoštolom ká
zať?
a. Veľrada
b. Herodes
c. Pilát

6. Koľko dní prešlo od Nane
bovstúpenia po Zoslanie Sväté
ho Ducha ?
a. dvadsať
b. štyridsať
c. desať

7. Kam išli apoštoli z Olivovej 
hory po Nanebovstúpení Pána?
a. do Jericha
b. do Jeruzalema
c. do Kaťamauma

8. Ktorý apoštol povedal prvú 
kázeň?
a. sv. Peter
b. sv. Ján
c. sv. Pavol

9. Ako žili prví kresťania?
a. schovávali sa pred židmi
b. vynikali láskou a hmotnou 
podporou chudobným
c. schádzali sa na lámaní chleba

10. Ako sa volá piata kniha No
vého zákona?
a. Kniha Žalmov
b. Zjavenie apoštola Jána
c. Skutky apoštolov

Správne odpovede: doi

'Q6 ‘B8 'q ĺ ‘S O S  ‘q t^ e  ‘* z ‘qi
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Svätovojtešské 
vydania 

Svätého písma
Spolok svätého Vojtecha systema

ticky od svojho vzniku vraku 1870 

združuje autorské kolektívy na pre
kladanie Svätého písma a Písmo 
opakovane vydáva. Nie je tomu inak 

ani v súčasnosti. Záujem verejnosti 
vzbudilo štvrté vydanie Svätého pís

ma v jednom zväzku, vytlačené v ta
lianskej Padove. Prvé vydanie tohto 
obdivuhodného knižného klenotu - 
kompletného vydania Svätého písma 

v jednom zväzku - bolo pripravené 
v Slovenskom ústave Cyrila a Meto

da v Ríme, pod vedením vtedajšie
ho riadite ľa  Ústavu, dnešného 
pomocného biskupa v Trnave - Dr. 

Štefana Vrableca, a na jeho zrode 
mala podstatnú zásluhu slovenská 
liturgická komisia.

V týchto dňoch sa dostalo do pre
daja vreckové vydanie Nového zá
kona. Úvodné slová k tomuto 
vydaniu, pripravenému pre každo
denné čítanie, napísal arcibiskup- 
metropolita Ján Sokol.

Ďalšou aktuálnou novinkou vo 

svätovojtešských vydaniach Svätého 
písma je elektronické vydanie na šty
roch diskétach pre použitie 
v personálnom počítači. Autorom ori
ginálneho elektronického spracova

nia označeného Biblia 1,0 je Ing. 
Peter Matuševský. Elektronické spra
covanie obsahuje úplný text Sväté
ho písma a užívateľovi ponúka ďalšie 
služby. Konkordancia umožňuje 
nájsť ľubovoľné slovo a Lekcionár vy

berá texty čítaní na zvolený deň cir
kevného roka. Elektronické vydanie 
Písma obsahuje ďalej kalendár mien 
s krátkym životopisom svätcov, roč
ný plán čítania Svätého písma, abe

cedný zoznam všetkých odsekov a 
index dôležitých názvov.

Prvé slovenské vydanie Svätého 
písma v elektronickej podobe splní 

požiadavky aj všetkých náročných 
užívateľov.

Bohumil CHMELI'K

Vrsobotu 28. 11. 1998 sa v 
Prešove uskutočnilo vyhlá
senie výsledkov súťaže v tvorbe 

duchovnej poézie, prózy a drámy
- Gorazdov literárny Prešov.

Slávnostné stretnutie a vyhod
notenie výsledkov tohto ročníka 
sa začalo sv. liturgiou, ktorú v 
Katedrálnom chráme sv. Jána  
K rstiteľa spolu s prítom ným i 
kňazmi slávil prešovský diecéz
ny biskup Mons. Já n  Hirka. 
Okrem súťažiacich boli na litur
gii prítom ní i bohoslovci kňaz
ského sem inára a pri liturgii 
účinkoval katedrálny zbor. Po 
spoločnom obede v kňazskom se
minári biskupa P. P. Gojdiča na
sledovalo v Šarišskom osvetovom 
stredisku slávnostné otvorenie. 
Hostí i súťažiacich privítal jeho 
riaditeľ PhDr. Vladimír Husár. 
S  vlastnou duchovnou tvorbou - 
piesňami - vystúpil bohoslovec - 
Cyril Jančišin a program stret
nutia obohatili aj niekoľkí boho
slovci Zboru sv. Romana Sladko- 
pevca. P rítom ným  sa potom  
prihovorili Mons. Ján Hirka a 
riaditeľ Cirkevného odboru mi-

V utorok 24. 11. 1998 sa 
v aule Gréckokatolíckej bo
h o s lo vecke j fa k u lty  PU 
v Prešove uskutočnilo histo
rické sympózium pri príleži
tosti 180. výročia založenia 
Prešovského biskupstva, 30. 
výročia obnovenia činnosti 
Gréckokatolíckej cirkvi a 110. 
výročia narodenia božieho 
s lužobníka  b iskupa Petra 
Pavla Gojdiča. Program otvo
ril dekan bohosloveckej fakul
ty František Janhuba. Ďalej 
sa prihovorili prešovský die
cézny biskup J. E. Mons. Ján 
Hirka, rektor Prešovskej uni
verzity Karol Feč, Peter Štu- 
rák, Vojtech Boháč a dekan 
Cyrilometodskej teologickej 
fakulty UP v Olomouci Pavol 
Ambros.

TK PB

nisterstva kultúry PaedDr. Miro
slav Holečko.

Do súťaže sa v tomto roku pri
hlásilo 80 prispievateľov z  celého 
Slovenska, ktorí poslali spolu 222 
prác. V  kategórii próza - dospelí 
autori, poézia deti, odborná poro
ta v zložení PhDr. Ľudovít Pet- 
raško, CSc., PhDr. Anna Herma- 
novská, PhDr. Jura j R usnák, 
CSc., udelila nasledovné ocene
nia:

V kategórii dospelých prvé  
miesto neudelila , na druhom  
mieste sa umiestnili Ing. Ľubica 
Mišíková zo Žiliny a Ivana Lac- 
ková z Bratislavy, na treťom mies
te Lucia Matijková z Humenného 
a Vilma Geršiová z Prievidze.

V  kategórii detskí autori jtrvé  
miesto obsadila Damiána Svan- 
drlíková z Humenného, druhé 
miesto Lenka Harajdová z H u
menného a tretie m iesto Ján  
Karško z Humenného. Cestné 
uznan ie  udelila  poro ta  Jane

Rád Andreja Hlinku
Na svojej 9. schôdzi vlá

da SR vyslovila súhlas so 
zapožičaním štátneho vy
znamenania - Rad Andreja 
Hlinku I. triedy - Mons. Já
novi Hirkovi, prešovskému 
diecéznemu biskupovi, pri 
príležitosti jeho životného 
jubilea 75 rokov.

