
7.3.1999 
Ročník XXXI 
Cena 7,-Sk

Časopis Gréckokatolíckej cirkvi

SLOVO
Boh pozná srdce človeka

Zákony tohoto sveta postihujú človeka vo chvíli, keď 
ich prestúpi. To znamená, že dôvodom k trestnému stí
haniu musí byť skutková podstata. Dokonalý zákon Boží 
predchádza skutky myšlienkou. Veď práve myšlienka je 
príčinou vykonaného skutku. Ľudské zákony netrestajú 
hriešne myšlienky, lebo nemajú taký prístroj, ani meter, 
ktorým by mohli posúdiť, čo človek v istom okamihu má 
vo svojej mysli.

Boh však pozná aj tú poslednú komnatu. Pozná srdce 
človeka. Vie, čím sme naplnení.

Myšlienka môže byť buď dobrá alebo škodlivá. Napĺňať 
svoje srdce Božím slovom, prijímať sviatosti. Sviatosť zmie

renia dáva predpoklad, aby naše myšlienky boli dobré. 
Sme v období pôstu. Je to čas zmierenia. Spovednice sú 

plnšie ako v inom ročnom období.
Kiežby sme svoje rozhodnutia byť lepšími pretavili do skut

kov, ktoré sú znakom dobra.
A. MESÁROŠ

Kresťanská viera a myslenie nás uvádzajú do 
centra stvorenstva, do jeho prazákladnej 

otázky: skade sa vzalo a kam speje? V nej rezonu
je aj naše vedomie - rozum, reflexia i tvorivosť. V 
ústrety nám prichádza odpoveď, a to fosforeskujú
ca a napokon žiariaca: všetko stvoril Otec, Prapo- 
čiatok všetkého.

On je ten Projektant všetkého, od neznámej Alfy 
po neznámu Omegu. V ňom sa zbiehajú všetky 
súradnice ako v ohnisku večne vybuchujúcej 
lásky. Všetko sa rodí z lásky, iba nenávisť nie.

o. Mons. Jozef TÓTH
snímka: -am-

Mať čas pre Boha. A to 
nielen v tom zmysle, aby 
sme sa modlili, navštevo
vali chrám. Ide o viac. Viď- 
me Boha v každom  
svojom blížnom. Č ítajte  
na

Str. 5

Stretnúť svätého člove
ka je veľkou milosťou. Žili 
takí ľudia a sú aj dnes m e
dzi nami. Nevšedné spo
m ienky na m uža zlatého  
srdca Petra Pavla Gojdiča 
sú od rodiny Moravčíkovej.

Str. 6-7

K a žd ý  sm e p o v o la n ý  
svedčiť o Kristovej láske. 
Dá sa to  úplne jed n o d u 
chým a prirodzeným spô
s o b o m . S ta č í si p ln iť  
svoje povinnosti a urobiť 
niečo naviac.

Str. 8-9

Práve obdobie pôstu je 
veľm i vhodné na to, aby 
sme Pánovi úprimne ďako
vali za jeho zázračné činy 
tiahnuce sa dejinami...

Posolstvo Svätého Otca 
Jána Pavla II. si prečítajte 
na

Str. 12
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Keď sa postíš
“Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu 

a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, 
že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je 
v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, 
lebo on vidí aj v skrytosti” (Mt 6,17- 
18).

Každoročne zaznievajú k nám tie
to Spasiteľove slová. Aj keď v sú
časnosti je situácia okolo pôstu iná, 
ako v Ježišovej dobe, uvedená vý
zva má stále presne v nás aktuál
nych adresátov. Je tomu tak preto, 
lebo sa nevieme vyrovnať so skutoč
nosťou, že v úsilí o duchovný rast 
nám prichodí vstávať z opakovaných 
pádov. Na opakované zlyhania rea
gujeme so zlosťou na seba samých. 
Pri tom sa netrápime nad tým, že 
sme sklamali Boha, ale nás zlostí, 
že sme sklamali naše očakávania 
rýchleho dosiahnutia cieľa, že sa 
nemôžeme rýchlo dopracovať k ve
domiu vlastnej dokonalosti, s ktorým 
by sme sa vyvyšovali nad bližnými. 
A tak opakované pokusy vstať a za
čať znova robíme so zamračenou 
tvárou a so zaťatými zubami a po
kúšame sa silou otvoriť dvere do 
raja. Ide tu o prejav našej zranenej 
pýchy.

Všetci sme hriešnikmi a budeme 
upadávať až do dňa našej smrti: 
Úspech nie je v tom, že sa nám po
darí vylúčiť pády, ale v tom, že do
kážeme neustále vstávať a začať 
znova. Musíme začínať znova, ľutu
júc, že sme upadli, ale nebudeme sa 
tomu roztrpčene čudovať. A ďalej - 
a to je veľmi dôležité - opakované 
pokusy musíme konať v odľahčenej, 
pokojnej, priam radostnej atmosfé
re. Neustále vnútorné navrátenia vy
žadujú otvorené, pokorné a láskavé 
srdce voči Bohu a voči sebe. Takéto 
srdce sa stane dostupné pre Božiu 
milosť.