Amrichovej z  Radatíc.
V kategórii poézie porota v zlo

žení doc. PhDr. Ladislav Šimon, 
CSc., doc. PhDr. Michal Otče
náš, CSc., a Mgr. Marián Mil- 
čák udelila spolu sedem cien: 
Prvé miesto Pavlovi Urbanovi z 
Kysuckého Nového Mesta a Mgr. 
Veronike Weissovej z Handlovej, 
druhé miesto Mgr. Alene' Sedlá- 
kovej z Prešova a Jele Ábelovej 
z Dlhých Honov, tretie miesto 
Petrovi Durkovskému zo Žiliny, 
Martine Hoffmanovej z  Košíc a 
Martine Hrebíkovej z Handlovej. 
Ďalej porota udelila čestné uzna
nia Zoltánovi Egrymu z Banskej 
Štiavn ice, Ja rm ile  Dóriovej 
z Vrábeľ, Vilme Geršiovej z Prie
vidze, Zuzane Kostelnej z Brezo
vej pod Bradlom, Mgr. Anne 
Mlynárovej z  Košíc, Márii Ščep- 
kovej z Bratislavy a Jozefovi Vče- 
lovi z Košíc.

Mgr. Marek PRIBULA, TKPB

Do farnosti Miklušovce zavítal dňa
8. decembra na pozvanie správcu 
farnosti Mareka Pribulu prešovský 
diecézny biskup Mons. Ján Hirka, 
ktorý spolu s tajomníkom biskupstva 
o. Andrejom Rusnákom, správcom 
susednej farnosti Ľubovec o. Rasti
slavom Višňovským a domácim 
správcom slávil sv. liturgiu v miestnom 
farskom Chráme Narodenia Panny 
Márie. Sv. liturgiu svojím spevom obo
hatil domáci dievčenský Zbor sv. Ju
raja. Pre deti toto stretnutie s o. 
biskupom malo aj mikulášsku príchuť
- otec biskup každého obdaroval 
obrázkom a ružencom. Potom nasle
dovalo aj krátke stretnutie s členmi far
skej rady. Farnosť Miklušovce patrí 
k najstarším farnostiam v prešovskej 
diecéze, o čom svedčí aj farský chrám 
z 13, storočia.

TKPB

TKPB

Posviacka reverend
V utorok 8, decembra - na sviatok Nepoškvrneného počatia 

Presvätej Bohorodičky - v katedrálnom chráme slávili sv. litur
giu generálny vikár Prešovského biskupstva Mons. Ján Gaj
doš s biskupským vikárom o. Pavlom Repkom, ktorý povedal 
slávnostnú homíliu. Po sv. liturgii posvätil generálny vikár re
verendy bohoslovcom prešovskej diecézy - poslucháčom II. 
ročníka Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty. TK PB

Mikuláš pod Kráľovou hoľou
Aj farnosť Šumiac navštívil sv. Mikuláš. Na jeho príchod sa pripra

vovali predovšetkým deti takmer dva týždne. Deti zhotovili veľkú mi
kulášsku čižmu, do ktorej mohol prispieť každý všelijakými 
sladkosťami. Veruže čižma neostala prázdna. A v nedeľu 6. 12. 1998 
v doprovode troch anjelov a troch čertov prišiel sám sv. Mikuláš. Bolo 
že to radosti. Deti k sv. Mikulášovi sa modlili a staršia mládež mu 
zaspievala jeho obľúbenú pesničku: „O, kto že ctí si Mikuláša...“ A sv. 
Mikuláš rozdával každému. Veď bolo aj z čoho. Nechýbala dobrá ná
lada a atmosféra. Ba ani obrana proti čertom, ktorí ustavične pokúšali.

Veľká vďaka za zorganizovanie tejto milej slávnosti patrí duchovné
mu otcovi Mgr. Jozefovi Gačovi a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spô
sobom o to pričinili. Veriaci zo Šumiaca

V Miklušovciach
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V stredu 16. decembra o 
14.00 hod. v Čiernom 

orli v Prešove Vedecká rada 
Prešovskej univerzity na ná
vrh Vedeckej rady Gréckoka
tolíckej bohosloveckej fakul
ty na svojom slávnostnom za
sadnutí na základe článku 14 
Štatútu univerzity udelila čest
ný titul “Doctor honoris cau- 
sa” J. E. Mons. Jánovi Hírko- 
vi, prešovskému diecéznemu 
biskupovi.

Po príchode akademických 
funkcionárov zaznela štátna 
hymna a zasadnutie otvoril 
prorektor Prešovskej univer
zity doc. ThDr. Imrich Belej- 
kanič, CSc. Úvodný príhovor 
predniesol doc. PhDr. Karol 
Feč, CSc., rektor Prešovskej 
univerzity. P otom  dekan 
G réckokato líckej bohos lo 
veckej fa ku lty  doc. ThDr. 
Františej Janhuba slávnost
nému zhromaždeniu pred
stavil život a dielo biskupa 
Jána Hirku a rektorovi Pre
šovskej univerzity predložil 
návrh, aby mu bola udelená 
hodnosť “Doctor honoris cau- 
sa" z odboru všeobecná ka
tolícka teológia. Po vypočutí 
tohto návrhu rektor univerzity 
Karol Feč okrem iného pove
dal: “Skutočnosť, že hodnosť 
“doctor honoris causa” našej

Prešovský diecézny biskup 
Mons. Ján Hirka - Doctor honoris causa

univerzity udeľujeme takej vý
znamnej osobnosti, ma napĺňa 
uspoko jen ím  a p o tešen ím :” 
Vyhovel žiadosti a dal rektor

ský súhlas na vykonanie pro
močného aktu. Promótor Pre
šovskej univerzity doc. PhDr. 
V ladim ír Leško, CSc., prečítal 
p rom očnú fo rm u lu , v k to re j 
okrem iného zaznelo: “Je pre 
nás potešením, že Jeho Exce
lencia prijala náš návrh na ude- 
le n ie  n a jv y š š ie h o  a k a d e 
mického ocenenia, ktoré môže

univerzita udeliť” .
Potom  b iskup Ján H irka 

zložil slávnostný sľub Dr. h. c. 
a prom ótor Prešovskej uni
verzity ho menoval čestným 
doktorom všeobecnej teoló
gie a udelil mu všetky práva 
a výsady doktora, na dôkaz 
čoho mu rektor odovzdal dip
lom Prešovskej univerzity a 
promótor V ladim ír Leško in
sígnie univerzity.

Na záver nový čestný dok
tor predniesol prejav, v kto
rom okrem  iného pripom e
nul, že toto vyznam enanie  
chápe ako vyznamenanie ce
lej g ré cko ka to lícke j c irkv i. 
P rorektor Im rich Belejkanič 
potom v mene celého zhro
maždenia poďakoval bisku
povi Hirkovi za jeho vystúpe
nie, zaželal mu mnoho úspe
chov a pevné zdravie. Po tomto 
slávnostnom akte si prítomní 
vypoču li hudobné sk ladby 
v po d a n í Z bo ru  R om ana 
S la d k o p e v c a  a p ro re k to r 
Imrich Belejkanič slávnostné 
zasadnutie ukončil.

Mgr. Marek Pribula 
TK PB

O b n o v i l i  k r í ž
Na Boľskej ulici v Kráľov

skom Chlmci od roku 1911 
stojí kríž. Postavila ho rodina 
Oroszova. Kríž donedávna bol 
už vo veľmi zlom stave. Potre
boval rekonštrukciu. Skupina 
veriacich z gréckokatolíckej 
farnosti v Kráľovskom Chlmci 
ho dala do pôvodného stavu. 
Vo výklenku je znovu uložená 
soška Panny Márie Lurdskej, 
ktorú zrekonštruoval Pavol 
Kočiš.

P. KMEC

V detskom domove
Vo štvrtok  10. decembra navštívili d e tský  domov  

v Hostoviciach v Sninskom okrese bohoslovci prešovského 
gréckokatolíckeho kňazkého seminára P. P. Gojdiča. Pri tejto 
príležitosti sa slávila sv. liturgia v miestnom chráme. Hlav
ným celebrantom bol o. biskupský vikár Pavol Repko. Boho
slovci pripravili pre deti zaujímavý program. Deti sa tiež 
predstavili spevom, tancom i recitovaním Až dojímavo pred
nieslo verše básne Milana Rúfusa Modlitba za rodičov dievča 
- chovankyňa domova, ktoré z jej úst vyznievali ako skutočne 
úprimná a živá modlitba. Medzi deti zavítal aj ten, na ktorého 
najviac čakali -Mikuláš, ktorý ich potešil balíčkami plnými slad
kosti a ovocia. Detský domov v Hostoviciach oslávil v tomto 
roku 20. výročie svojej existencie. Dnes je  v ňom 57 chovan
cov od 3 do 20 rokov. Gréckokatolícke biskupstvo drží nad 
týmto domovom patronát od roku 1996. TK PB

S t a r á  J lw b o v ň a  
Pred ôsmimi rokmi sa v okres

nom meste Stará Ľubovňa začali 
slúžiť aj sv. liturgie vo východnom 
obrade katolíckej cirkvi. Najprv sa 
bohoslužobné obrady konali v 
dome smútku na miestnom cin
toríne. V roku 1994 bol postave
ný Chrám Matky Ustavičnej 
pomoci. Interiér chrámu sa po

stupne dopĺňal, tak ako to dovolili 
finančné prostriedky. Na sklonku 
minulého roka pribudol aj nový ol
tár, ktorý posvätil J.E. Mons. Ján 
Hirka, prešovský diecézny biskup. 
Slávnosti predchádzala trojdňová 
duchovná obnova. V tento deň 
otec biskup udelil aj sviatosti bir
movania 150 birmovancom. Záro
veň boli posvätené štyri nové

kňazské rúcha. Na slávnosti boli 
tiež prítomní - viceprovinciál o. re- 
demptoristov o. Jozef Jurčenko, o. 
Vladimír Jurčenko, o. Kamil Dráb,
o. Štefan Kitľan a ďalší kňazi. Pre 
Staroľubovčanov a všetkých, kto
rí sa podieľali na dôstojnej prípra
ve tejto slávností, bol tento deň 
veľkou radosťou.

Mgr. D. BELIŠOVÁ

Postrehy
Informácie

Udalosti

Vyhlásenie riaditeľov 
katolíckych škôl

Vdňoch 19. - 20.11. 1998 sa na 
Donovaloch konala Celoslovenská 
porada riaditeľov katolíckych škôl 
všetkých stupňov. Na porade sa zú
častnili okrem riaditeľov katolíckych 
škôl aj otcovia biskupi: predseda KBS 
Mons. Rudolf Baláž, Mons. František 
Rábek, predseda sekcie KBS pre 
vedu, vzdelanie, kultúru a univerzity 
(VVUK), riaditelia diecéznych škol
ských úradov a rehoľných školských 
rád, takisto štátny tajomník Minister
stva školstva SR doc. Martin Fronc.

Ústrednou témou stretnutia bol 
dokument Kongregácie pre katolíc
ku výchovu “Katolícka škola na pra
hu tretieho tisícročia”. Účastníci 
v pracovných skupinách analyzovali 
situáciu v katolíckom školstve na Slo
vensku a jeho perspektívy v kontexte 
na uvedený dokument. Z uzáverov 
pracovných skupín vyplynulo, že ka
tolícke školy majú svoje opodstatne
nie nielen v Cirkvi, ale v celej 
spoločnosti, čo by sa malo prejaviť 
v legislatívnom doriešení ich posta
venia, osobitne v zabezpečení istôt 
v ich financovaní, rovnocenne 
s ostatnými školami. TK KB

Ďalší kňazi 
a rehoľníci majú 
povolený vstup

Ako informovalo Rádio Vatikán, 
povolila komunistická vláda vstup na 
Kubu ďalším 40 kňazom a rehoľní
kom. Medzi duchovnými, ktorí dlho 
na toto povolenie čakali, sú cudzin
ci, ale aj Kubánci, ktorí žili v exile.
V súvislosti s uvoľnením vzťahov 
s Vatikánom dovolila Castrova vláda 
pricestovať na Kubu doteraz 200 
kňazom a rehoľníkom.

Po revolúcii v r. 1959 väčšiu časť 
katolíckych duchovných a rehoľníkov 
vykázali z krajiny. V polovici 80-tych 
rokov ich žilo na ostrove už len 400. 
Po obrate vo vzťahoch medzí stra
nou a cirkvou, čo vyvrcholilo 
v návšteve pápeža na ostrove, sa ich 
počet viac ako zdvojnásobil. Napriek 
tomuto zlepšeniu má Kuba 
z juhoamerických štátov ešte vždy 
najhoršiu situáciu v stave kňazov a 
rehoľníkov. KP/TK KBS
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O d p u s t k y  
v o  S v ä to m  ro k u  

Vatikánska informačná služ
ba uverejnila výňatky z druhej 
časti dokumentu bula indikcie 
k Veľkému jubileu - Podmien
ky pre z ískan ie  odpustkov 
k Veľkému jubileu. Vydala ich 
A pošto lská  p en itenc iá ria  
v Ríme s podpisom hlavného 
penitenciára W illiama Wake- 
fielda Bauma a biskupa Luigi 
De Magistrisa, regenta. (Pod
robnejšie sú výňatky v angličti
ne k dispozícii v TK KBS.)