Je osožné pri tomto úsilí zacho
vať zásady pozitívneho myslenia. V 
prvom rade žiť len v prítomnej chví
li, v prítomnom dni, t.j. nezaťažovať 
sa minulosťou a nerozptyľovať sa 
obavami o budúcnosť. Druhá zása
da je prijímať každý deň ako dar no
vého života a ďakovať zaň. Po tretie, 
je veľmi účinné, aby hodnoty a dob
ro, videné zrakom duše, za hodnoty 
a dobro boli prijaté aj našimi zmysla
mi, aby aj telo nasledovalo - v rámci 
svojich možností-dušu. Boha máme 
oslavovať a poslúchať telom I dušou.

M. STANISLAV

O. Vasil Kindja 
novokňaz - jezuita

V sobotu 6. februára prijal svia
tosť kňazstva z rúk košického ex- 
archu vladyku Milana Chautura, 
CSsR, v jezuitskom Chráme Naj
svätejšieho Spasiteľa v Bratislave 
diakon o. Ing. Vasil Kindja, SJ.

Na slávnosti bol prítomný pápež
ský nuncius Luigi Dossena, pred
stavení a členovia Spoločnosti 
Ježišovej, vyše 40 kňazov oboch 
obradov. Medzi prítomnými bol aj 
veľvyslanec USA v Bratislave Ral- 
ph Johnson s manželkou. Na dvoch 
autobusoch prišli aj veriaci 
z Lltmanovej. Nechýbali ani profe
sori z teologickej fakulty na čele s 
dekanom P. Ladislavom Csonto- 
som.SJ.

Spieval zbor Chryzostomos pod 
vedením Ing. Martina Škovieru, kto
rý posilnili speváci z miestneho je
zuitského chrámu.

0. Vasil Kindja sa narodil 6. júna 
1966. Pochádza zLitmanovej. Vy
študoval odbor geodézia a karto

grafia na VŠT v Bratislave a po vo
jenskej službe pracoval v tomto 
odbore. V roku 1991 vstúpil do Spo
ločnosti Ježišovej a absolvoval Te
ologickú fakultu Trnavskej univerzity 
(Aloisianu). Vlani bol vysvätený za 
diakona.

Kňazská vysviacka oslovila 
všetkých, čo nádherne vyzdvihol 
v závere slávnosti o. nuncius Luigi 
Dossena, na ktorého hlboko zapô
sobila aj zbožnosť veriacich pri po
čúvaní sv. liturgie, za čo im srdečne 
poďakoval. Kiež by podobných 
slávností bolo čím viac.

P. ThDr. Ján BABJAK, SJ

Úmysly apoštolátu modlitby 
na mesiac marec

Aby kresťania podporovali odpúšťame dlhov chudobných 
krajín a aby jubilejný rok v zhode s Písmom bol rokom 
odpustenia a skutočného oslobodenia.

Aby po osobitnej synode biskupov Ázie tamojšie cirkvi 
hlásali evanjelium s odvahou a v súlade s náboženskými 
očakávaniami ázijského sveta.

Perly východných otcov
Sv. Bažil Veľký O SILE APOŠTOLOV
Čo znamenajú slová: “Zo všetkých strán nás sužujú, 

ale nie sme stiesnení” (2 Kor 4, 8).
Apoštol prejavuje silné presvedčenie svojej nádeje v Boha 

v protiklade k ľudskému rozpoloženiu, kladie každé slovo 
na toto miesto. Ohľadne ľudského rozpoloženia hovorí: “Zo 
všetkých strán nás sužujú”, ale ohľadne nádeje v Boha do
dáva, “ale nie sme stiesnení”. Ďalej znova ohľadne ľudské
ho zmýšľania: “Sme bezradní” a čo sa týka nádeje v Boha,”... 
ale nepoddávame sa” a takto hovorí ďalej. Podobné slová 
nájdeme na inom mieste: “... akoby zomierajúci, a hľa, žije
me, ako trestaní, ale nie usmrtení, akoby smutní, no vždy 
sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby 
sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí” (2 Kor 6, 9-10).

Sv. Bažil Veľký O DOBROM A ZLOM POKLADE
Čo je to “dobrý poklad” a “zlý poklad”?
Dobrý poklad je snaha o každú čnosť v Kristu na slávu 

Božiu. Zlý poklad je náklonnosť k tomu, čo Pán zakázal. I 
z jedného i z druhého vychádzajú, ako to povedal Pán, pri
merané skutky a slová, dobré a zlé.

Pripravili BAZILIÁNI

Diecézne odpustové 
slávnosti 1999

Rafajovce - Zoslanie Svä
tého Ducha - 23. 5. 

Krásny Brod (monastier)
- Zoslanie Svätého Ducha
- 30. 5.

Sabinov - Najsvätejšie Srd
ce Spasiteľa - 13. 6.

Malá Poľana - Najsvätej
šie Srdce Spasiteľa - 20. 6. 

Levoča - Uloženie rúcha 
Presvätej Bohorodičky - 2.-
4. 7.

Stropkov - Sv. Cyril a Me
tod - 11. 7.

Ruské Pekľany - Spo
mienka na svedkov viery - 
sobota 17. 7.

Sečovská Polianka - Pan
na Mária Karmelská -
18.7.

Buková Hôrka - Premene
nie Pána - 8. 8.