O b á v a jú  s a  
k a to l í c k e j  c i r k v i

Česká spoločnosť vidí - podľa 
názoru biskupa ostravskej diecé
zy Františka V. Lobkowicza - Cir
kev ešte vždy ako organizáciu, 
ktorá sa snaží predovšetkým o 
moc. Ľudia nechápu, že Cirkev 
chce slúžiť, povedal biskup čle
nom Nemeckého rádu v bývalom 
zámku tohto rádu v Bad Mer- 
gentheime v Nemecku. Podľa 
Lobkowicza vrátil štát cirkvi do
dnes asi 200 budov. Sú čiastočne 
vo veľmi zlom stave. Českú tlač 
zaujíma v prvom rade to, že cir
kev chce naspäť svoj majetok. 
Dnešnú náladu obyvateľstva odô
vodňuje biskup aj proticirkevnou 
propagandou komunistov. Cirkev 
predstavujú ako nepriateľa ľudu. 
Napriek tomu sú tu znamenia jej 
nového vnímania. V protiklade s 
minulosťou majú laici dnes väčšiu 
mieru zodpovednosti a viac sa an
gažujú, vyhlásil biskup.

S tre tn u t ie  T a iz é  
v  ta l ia n s k o m  M ilá n e
Európske stretnutie mládeže, 

ktoré organizovala komunita Tai
zé, sa konalo od 28. decembra do
1. januára v Miláne. Ako informo
vala komunita v Taizé, zišlo sa de
saťtisíce mladých ľudí zo západnej 
a východnej Európy. Mladí náv
števníci sa ubytovali v rodinách. 
Program obsahoval ranné modlit
by v 400 farských spoločenstvách 
mesta a popoludní zhromaždenia 
v milánskej veľtržnej hale. Stretnu
tie, ktoré sa organizuje koncom 
každého roka, sa minulý rok ko
nalo vo Viedni.

B e z  n o v ý c h  
p o l i t ic k ý c h  v ä z ň o v  

Kubánsky kardinál Jaime Or- 
tega Alamino odsúdil hospodár
ske em bargo  pro ti svo je j 
krajine. Pre toto embargo od 
roku 1960 je Kuba odsúdená 
k istém u druhu náhradného 
hospodárstva, pretože nedostá
va žiadne rozvojové úvery zo 
zahraničia, povedal kardinál no
vinárom v Berlíne. Je tiež veľ
mi ťažké dovážať devízové 
dary. Ďalej zdôraznil, že návšte
va pápeža na Kube priniesla

pozitívne dôsledky pre krajinu. 
O dvtedy už neboli zadržan í 
žiadni noví politickí väzni. Hneď 
po jeho návšteve prepustili 300 
väzňov. Dnes je vo väzení ešte 
asi 350 ľudí z politických dôvo
dov.

Podľa údajov kardinála sa ci
teľne zlepšila aj situácia kato
líckej cirkvi, do ktorej patrí viac 
ako 40 % Kubáncov. Povolili sa 
procesie a zriaďovanie vzdelá
vacích stredísk pre katolíckych 
laikov. Vláda umožnila vstup do 
krajiny aj ďalším kňazom a re
hoľníkom. Týmto sa počet du
chovných viac ako zdvojnásobil, 
teraz ich je už 800. Ako dôležitý 
cieľ cirkvi menoval kardinál Or- 
tega zavedenie vyučovanie ná
boženstva na školách.

V ia n o ce  na K ube
Riaditeľ Tlačovej kancelárie 

Svätej stolice Joaquin Navarro-

Valls podal toto vyhlásenie: 
“Svätá stolica s uspokojením 
prijala správu, že Kuba opäť 
zaviedla vianočný sviatok. Zod
povedá to nádejám  ľudu a 
cirkvi na Kube a verím, že si to 
všimne aj medzinárodné spo
ločenstvo.”

K a ta s tro fa  s to ro č ia
Ukrajinu a celú oblasť Kar

pát postihla najhoršia živelná 
pohroma tohto storočia. Gréc
kokatolícky biskup z Mukačeva 
Ivan Semedi a rímskokatolíc
ky apoštolský administrátor pre 
Zakarpatskú Ukrajinu biskup 
Antal Majnek adresovali výzvu 
o pomoc nemeckej Kirche in 
Not / Ostpriesterhilfe.

S organizovaním humanitnej 
pomoci začali aj kresťanské 
cirkvi v susednom Maďarsku.

Pre chýbajúcu infraštruktúru 
prenikali správy o rozsahu ni
čenia z odľahlých oblastí len 
veľm i pomaly. Podľa údajov 
biskupov prietrž mračien v noci
5. novembra viedla k zápla
vám, viac ako 10 000 domov 
bolo zničených a najmenej 12 
ľudí prišlo o život. Rieky sa stali 
dravým i prúdmi a pochovali 
celé dediny. Boli ohrozené aj 
mestá ako Mukačevo a Užho
rod. Museli evakuovať desaťti
síce ľudí. Mnohé dediny boli 
odrezané od sveta. Po prícho
de snehu a mrazu sa očakáva 
to najhoršie. Pre mimoriadne 
daždivé leto bola úroda slab
šia ako inokedy. Teraz boli zni
čené aj tieto skromné zásoby.

VIS/ TK KBS

JUBILEÁ 
KŇAZOV

O . Vasil D acej, tit. dekan, 
na odpočinku - 3. januára - 65. 
výročie narodenia.

O. Vasil Dovhun, správca 
farnosti v Zem plínskej Širo
kej - 5. januára - 65. výročie 
narodenia.

O . A n d rej D u jčá k , tit. 
k an o n ik , o k resný  dekan  a 
správca farnosti v Šarišskom 
Štiavniku - 27. januára - 65. 
výročie narodenia.

Pri slávnostných bohoslužbách 
v Chráme sv. Petra pápež Ján Pa
vol II. odovzdal bulu hlásania 
evanjelia na Svätý rok 2000 a otvo
ril posledný prípravný rok na Veľ
ké jubileum.

Ján Pavol II. v homilii pripome
nul, že nový cirkevný rok je  veno
vaný zvláštnym spôsobom Bohu 
ako Otcovi milosrdenstva. Zdôraz
nil, že pre Cirkev sú všetci ľudia 
Božími deťmi a vyzval veriacich, 
aby sa otvorili pre núdzu svojich 
blížnych. V súvislosti so stavom 
príprav na Svätý rok v miestnych 
cirkvách Ján Pavol II. povedal, že 
cirkev prežíva v súčasnosti na mno
hých miestach nový misionársky 
rozmach. To je  pozitívny pr\’ok na 
prahu k tretiemu tisícročiu je j his
tórie.

Bula s názvom Incarnationis 
mystérium (Tajomstvo vtelenia) sa

Prípravný rok 
na Veľké jubileum

potom  v tú istú nedeľu čítala 
v rímskych patriarchálnych bazili
kách. Už týždeň predtým bola ro
zoslaná katolíckym biskupom na 
celom svete. V dokumente Ján Pa
vol II. ustanovuje trvanie a podrob
nosti priebehu osláv tohto Velkého 
jubilea Cirkvi, ktoré sa bude osla
vovať od 24. decembra 1999 do 6. 
januára 2001 v Ríme, v Jeruzaleme 
a súčasne aj vo všetkých diecézach.

Podľa tejto buly sa Jubileum 
roku 2000 vyznačuje oproti minu
lým jubilejným rokom početnými 
novými pr\'kami. Ján Pavol II. na
riadil na vianočný sviatok 1999 
slávnostné bohoslužby vo všetkých 
katedrálnych chrámoch sveta, kto
rými sa má osláviť otvorenie Svä
tého roku. Ďalej Svätý Otec v bule 
uvádza novú interpretáciu katolíc
kej náuky o odpustkoch vo Svätom 
roku. Po prvý raz v histórii Cirkvi 
nariaďuje pápež bulou vyznanie 
Cirkvi týkajúce sa chýb kresťanov 
v minulosti i súčasnosti. Ako ná
stupca sv. Petra žiadam, aby si Cir
kev v tomto roku milosrdenstva 
kľakla pred Bohom a vrúcne ho 
prosila o odpustenie za hriechy 
svojich detí v minulosti a súčasnos
ti, píše Svätý Otec v bule doslova.

Zvláštnu pozornosť venuje Ján 
Pavol II. v texte kresťanským mu
čeníkom 20. storočia. Cirkev si ich 
bude počas Svätého roku intenzív
ne pripomínať. KP/TK KBS

Petrove ä  slova
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LITURGICKÝ KALENDÁR4. január, pondelok, Zbor 70 apoš
tolov, rúcho svetlé. Tropar a kondák 
predprazdenstva, prokimen, aleluja, 
pričasten z pondelka. 1 Kor 4,9-16 - 
zač. 131; Lk 10,1-15-zač. 50.

5. január, utorok, Predvečer Boho- 
zjavenla, pôstny deň (prísny pôst). Krá
ľovské hodinky (cárske časy) 
predpoludním - rúcho pôstnej farby. Veľ
ká večiereň s Božskou liturgiou s v. Ba
žila Veľkého (v čase večierne), rúcho 
svetlé. Tropar, kondák, prokimen, alelu
ja a pričasten z 5. januára. 1 Kor 9,19- 
27 - zač. 143; Lk 3,1-18 - zač. 9. 
Milostiplná Matka. Po modlitbe za am- 
bónom svätenie vody. Veľké povečerie 
s lítiou a utiereň (v noci), rúcho svetlé.

6. január, streda, Bohozjavenie, 
rúcho svetlé, prikázaný sviatok. Anti- 
fóny zo sviatku. Tretia antifóna sa spie
va na nápev tropara a refrénom je 
tropar sviatku. Pieseň na vchod, tro
par, Sláva i teraz, kondák zo sviatku. 
Ktorí ste v Kristu. Prokimen, aleluja, 
pričasten, Zvelebuj a IX. irmos zo sviat
ku. Tit 2,11-14; 3,4-7 - zač. 302; Mt 
3,13-17 - zač. 6. Po modlitbe za am- 
bónom sa spieva Hlas Pánov a nasle-

Kam do školy
V tom to čase sa m nohí i 

žiaci posledných ročníkov 
základných škôl rozhodujú o j  

svojom ď alšom  štú d iu . 
¥  tejto súvislosti im chceme 
predstaviť Gymnáziu m sv. ] 
Jána Zlatoústeho v Humen- 
nom, ktoré gréckokatolícke 
biskupstvo zriadilo v tomto j  

školskom roku. Gymnázium 
je otvorené pre každého, kto i 
na tejto škole chce študovať í 
v duchu katolíckej viery a 
morálky. Vyučujú sa všetky i 
predmety zodpovedajúce 
štátnym gymnáziám, nemec
ký, anglický a ruský jazyk, j 
náboženská výchova, kres
ťanská etika, estetika. \ý- 
počtová technika. Dôraz sa j 
kladie na rozširovania a obo
hacovanie slovnej zásoby o 
umelecké jazykové p ros- j  

triedky, tiež sa pestuje kul- 
túra reči prostredníctvom  
prednesu. Na škole je  záro
veň kňaz poverený pastorá
ciou študentov a pedagógov. 
Na začiatok a koniec školské
ho roka sa konajú duchovné j  

cvičenia. Škola postupne 
nadväzuje kontakty s dom á-1 
cimi i zahraničnými cirkev
nými školam i, na jm ä s 
gymnáziami. TK PB

duje svätenie vody, ukončenie liturgie. 
Myrovanie.

Do 14. januára vrátane liturgická far
ba je svetlá, antifóny I. a II. zo sviatku, 
Blaženstvá, vchod: Poďte... Ján ťa po
krstil v Jordáne... Tropar, Sláva i teraz, 
kondák zo sviatku, Trojsväté, proki
men, aleluja, pričasten, Zvelebuj a IX. 
irmos zo sviatku. Čítania z miney o 
svätom alebo z úmyslu liturgie, alebo 
zopakovať ľubovoľný týždeň.

7. január, štvrtok, Zbor svätého 
Jána Krstiteľa. Tropary: zo sviatku a 
o sv. Jánovi Krstiteľovi, Sláva: kondák 
zo sviatku, I teraz o sv. Jánovi. Proki- 
meny, aleluja a pričasteny zo sviatku 
a o sv. Jánovi. Ostatné ako je vyššie 
uvedené. Sk 19, 1-8 - zač. 42; Jn 1, 
29-34 - zač. 3.

8. január, piatok, Juraj a Emilián, 
úctyhodní. 2 Kor 4, 6-15 - zač. 176; 
Sk 6 ,17-23-zač. 24.

9. január, Sobota po Bohozjavení, 
Polyeukt, mučeník, rúcho svetlé. Ra
dový hlas je siedmy, ev. na utierni je de-

Ohlasy
Inšpirácie

Názory
Milí naši čitatelia, dopisovate

lia a p riaznivci, na začia tku  
nového roka vám všetkým ďa
kujeme za podporu, za slova vďa
ky i za dobre mienenú kritiku. 
Všetko nech slúži na chválu Pá
novi. Prajeme vám duchovnú i 
telesnú pohodu a veľa dobrých 
nápadov do našej listárne Ohla- 
sy-Inšpirácie-Názory. Zostaňte 
nám verní.

Zvlášť ďakujeme za list zo Se
čoviec, ktorý nám do redakcie po
slali m alí speváci z detského 
speváckeho zboru Emanuel.

Deti sa tešili...
Vážená redakcia gréckokatolíc

keho časopisu Slovo!
Ozveny z Festu ’98
Detský zbor Emanuel zo Sečo

viec Ťa srdečne pozdravuje a ďa
kuje za uverejnenie. Našli sme sa, 
tešíme sa a oznamujeme, že sľú
bená torta bola veľmi dobrá.
V nedeľu po Feste v odpoludňaj
ších hodinách sme prežívali našu 
radosť s našimi ctihodnými ses
tričkami v ich jedálni, kde nás ča
kalo milé prekvapenie a sľúbená 
torta sa všetkým rozdeľovala.