Šašová - Zosnutie Presvä
tej Bohorodičky - 22. 8. 

Ľutina - Zosnutie Presvä
tej Bohorodičky - 29. 8. 

Čirč - Zosnutie Presvätej 
Bohorodičky - 5. 9. 

Prešov - Ochrana Presvä
tej Bohorodičky - 3. 10.

Stretnutie mládeže 
na Kvetnú nedeľu
Aj tohto roku sa uskutoční 

na Kvetnú nedeľu dňa 28. 3. 
stretnutie mládeže s otcom 
biskupom Jánom v Prešove.

S vladykom Milanom bude 
stretnutie v košickom 
Veritase o 13. hod. a o 15. 
hod. bude sv. liturgia v kated
rálnom chráme.

Teologické štúdium
V študijnom roku 1999/ 

2000 bude možné prijať na 
Gr. kat. bohosloveckú fakul
tu obmedzený počet laic
kých poslucháčov. Bližšie 
informácie prinesieme v na
sledujúcom čísle.

Najbližšie číslo SLOVA 
vyjde 21, marca 1999
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H ODIL SA MU OKOLO KRKU 
A VYBOZKÁVAL HO (Lki5 20)

Ak sme si za stredobod nášho 
uvažovania nad podobenstvom o 
márnotratnom synovi v minulých 
rokoch brali postavy synov, mlad
šieho i staršieho, ktoré reprezen
tujú akýsi tieň v obraze tohto 
podobenstva, tak nám tento rok 
ponúka možnosť pokúsiť sa vy
kresliť postavu Otca, ktorá je ne
pochybne zasa jeho svetlom. 
Kontrast týchto postáv v podo
benstve je výstižným symbo
lom aj tohoto posledného roku 
bezprostrednej prípravy na 
Veľké jubileum roku 2000, 
keď vo všetkých našich úva
hách putujeme k nesmiernej 
Otcovej láske, k jeho neko
nečnému milosrdenstvu a 
úchvatnému dobru. Tento rok M R  
sa nám ponúka na to, aby 
nám ňevybledla jasná a žiari
vá postava Otca v temnote 
našich hriechov, našich már
notratností, našich blúdení a 
zrád, ktorých sa v mnohora
kých podobách denne dopúš
ťame. Náš vzťah k Otcovi je 
prerušovaný našimi sabotá
žami jeho poriadku v jeho dome, 
je prerušovaný našimi odchodmi 
z tepla otcovského domova do 
zimy slobody bez Boha až do 
prostredia svíň, často až na dno 
ľudskej dôstojnosti.

A aký je Otec? On neprerušu
je svoju lásku k nám a nekladie

podm ienky pre svoju lásku 
k nám, m iluje nás v každom 
okamžiku, v každej situácii. Robí 
všetko pre normalizáciu našich 
vzťahov s ním. On “márnotratne" 
zahŕňa svojou láskou nás, svoje 
nevďačné deti, a dáva k dispozí
cii na našu záchranu aj to najmil
šie, čo má - svojho jediného 
Syna. Prostredníctvom  neho 
ukazuje vrchol svojej milosrdnej

konca krutom, tak práve Ježiš 
nám poskytol o svojom a o na
šom Otcovi najviac informácií. On 
nás naučil Boha volať svojím Ot
com, ba dokonca Oteckom, čo sa 
prekladá slovom “Abba”. Otcom 
ho nazývame aj v každodennej 
modlitbe Otče náš..., ktorú nás 
naučil sám Ježiš. On nám ho 
predstavil a vykreslil aj v svojom 
podobenstve o márnotratnom sy-

lásky a nedá sa odradiť ani naši
mi opätovnými zradami. A celé 
dve uplynulé tisícročia sú toho 
dôkazom.

Ak v ľudstve pretrvávala a 
možno že aj dnes ešte niekde 
pretrváva predstava o Bohu ako 
Bohu prísnom, hroznom či do-

PosíeĎný rok prípravy na Jubileum
Už o necelý rok ...
Sú príležitosti, ktoré sa neopakujú. Ta

kou bude i slávenie dvetisíceho jubilea  
príchodu Božieho Syna na našu Zem.

Ježiš Kristus, Vykupiteľ človeka, nám 
chce cez svoju Cirkev p o n ú k n u ť  
v štedrejsej miere duchovné ovocie svoj
ho vykúpená. Podstatné bude, či sa sta
neme schopnými prijať jeho zachraňujú
cu a životodarnú lásku.

Ľudia už raz mali takúto neopakova
teľnú príležitosť, keď bol Ježiš Kristus vi
diteľne medzi nimi.

Nad niektorými svojimi súčasníkmi mu
sel bezmocne zaplakať: “Jeruzalem, Jeru
zalem, ... koľko ráz som chcel zhromaždiť

tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje 
kuriatka pod krídla a nechceli ste... Kiež 
by si aj ty v tento deň spoznal, čo ti priná
ša pokoj!” A  musel tomuto mestu predpo
vedať skazu, “lebo nespoznalo čas svojho 
navštívenia”. Prijmime pozvanie Cirkvi a 
spolupracujme s ňou na duchovnej prípra
ve k tejto významnej udalosti.