Ahoj!

siate. Antifóny I. a II. zo sviatku, Blažen
stvá. Vchod: Poďme... Ján ťa pokrstil 
v Jordáne... Tropary: z hlasu, zo sviat
ku, sláva, kondák z hlasu, I teraz, kon
dák zo sviatku. Prokimeny, aleluja a 
pričasten zo soboty po Bohozjavení. Ef
6,10-17-z a č .233; M t4 ,1-11-z a č .7.

10. január, Nedeľa po Bohozjave
ní, Gregor Nysský, biskup (rúcho svet
lé). Radový hlas je siedmy, ev. na utierni 
je desiate. Antifóny I. a II. zo sviatku, Bla
ženstvá. Vchod: Poďme... Ján ťa pokrs
til v Jordáne... Tropary: z hlasu, zo 
sviatku, Sláva, kondák z hlasu, I teraz 
kondák zo sviatku. Prokimeny, aleluja a 
pričasten z nedele po Bohozjavení. Ef 4, 
7-13-zač. 224; M t4,12-17 - zač. 8.

11. január, pondelok, Teodóz Veľ
ký, úctyhodný. Hebr 13, 7-16 - zač. 
334; Mt 11, 27-30 -zač. 30.

12. január, utorok, Tatiana, muče
nica. 2 Kor 6,1-10 - zač 181; Mt 25,1- 
1 3 -zač. 104.

13. január, streda, Hermil a Stra- 
tonik, mučeníci. 2 Tim 2, 1-10 - zač.

Dostávame veľa 
či málo?

Život človeka je  nevyhnutnou 
reťazou - môže ísť o reťaz nepo
chopení, prenasledovaní, neúspe
chov, skrátka smoly. A môžu byť 
celkom reálne dôvody na takéto 
chápanie života. Zrazu prídu oka
mihy a človek sa ocitne v divnom 
svetle. Niekedy sú to zriedkavé, 
slabšie záblesky, ale časom sa spo
ja v očisťujúci prúd. Náhle sa z tej 
hroznej reťaze, z tých komplexov 
a nezdarov (hocijako “nepochyb
ne reálnych”) stane jediná reťaz 
vďačnosti. Možno vám už prišla 
na um toľkokrát vysmievaná a ab
solútne nechápaná reťaz svätého 
ruženca - to úžasné zliatie, ten po
divný amalgám - bolestný, radost
ný, slávnostný - tri druhy, a predsa 
jeden nepochybne nedeliteľný ce
lok. O brovská pokora, ktorá 
z neho plynie a žiari. Zrazu vidí
me utrpenie svoje aj iných, prob
lémy svoje aj iných, plahočenie a 
prosíkanie svoje aj iných, zrazu 
vidíme veľkosť aj maličkosť - svo
ju aj iných. Skrátka - vidíme. A 
s láskou a chápavosťou pozeráme
- na seba, na svet, na hriešnych, aj 
menej hriešnych, na nešťastných, 
aj menej nešťastných. Zrazu ináč, 
hlbšie preciťujeme znechutenie, aj 
nadšenie - u tých starých i u tých 
mladých - i u tých v “plnej slabos
ti”. Vlado GREGOR

292; L k 21,12-19-zač. 106.
14. január, štvrtok, zakončenie 

Bohozjavenia. Okrem Ktorí ste 
v Kristu všetko ako 6. januára.

15. január, piatok, Pavol Tébsky a 
Ján Kučník, úctyhodní. Menlivé časti 
z piatku (rúcho pôstne) alebo o úctyhod
ných (rúcho svetlé). 2 Kor 4,6-15 - zač. 
176; M t4,23-25; 5,1-13-zač. 10.

16. január, sobota, Poklona okovám 
sv. Petra, záv. pamiatka, rúcho svetlé. 
Antifóny každodenné, Troparz pamiatky, 
Sláva, kondák z pamiatky, I teraz: podľa 
predpisu. Prokimen, aleluja, pričasten zo 
služby o apoštolovi. Sk 12,1-11 - zač. 29; 
Jn 21,15-25-zač. 67.

17. január, Nedeľa o Zachejovl, An
ton Veľký, úctyhodný, rúcho svetlé. 
Radový hlas je ôsmy, ev. na utierni je
denáste. Antifóny: nedeľné. Tropary: 
z hlasu, o úctyhodnom, kondák z hlasu, 
sláva: kondák o úctyhodnom, I teraz pod
ľa predpisu. Prokimen, aleluja, pričasten 
najprv z hlasu a potom o úctyhodnom. 1 
Tim 4,9-15 - zač. 285; Lk 19,1-10 - zač. 
94. Úctihodnému: Hebr 13,17-21 - zač. 
335; Lk6,17-23-zač. 24.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ

Sila modlitby
Rozhodla som sa pre pravidel

nú modlitbu svätého ruženca, ale 
moje predsavzatie stroskotalo. 
Vždy som mala veľa práce a po
vinnosti voči škole, no nikdy som 
si nenašla pol hodiny pre Matku 
Božiu. Zvonec, ktorý zvolával 
dievčatá na internáte k modlitbe, 
mi vnucoval, že by som mala ísť 
aj ja... Prešiel aj druhý týždeň a 
ruženec som sa pomodlila iba raz. 
Ďakujem Bohu, že študujem na 
SZŠ sv. Bažila Veľkého a že naši
mi vychovávateľkami sú rehoľné 
sestry, ktoré vedú naše kroky 
k Bohu. Jedného dňa si nás ses
trička zavolala a prehovorila nám 
do duše. Niekto to prijal a niekto 
nie. Ale moje konanie sa zmenilo 
a sv. ruženec sa chodím modliť 
spoločne, lebo viem, že utiekanie 
sa k Matke Božej nikdy nebude 
odmietnuté. To som pocítila aj ja, 
a to tým, že keď som dávala 
priestor inému a nie Bohu, mala 
som taký ťažký deň, že som to 
nevedela zvládnuť. Ale teraz mod
litbami a sv. liturgiami som posil
nená a šťastná. Uvedomila som 
si, že bez utiekania sa k Matke 
Božej a k Bohu náš život sa stáva 
akoby neúplným. Život s modlit
bou je prekrásny.

LUCIA I.
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V z o rn í členovia
Ako už zaiste viete, máme takmer štvortisícovú členskú zá

kladňu. Máme radosť z práce, ale aj ťažkosti, ak niektorí naši 
členovia si nezaplatia včas členské príspevky. To preto, že aj 
knižné kalendáre aj podielové knihy členovia dostávajú takmer 
za režijnú cenu.

Máme však aj také odbočky i jednotlivcov, ktorí si členské na 
rok 1999 vyrovnali už k 9. decembru minulého roka. Sú to čle
novia z týchto obcí: Čečehov, Čertižné, Iňačovce, Jastrabie pri 
Michalovciach, Koňuš, Kučín, Nižný Žipov, Porúbka pri Humen- 
nom, Priekopa, Ruská Poruba, Sečovce, Soľ, Sopkovce, Su
ché, Trnávka, Valtice (ČR), Vranov - Čemerné, Zamutov a Žbince. 
Kiežby boli príkladom pre ďalšie naše odbočky i jednotlivcov.