Stretajme sa vo svojich farnostiach, p o 
znávajme Boha, jeho lásku, zmierme sa 
s ním a s našimi blížnymi, učme sa konať 
v zhode s Božou vôľou.. Veď on “tak milo
val svet, že dal svojho jednorodeného  
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, 
ale aby mal večný život” (Jn 3, 16).

(Komisia KBSpre prípravu Jubilejného roku)

novi ako milosrdného otca, kto
rý, keď zbadal vracajúceho sa 
syna, pribehol sám k nemu, ho
dil sa mu okolo krku a vybozká
val ho. To je pravý obraz otca, 
akému by sa mal podobať každý 
pozemský otec. A akí v skutoč
nosti sú pozemskí otcovia voči

svojim márnotratným synom a 
dcéram? Podobajú sa tomu ne
beskému?

Otec Goriot zo známeho romá
nu francúzskeho spisovateľa 
Honoré de Balzaca o sebe po
vedal: “Začal som chápať, kto je 
Boh až vtedy, keď som sa stal ot
com”. Až vtedy, keď otec zaku
suje nepochopenie a nevďačnosť 
vlastných detí, až vtedy má mož

nosť rodič ukázať naozajstnú 
lásku podobnú tej Božej. Ve
dieť odpustiť, hodiť sa dieťa
ťu okolo krku a vybozkávať 
ho. V tejto milosrdnej láske 
Otca sa musíme stále zdoko
naľovať, rásť, zápasiť so se
bou, so svojím egoizmom, 
aby každý pozemský otec raz 
dokázal to, čo Otec v podo
benstve. Zrejme Ježiš myslel 
na túto kvalitu, na túto vlast
nosť, či atribút Boží, keď ho
vorí: “Buďte dokonalí, ako je 
dokonalý váš nebeský Otec” 
(Mt 5, 48).

Byť dokonalý v láske nie je 
pre človeka nedosiahnuteľné. 

S Božou pomocou to vždy ide, 
ale bez nej nie. Kto túto pomoc 
odmieta, kto ju ignoruje, ten má 
zásadne iné prístupy k svojim de
ťom v krízových situáciách a rie
ši ich despotizmom a tyraniou vo 
všetkých možných podobách a 
odtieňoch. A takouto praxou po
zemskí otcovia často maľujú 
vlastným deťom nepravý obraz 
nebeského Otca.

Rok 1999 - rok nebeského 
Otca v príprave na Veľké jubi
leum - je teda aj pre nás vhod
nou príležitosťou na to, aby sme 
opustili fa lošné predstavy o 
Bohu, o nebeskom Otcovi, aby 
sme opustili hriešnu prax nášho 
života a aby sme sa pri návrate 
do Otcovho domu otvorili Otco
vej iniciatíve ísť nám oproti, ho
d iť sa nám okolo krku a 
vybozkávať nás. Tento obraz Bo
žej milosrdnej lásky je pravý, re
álny a dáva šancu pre každého 
z nás, že v Božom objatí tretie ti
sícročie bude naozaj tisícročím 
lásky.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR



Apoštolskí’ list Jána Pavla E.

Orientale Lumen
Spoločne kráčať
za Orientale Lumen
28. Na záver tohto listu 

obraciam sa v myšlienkach 
na milovaných bratov pat
riarchov, biskupov, kňazov a 
diakonov, mníchov a mníš
ky, mužov a ženy východ
ných cirkví. Na prahu 
tretieho tisícročia všetci po
čujeme doliehať k našim 
stolcom volanie ľudí gniave
ných váhou ťažkých hrozieb, 
alebo možno dokonca aj bez 
ich vedomia, túžiacich po
znať dejiny lásky, ktorú si 
prial Boh. Títo ľudia cítia, 
že lúč svetla, keby bol prija
tý, môže ešte rozptýliť tem
notu, ktorá zahaľuje Otcovu 
nehu.

Mária, “Matka hviezdy, 
ktorá nehasne”, “zora tajom
ného dňa” , “východ Slnka 
slávy”, nám ukazuje Orien
tale Lumen.

Každý deň vychádza na 
Východe slnko nádeje, svet
lo, ktoré vracia ľudskému 
rodu zmysel jeho existencie. 
Podľa jedného pekného ob
razného vyjadrenia sa od 
Východu vráti aj náš Spasi
teľ (porov. Mt 24, 27).

Mužovia a ženy Východu 
sú pre nás znakom Pána, 
ktorý sa vracia. Nemôžeme 
na nich zabudnúť, a to nie
len preto, že ich milujeme 
ako bratov a sestry, vykúpe
ných tým istým Pánom, ale 
pretože svätá nostalgia po 
storočiach prežitých v plnej 
jednote viery a lásky nás po
báda, vyčíta nám naše hrie
chy, naše vzájomné nepo
rozum enia: ukrátili sme 
svet o spoločné svedectvo, 
ktoré by ho možno bolo 
uchrániť pred m nohými 
drámami, ak nie dokonca 
zmeniť zmysel dejín.

S bolesťou preciťujeme to, 
že sa ešte nemôžeme spolu 
zúčastňovať na tej istej Eu- 
charistii. Teraz, keď sa uza
tvára tisícročie a náš pohľad 
sa celý upiera na vychádza
júce Slnko, nachádzame sa

Pred začatím Druhého 
vatikánskeho snemu 

sa hovorilo a dúfalo, že na 
tomto sneme bude vyhlásená 
dogma o dôstojnosti človeka. 
Nestalo sa tak, ale pri roko
vaniach stredobodom bol člo
vek. Veriacim sa predkladali 
Božie pravdy zahalené novým 
rúchom, alebo môžeme pove-

ka, aj keď sa človek previňu- 
je voči Bohu a pácha hriech. 
Z lásky posiela svojho Jedno- 
rodeného Syna na tento svet, 
aby padnuté ľudstvo vyslobo
dil z moci zlého ducha. 
Kristus povzniesol ľudskú 
dôstojnosť aj tým, že vzal na 
seba ľudské telo a pripodob
nil sa nám vo všetkom, okrem

tojnosť. A my robme svojmu 
blížnemu všetko to, čo chce
me, aby nám on robil a nerob
me mu, čo nechceme, aby nám 
on robil.

Kiež by sme v tomto posled
nom roku prípravy na Velké 
jubileum spoznali lásku Boha 
k nám a aby sme vedeli milo
vať blížneho ako seba samé
ho. Tým sa dôstojnosti človeka

nosf človeKa
dostane ziadana ucta a uzna
nie.

Mons. Eduard KO JNOK 
rožňavský diecézny biskup

dať, že sa odhaľovali pr- 
vokresťanské spôsoby nábo
ženského života.

Dôstojnosť človeka tkvie už 
u jeho Stvoriteľa - Pána Boha. 
Boh stvoril obrovský vesmír, 
moria a suchú zem, a to všet
ko pre človeka. Veď aký 
význam by mal celý vesmír, 
keby nebolo toho, kto obdivu
je, oslavuje a ďakuje Stvori
teľovi za stvorenie, za také 
veľké dobrodenie. Človek zo 
stvorenia usudzuje na všemo- 
húcnosť Pána Boha. Vesmír je 
pre nás nezmerateľný a ľud
ským spôsobom ani nepocho
piteľný. Obrovské nebeské 
telesá presahujú našu chápa- 
vosť. Preto so žalmistom vo
láme: “Nebesia rozprávajú o 
Božej sláve a obloha hlása 
dielo jeho rúk.” Toľko krásy 
vidíme okolo seba. Aká múd
rosť sa javí zo stvorených vecí. 
Ako všetko stvoril Boh pre 
človeka a urobil ho pánom 
nad všetkým stvorením. Člo
vek si to nezaslúžil. Bola to 
Božia láska, ktorá si 
takto cení človeka.

Boh svojou láskou 
dvíha dôstojnosť člo
veka, miluje člove-

hriechu. A tá veľká starostli
vosť o človeka, aj o hriešneho 
človeka. Ponúka nám pomoc, 
ak do hriechu upadneme. 
Ustanovil sviatosti, aby nám 
mohol uštedrovat svoje milos
ti. Boh sa o nás stará, keď 
nechá pršať dážď a svietiť sln
ko rovnako na dobrých, ako aj 
na zlých. Veď nás Boh stvoril 
málo menších od anjelov.

Ak hovoríme o dôstojnosti 
človeka, zo strany Boha - 
Stvoriteľa - je to jasné. Ale 
nám treba zdôrazňovať dôs
tojnosť človeka zo strany člo
veka. Možno uznávame 
osobne svoju vlastnú dôstoj
nosť. Ale či tak robíme a sprá
vame sa aj k blížnym? Keby 
sme uznávali dôstojnosť na
šich blížnych, medziľudské 
vzťahy by vyzerali ináč, ako 
to vidíme okolo seba. Čo je tu 
potrebné urobiť? Zamyslieť sa 
nad tým, ako nás Boh miluje 
a ako si on váži ľudskú dôs

Mctrtin KOCflN

Živým slovom
Rk hľadáš pravdu 

a nevieš ju nájsť, 

skús vojsť dnu 

a nechaj lásku rásť.

Dnu do svojho srdca 

a nech tam láska vzklíči, 

ako modlitba vrúcna 

a do výšav sa vztýči.

Tam, kde pokoj nájdeš 

v náručí toho, 

ktorý aj ked starneš, 

živí ťa svojím slovom.
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Apoštolský list Jána Pavla U.

Orientale Lumen
plní vďačnosti na ceste, po 
ktorej sa uberajú naše po
hľady a naše srdcia.

Ozvena Evanjelia, slova, 
ktoré nesklame, zneje ne
ustále silou, ktorú oslabuje 
len naše rozdelenie; Kristus 
volá, ale človek iba ťažko 
môže počuť jeho hlas, pre
tože my nevieme slová svor
nosti odovzdať ďalej. 
Počúvajme spoločne volanie 
ľudí, ktorí chcú počuť celé 
Božie slovo. Slová Západu 
potrebujú slová Východu, 
aby tak Božie slovo čoraz 
lepšie prejavilo svoje nepre
bádané bohatstvá. Naše slo
vá sa raz navždy stretnú 
v nebeskom Jeruzaleme, ale 
vyprosujeme si a chceme, 
aby toto stretnutie bolo an- 
ticipované vo svätej Cirkvi, 
ktorá ešte kráča k plnosti 
Božieho kráľovstva.