NAŠA ČLENSKÁ ZÁKLAD
ŇA. Naše členské ústredie 
v Michalovciach eviduje členov 
nášho spolku z 299 miest, obcí i 
osád Slovenskej republiky a máme
našich členov aj v zahraničí. Šiesti z nich sú zakladajúcimi členmi.

SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

Naši jubilanti
V januári t. r. sa významného život

ného jubilea dožívajú títo naši členovia: 
Jozef Lukáč, zakladajúci člen 

zPoše, Anna Onisiková z Trebišo- 
va, Štefan Sabol z Úbreža, MUDr. 
Katarína Schwarzbacherová 
z Levoče, Margita Stehlíková 
z Humenného, Eva Ščerbíková zo 
Stanče a Ján Tirňák zo Sečoviec.

Helena Abramčuková z Košíc, 
Helena Bérešová zo Sadov nad To
rysou, Štefan Hájnik z Budkoviec, 
Anna Knapová z Košíc, Katarína 
Pavlovová z Nižných Repáš, Ing. 
Jozef Selín, zaklada júci člen 
z Moldavy nad Bodvou a Mária Šta- 
chyrová z Poruby nad Vihorlatom.

Alžbeta Andrejčinová z Abrano- 
viec, Mária Džubinská z Prešova, 
JUDr. Elemír Erby z Košíc, Andrej 
Fedor zo Šamudoviec, MUDr. Ale

xander Juhász z Košíc, Ján Kaššai 
z Humenného, Helena Krajňáková z 
Abranoviec, Anna Kubišová z Bar
dejova, Anna Olšakovská zVojčíc, 
Anna Tomášová z Jastrabia, Mária 
Prepiorová z Michaloviec a Anna 
Vrábelová z Trebišova.

Anna Jendžeľovská z Horoviec, 
Ján Kmec zo Sečoviec, Michal Mas- 
lej z Košíc, Štefan P inkovský 
z Lekároviec a Ivan Toronský 
z Košíc.

Helena Hrabčáková z Vranova 
nad Topľou, Mária Husáková z Vra
nova nad Topľou a Alžbeta Kašajo- 
vá z Choňkoviec.

Júlia Drobňáková zo Sečoviec.
Zuzana Bila zo Sačurova.
Všetkým jubilantom vyprosujeme 

hojnosť Božích milostí Na mnoho ro
kov, šťastných rokov.

V

Štedré srdcia
Na podporu Spolku sv. Cyrila a 

Metoda prispeli:
Bohuznáma, Choňkovce 50 Sk, 

Ing. Eva Hrabárová, Bratislava 100 
Sk, Anna Hricová, Tichý Potok 200 
Sk, Alžbeta Kašajová, Choňkovce 50 
Sk, Ján Klebán, Prešov 50 Sk, Má
ria Mačeková, Prešov 100 Sk, Anna 
Mad’arová, Žbince 150 Sk, Ján Med- 
vedz, Abranovce 50 Sk, Ružencový 
spolok, Trebišov 2500 Sk, Anton 
Štoffa, Košice 4000 Sk.

Z ALBÍNOVA - Mária Baranová 
100 Sk, Mária Čigašová 50 Sk, Anna 
Hajduková 50 Sk, Anna Horňáková 
100 Sk, Mária Kocurová 100 Sk a 
Agáta Oláhová 50 Sk.

Z PRIEKOPY - Anna Sekeráková 
100 Sk, Mária Sekeráková 100 Sk a 
Ján Zalom 100 Sk.

ZO SEČOVIEC -Milan Beluš 50 
Sk, Veronika Bodonská 50 Sk, Bo
huznáma 50 Sk, Ján Čilaga 50 Sk, 
Ján Čontoš 50 Sk, Mária Danková

100 Sk, Ľudmila Hajduková 50 Sk, 
Jolana Jacková 20 Sk, Mária Jac- 
ková 50 Sk, Michal Janoško 50 Sk, 
Ján Kocan 100 Sk, Juraj Mikloš 50 
Sk, Mária Miklošová 50 Sk, Veroni
ka Mitrová 50 Sk, Ján Ostapčuk 50 
Sk, Júlia Ostapčuková 50 Sk, Mária 
Pichonská 50 Sk, Anna Semanová 
50 Sk, Zuzana Šmaľová 50 Sk a tri 
bohuznáme po 100 Sk.

ZO SUCHÉHO - Irena Kiselovičo- 
vá 50 Sk, Marta Koscelanská 50 Sk, 
Anna Sopková 50 Sk a Barbora Sur- 
minová 50 Sk.

Dary na Spolok sv. Cyrila a Meto
da posielajte poštovou poukážkou 
vzor “A” na účet SLSP Michalovce, 
číslo účtu 124240-559/0900. Na poš
tovej poukážke v správe pre prijíma
teľa - na druhej strane - uveďte, že 
ide o dar. Mená darcov postupne uve
rejňujeme v Slove. Za dary Pán Boh 
zaplať. -as-

Členovia spolku v Košiciach
V Košiciach máme najväčší počet členov nášho spolku - 283, z nich pätnás

ti sú zakladajúci. Košickí členovia patria do štyroch košických farností. Vo 
farnosti Narodenia Presvätej Bohorodičky v Starom meste je 205 členov, vo 
farnosti sv. Petra a Pavla Košice - Západ (Terasa) je 103 členov, z nich ôsmi sú 
z filiálky v Šaci, vo farnosti Zoslania Svätého Ducha, do ktorej patrí Sídlisko 
Furča a Ťahanovce je 37 členov a vo farnosti Ochrany Presvätej Bohorodičky 
Nad jazerom je 21 členov. Tým členom, ktorí si ešte neprevzali knižné kalen
dáre a členské podielové knihy, pripomíname, že si ich môžu prevziať vo svo
jich farských úradoch. -pk-

ĎALŠÍ ZAKLADAJÚCI ČLEN. V závere minulého roka sa stal ďalším 
zakladajúcim členom nášho spolku Anton Štoffa z Košíc. Tým počet zaklada
júcich členov stúpol na 69. Antona Štoffu poznajú mnohí, lebo každoročne 
nám rozváža knižné kalendáre a členské podielové knihy. Takto to bolo aj 
v minulom roku, za čo mu vyjadrujeme úprimné poďakovanie so želaním veľa 
milostí v novom roku pre celú jeho rodinu. -pk-

O rientácia
Životný štýl ľudí každej epochy do 

značnej miery ovplyvňujú masmédiá. 
Krátka reminiscencia do minulosti nám 
pripomína, že totalitná moc obmedzo
vala najviac slobodu médií. Uvedomo
vala si, že kto ovláda prostriedky 
masovej komunikácie, ovláda vplyvný 
nástroj na udržanie ľudí v jednotnej 
ideologickej línii.