Kiežby Boh skrátil čas a 
priestor. Nech nám Kristus, 
Orientale Lumen, skoro, 
veľmi skoro dá spoznať, že 
napriek toľkým storočiam 
odlúčenosti sme si v skutoč
nosti boli blízki, a že možno 
bez toho, aby sme to vedeli, 

; sme kráčali k jedinému Pá
novi, a teda v ústrety jedni 

j druhým.
Kiežby sa človek tretieho 

tisícročia mohol tešiť z toho- 
to objavu, konečne zasiah
nutý svorným, a preto cel
kom vierohodným slovom, 

| ohlasovaným bratmi, ktorí 
ä sa milujú a ďakujú za bohat- 
5 stvo, čo si navzájom darujú. 
Tak sa aj my predstavíme 
pred Boha s čistými rukami 
zmierenia a ľudia vo svete 
budú mať o jeden pevný dô
vod viac, aby verili a dúfali.

S týmto prianím udeľu
jem všetkým svoje požehna
nie.

Vo Vatikáne 2. mája, v deň 
| spomienky sv. Atanáza, bis

kupa a učiteľa Cirkvi, 
v roku 1995, v sedemnás-

1 tom roku pontifikátu.
J Á N  P A V O L  I I .

“C h u d o b n ý  
je  ten, kto  
nemá pen iaze , 
chudobnejš í je  
ten, kto n em á  
priateľa, no  
n a jch u d o b n e j
ší je  ten, kto  
nemá srdce .
Ten, kto n e m á  
nikoho rád a 
nikto ho n e ľú 
bi.”

Toto je výrok znám eho 
ruského spisovateľa 
Ivana S. Turgeneva.
Zo skúsenosti 
vieme, že m ateriá l
ne dobrá nás 
neurobia šťastný
mi, pretože každý 
človek túži skôr 
po nejakom 
vzťahu. Existuje 
viacero vzťahov; 
k rodičom, 
k priateľom, 
k učeniu. No pre 
kresťana má byť 
najdôležitejší jeho 
vzťah k Bohu - vzťah 
lásky.

Ak niekoho m iluješ, 
nájdeš si pre neho čas a 
nevieš sa dočkať, kedy 
sa s ním stretneš. Jed
nou z podmienok každé
ho vzťahu, či s č lovekom  alebo 
s Bohom, je mať čas. “Nem ôžem  ísť 
do chrámu, lebo nem ám  čas!” a lebo 
“Rád by som sa modlil, a le nem ám

kedy!” Koľkokrá t sm e počuli tie to 
slová!?

V  našom  preaktiv izovanom  svete 
tento problém  naozaj jes tvu je  a ne
m ožno ho podceňovať. Treba však 
poznam enať, že to nebýva vždy 
skutočný problém . Mali by sm e si skôr 
uvedom iť, čo je  v našom  živote sku
točne dôležité. Ešte n ikto nikoho 
nevidel um ierať od hladu preto, že 
nem al kedy jesť! Č lovek si vždy nájde 

čas na to, čo považuje za ž ivotne 
dôležité. Je potrebné sa 
zam yslie ť nad našou 
h ierarchiou hodnôt, nad 
tým , čo je  pre nás p rvora

dé. Ak chcem e m ať 
n iekoho radi, m usím e 

sa mu venovať. A 
Sa in t-E xupéry 
v knihe M alý princ 
píše: “Pre ten čas, 
ktorý si ruži daro 
val, je  tá ruža 
dô lež itá .” Láska 
nepadá z neba. 
Č lovek má rád to, 
čo ho stá lo  určitý 

čas, je  to ovocie  jeho  
investície.
Boh dáva tento  dar, dar 

času. On je  Pánom  a každý 
človek ho každý deň od 
neho preberá a rozm ieňa 
ho na drobné. Je skutočne 
netaktné vz iať dar a darcu 
si nevšim núť.

Ako si ten to  dar dnes zúžitkova l?  
Koľko času si dnes venoval na budo
vanie svojho vzťahu s Bohom ?

L e n k a  F R IG O V Á

Čas
pre

Boha

raw HM

Svätá zem patrí me
dzi najnavštevovanej
šie miesta na zemi. Je 
to miesto, kde miliórly 
ľudí kráčajú po Ježišo
vých stopách. Tu sa im 
pred zrakom odkrýva 
história, ktorá poznači
la a zmenila svet. Izra
el však nie je predme
tom záujmu len turistov 
a kresťanských pútni
kov. Je to zem, kde si 
prídu na svoje fotogra
fi, reportéri, rozhlasové 
i televízne stanice. V 
každom prípade je to 
krajina, do ktorej sa 
oplatí vstúpiť.
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Nech ich svetlé 
príklady žiaria

Týmto želaním skončil 
svoje poznámky zostavova
teľa P. ThDr. Ján Babjak, 
SJ, v druhom diele knihy 
Zostali verní - osudy gréc
kokatolíckych kňazov. Dote
raz vyšli tri diely medailónov 
gréckokatolíckych kňazov, 
ktorí po smutneznámom 28. 
apríli 1950 zostali verní 
Bohu, Cirkvi - i sebe.