V dnešnej pluralitnej spoločnosti 
pokladáme slobodu masmédií za ne
vyhnutnosť a zvykáme si na pluralitu 
aj v médiách. Mediálny trh vzrástol a 
rozšíril sa nevídaným spôsobom tak, 
že dnes sú v našom živote médiá prí
tomné ako chlieb. Ani deň si mnohí 
z nás nevieme bez nich predstaviť a 
usporiadať.

v  m éd iách
Cirkev, vedomá si svojej zodpoved

nosti za evanjelizáciu sveta, tiež zau
jíma stanovisko k médiám. V inštrukcii 
Aetatis novae, čl. 22 sa píše, že Cir
kev vidí v spoločenských komunikač
ných prostriedkoch Božie dary. Preto 
nikto nemá právo v mene Cirkvi zatra
covať rozvoj technických prostriedkov 
komunikácie ako je televízia, video, 
internet atď. Bohužiaľ, súčasne platí, 
že aj Božie dary možno nielen využiť, 
ale aj zneužiť.

Svojou povahou a zameraním sa 
delia masmédiá na tri skupiny: tlač, 
rádio a televízia. Tlač má za cieľ infor
movať, rádio poskytnuté informácie 
aktualizuje. Televízia prostredníctvom 
obrazu aj zvuku pomáha vciťovať, t. j.

empatuje ponúkaný program do duše 
človeka. V náboženskej oblasti sú do
siaľ najviac, aj keď nie výlučne dostup
né tlačové prostriedky komunikácie - 
časopisy a knihy. Na Slovensku máme 
približne 50 katolícky orientovaných 
periodík s celoslovenskou i špecifickou 
pôsobnosťou. Je to dosť, aby si každý 
záujemca vybral to najvhodnejšie pre 
svoje nábožensko-kultúrne formova
nie.

V našej miestnej cirkvi sa k nám 
v tomto roku budú znova prihovárať 
obľúbený dvojtýždenník Slovo i mesač
níky Misionár a Blahovistnik vydáva
né našim i rehoľami. Spomenuté 
periodiká sa snažia napomáhať budo
vať model viery predovšetkým nás - 
gréckokatolíkov. Zaiste náročnejší či
tateľ siahne aj po odborných časopi

soch, teologických revue, prípadne za
hraničných časopisoch a lexikónoch. 
Nikto však nie je oslobodený od pri
meranej povinnosti napomáhať šíriť 
vlastnú cirkevnú tlač a robiť jej užitoč
nú reklamu. Popri úprimnej vďake za 
dobrú katolícku tlač konštatujem: vše
ličo sa dá vylepšiť v našich redakciách. 
No najlepšou odmenou pre redakčný 
kolektív je, keď sa ním šírená pravda 
o Bohu, o človeku, o zmysle a kráse 
života dostáva k čitateľovi a je vďačne 
prijatá.

V začatom Roku kresťanskej kultú
ry mali by sme všetci nájsť svoj vzťah 
s Cirkvou ponúkaným masovým médi
ám. Aich sledovaním a šírením prispieť 
k tomu, aby všetko a vo všetkom bol 
Kristus.

o. Mgr. Michal HOSPODÁR
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K a m  k r á č a š ,  
t r e t í  s e k t o r ?
Tretí sektor - označovaný tiež ako neziskový, 

či mimovládny - zahŕňa širokú paletu občianskych 
iniciatív, ktoré môžu mať rôznu formu a ktoré pô
sobia najmä v citlivých oblastiach spoločenského 
života. Spomeniem len starostlivosť o chorých, 

bezvládnych, sociál
ne odkázaných atď. 
Citlivých aj preto, že 
sú neraz na “chvoste” 
záujmu štátu a trhovej 

ekonomiky a tiež preto, lebo vyžadujú enormné 
finančné krytie a investície do nich obyčajne ne
prinášajú žiadne zisky. Pre svoju užitočnosť sú or
ganizácie tretieho sektora verejnosťou hodnotené 
výrazne pozitívne. Využívaním práce dobrovoľní
kov a c it liv ý m  zva žo va n ím  pri nak ladan í 
s neveľkými finančnými obnosmi dosahujú orga
nizácie tretieho sektora vysokú kvalitu a efektivitu 
svojich aktivít, a to aj v porovnaní s obdobnými ak
tivitami profesionálnych štátnych inštitúcií. Okrem 
toho tretí sektor často pomáha vylepšovať kvalitu 
štátnych aktivít a pôsobí aj tam, kde štát absentu- 
je  celkom. Problém financovania tretieho sektora 
chcem ilustrovať napr. na probléme Charitatívno- 
sociálneho centra v Medzilaborciach, ktorého čin
nosť je  ohrozená pre nedostatok finančných 
prostriedkov. V  celospoločenskom kontexte zane
dbateľná suma, ktorú charita v tomto regióne po
trebuje (cca 10 000,- Sk) ohrozuje jej ďalšiu exis
tenciu. Cesta finančných zbierok od veriacich, či 
príspevky farských úradov bez koncepčného rie
šenia problému nie je riešením.

Znovuožívanie tretieho sektora na Slovensku je 
proces zložitý. Výsledkom takmer päťdesiatroč
ného prerušenia jeho prirodzeného vývoja je okrem 
aktuálnej spoločenskej atmosféry aj problém le
gislatívny. Preto v tomto období očakávaných 
zmien v spôsobe riadenia štátu naša spoločnosť 
o p rávnene  ve rí, že š tá t zm ení svoj postoj 
k tretiemu sektoru a konkrétnymi krokmi prispeje 
k jeho rozvoju a určí mu miesto, ktoré mu právom 
patrí. Dr. Peter KRAJŇÁK

Dňa 4. januára 1999 uplynie 
20 rokov od trag icke j sm rti 
nášho milovaného otca a sta
rého otca, kurátora M ichala 
Haššu z  Nižného Hrabovca. 
Kto ste ho poznali, spomínajte 
s nam i v m odlitbách. Dcéry 
Monika a Helena s rodinami.

VITA
obchod - výroba - služby 
Vajanského 4 
080 01 Prešov
Šijeme zástavy a opravujeme 
poškodené (aj ikony). Tel. 091/549 02
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Prajeme vám požehnaná prežitie vianočných sviatkov

P r e č o  v í ť a z í  S k o d a ? __
Vďaka jej kvalite a cene, optimálnemu leasingu, 
trvalej hodnote a nízkym servisným nákladom
P R E Š O V , Levočská 109 
tel. 091 /715506
H A N U Š O V C E  n a d  T opľou , Počekanec 16 
tel. 0931/ 920440, 920450, 920129 
G IR A L T O V C E , O bchodný dom  
tel. 0936/ 322923

Navštívte novootvorenú predajňu 
na Sabinovskej ul. č.3 v Prešove

(bývalý LUXUS na poschodí)

s. r, o.

Košice: J. 
0905/43 

Zasklievanie 
alogií Tel. 091/438 58
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