Áno, 328 diecéznych i re
hoľných kňazov - a okrem 
nich aj desiatky bohoslovcov
- muselo sa rozhodnúť, ako 
ďalej. Dnes s hrdosťou mô
žeme konštatovať, že naši 
kňazi - i veriaci - začali vte
dy písať najkrajšie kapitoly 
dejín našej miestnej cirkvi.

V troch dieloch knihy Zo
stali verní sú okrem o. bis
kupa P.P. Gojdiča, OSBM, a 
o. biskupa ThDr. Vasila 
Hopku medailóny 94 kňazov, 
ktorí sú už na pravde Božej. 
Spracovanie životov ďalších 
kňazov je najbližšou úlohou 
zostavovateľa.

Roky 1950-1969 boli rok
mi totálnej likvidácie dedi
čov cyrilometodskej tradície 
vo viere a obrade. Ďalšie 
roky 1969-1989 boli obdo
bím, keď brachiálna moc 
podporovala myšlienku po
stupného vykrvácania tej
to miestnej cirkvi. Kňazi, 
ktorí okúsili žaláre a najťaž
šie práce, mali sa doslova 
zodrať v pastoračnej službe, 
lebo do bratislavského semi
nára i pri dostatku kňaz
ských povolaní platil pri 
prijímaní numerus klausus. 
Aj preto smrť každého kňa
za v rokoch totalitného sys
tému bola pre našich 
veriacich o to bolestnejšia.

Tri zväzky knihy Zostali 
verní majú byť nielen spo
mienkou na jednu generá
ciu kňazov, ale aj motivá
ciou pre náš život viery. 
Poznávajme dejiny grécko
katolíckej miestnej cirkvi a 
svetlé príklady jej kňazov 
nech nás sprevádzajú pri 
našom putovaní do večnej 
vlasti.

Pavol KUŠNÍR

Stretnúť svätého človeka je veľkou milosťou. Žili takí ľudia a sú aj 
dnes medzi nami. Jedným z veľkých vzorov bol muž veľkej pokory 
biskup Peter Pavol Gojdič, ktorého proces blahorečenia je už začatý.

Stretnutia s ľuďmi viery v nás zanechávajú stopy, ktoré vedú k Ježi
šovi Kristovi. Niekedy až po rokoch si uvedomíme, aké vzácne okam i
hy sme prežili. Sú to chvíle, z ktorých môžeme čerpať posilu pre každý 
deň svojho života.

M oja babička Irena Takátsová, 
rod. Gojdičová, bola sesternicou
o. biskupa prvého stupňa. Bývali 
sm e v  M ic h a lo v c ia c h . M o ja  
m am a m ala pri sebe svoju m at
ku Irenu, ktorú  m al o. biskup 
veľm i rád. Chodieval n iekoľko
krát do roka k m ichalovským  ot
com  re d e m p to r is to m , a v žd y  
zašiel aj k nám, k sesternici. P a 
m ätám  sa na jeho nežný hlas, 
lebo aj jeho hlas bol zduchovne- 
lý ako on sám. M oja m am a dba
la na to, že sme viac „zahalení“ ... 
bez veľkých výstrihov. Celý dom 
pred jeho návštevou nadobudol 
v ä č š iu  d ô s to jn o s ť .. .  B o li  to 
zvláštne a vzácne chvíle.

M ôj m anžel bo l v  T reb išove  
ok resn ý m  lek á rom , a ja  som  
v jan u ári 1950 bola  pri m am e 
v M ichalovciach. Chystala som 
sa na pôrod. Bez ohlásenia otcom 
redem ptoristov prišiel otec b is
kup. M ám  ho pred sebou, šedi
vý kabát s čiernou kožušinou. 
Pýtal sa ma, či Pavol - môj 
muž - je  v Trebišove. Chcel ísť 
do Trebišova a povedal, že si 
myslel, že som tam  aj ja. Tiež 
mi povedal, či chcem dievčat
ko, lebo syna som už mala. 
Povedala som, že by rada 
m ať Veroniku. Na to on: 
„Požehnám  ti ju, lebo 
potom  ti ju  už požeh
nať nebudem  môcť.
Ja som tom u vtedy 
nerozum ela, čo to 
značí... A ž keď 
ho zobrali tak 
n eh orázn e  a 
hrozne, n e 
sp ra v o d li
vo ... Veď 
to v ie te !
P o t o m  
mi svit 
lo, čo to 
z n a -

potom  mi dieťatko požehnať ne
bude môcť. On sám nič nepove
dal, čo sa deje v  rezidencii. Ja 
som m ala vtedy 26 rokov, čiže 
dosť dospelá, aby som si zapam ä
tala, čo o týchto veciach hovoril.

Bol krehký, akoby nie z tohoto 
sveta. Jeho nebom odré oči boli 
ako krištáľ. Bol prenesm ierne 
skromný. Takú pokoru a skrom 
nosť som v živote nikdy viac ne
stretla. Z m am inho vyprávania 
si čo-to pam ätám . Chodila k nim 
do Prešova. Hovorila, že spal na 
doske... askéta... Že jeho sekre
tár zavše kúpil balík pom aran
čov a po Prešove rozdával deťom. 
Otec biskup išiel za ním  opodiaľ 
a tešil sa z radostí detí. Ja mám 
s ním  ešte jedno duchovné stret
nutie. K eď bol Prešov bom bar
dovaný cez vojnu, bol m anžel v 
Ružom berku. Tam boli evakuo

vaní aj m oji rodičia z 
M ichaloviec. Pán b is
k u p  n ám  n a p ísa l

m ena- 
lo , že
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veľmi pekný list, či by  
mohla jeho m atka prísť 
k nám do R užom berka. 
Tento dvojstránkový list 
som raz n ešťa s tn e  pri 
upratovaní v y ra d ila . 
Mala som pri tom  čudný 
pocit, ale v tej rých losti 
života n even ova la  som  
tomu patričnú pozornosť. 
A to som urobila  veľm i 
zle. M ala by  som  ho 
dnes ako malú relikviu...

Tento list by bol veľm i 
pomohol nebohém u Šte
fanovi B. R om an ov i, u 
ktorého som bola hosťom  
v roku 1981. Z b ie ra l o 
ňom m a teriá ly  p ísa n é  
najmä v s lo v e n č in e .
V deň narodenín o. bisku
pa bola vždy bohoslužba
- slúžieval ju  o. b iskup 
Rusnák z Toronta - ktorý 
bol veľmi častým  hosťom  
u Romanovcov, kde kaž
dú nedeľu bola bohosluž
ba. Už vtedy pracoval na 
blahorečení biskupa Goj- 
diča.

Pri odchode mi Štefan 
B. Roman kládol na srd
ce, aby som hľadala  čo 
koľvek napísané rukou  
biskupa P. P. G o jd iča  
v slovenčine. Š tefan  B. 
Roman má veľký podiel 
na jeho chystanom blaho
rečení. Nemali by  sme na 
to zabudnúť.

Viete si predstaviť, ako 
mi bolo ľúto za jeho krás
nym listom, písaným  bez
chybnou slovenčinou.

Otec biskup Peter P a 
vol Gojdič je v mojom  srd
ci stále svätý! A  kto ho 
poznal, zaiste o tom  ne
pochybuje.

Teším sa a som veľm i 
rada, že proces b lahore
čenia tak veľkého člove
ka, akým bol náš biskup 
Peter Pavol Gojdič, sa už 
začal. A som hrdá aj na 
to, že bol mojím strýkom 
a že máme v ňom veľké
ho zástancu v nebi.

Sláva Isusu Christu! 
Rodina MORAVČÍKOVA

“A keď sa štyridsať dní 
a štyridsať nocí postil, na
pokon vyhladol” (Mt, 4, 2)

M ravný p o ria d o k  bez 
Boha stráca svoj základ!

Prostí kresťania odnepa
mäti sa zaoberali otázkou 
nezluč ite ľnosti m ravného  
zla vo svete s Bohom, prin
cípom dobra.

Pôstne obdobie je  ideál-

Pôst
nym časom nielen na pôst, 
ale predovšetkým na kona
nie pokánia.

Kto sa nikdy nepostí, kto si 
nikdy nič neodoprie, ten môže 
len veľmi ťažko zvíťaziť nad po
kušením.

Pôst pozdvihuje ducha, krotí 
telo, zdokonaľuje čnosti, získa
va zásluhy v nebesiach, pomá
ha nám zv íťa z iť  nad naš im i 
slabosťami a udržiava nadvlá
du ducha nad telom.

Sväté p ísm o nám  uvádza  
celý rad príkladov zachovava- 
nia pôstu. Kráľ Dávid vo svojom 
žalme spieva: “Umŕtvoval som 
sa pôstom a v srdci som sa stá
le m odlil” (Ž 35, 13). Apoštol 
Pavol vo svojom druhom lis
te Korinťanom píše: “Som 
Kristov služobník v námahe, 
lopote, bdení, o h lade a 
smäde, veľa ráz v pôstoch, 
v zime a nahote” (2  Kor 11,
27).

N em ožno nespom enúť  
asketický život Jána Krstite
ľa na púšti až do dňa, keď  
vystúpil pred Izrael, (Lk 1,
80) č i úctyhodného Jána 
Pôstnika, ktorého si pripo
míname vgr. kat. kalendári 
každoročne 2. septembra.

Pôst je  b lahodarný pre  
dušu i telo. Zo zdravotného 
hľadiska môžeme pôst zara
diť medzi najúčinnejšie metó
dy ovplyvňovania zdravia. 
Okrem výdatnej regenerácie 
vlastného tráviaceho systé
mu, dochádza k zvyšovaniu 
odo lnosti organizm u voči 
choroboplodným mikroorga
nizmom, zlepšuje sa hojenie 
rán, dochádza k všeobecné
mu zrýchleniu látkovej pre
meny. Preto sa opodstatnene 
hovorí, že pôst omladzuje.

Ako dôkaz prospešnosti pôstu 
pre zdravie najlepšie svedčí 
vek, ktorého sa dožili svätí, ktorí 
sa prísne postili: Arzénius Veľ
ký, prepodobný, zomrel vo veku 
95 rokov, Pachom ius Veľký, 
prepodobný, sa dožil 110 rokov 
a A nton Veľký, prepodobný, 
zomrel vo veku 105 rokov. Bis
kupa a m učeníka Polykarpa  
upálili vo veku 86 rokov (Syna- 
xár, Život svätých).

Neobstoja žiadne subjektívne 
dôvody vyhýbania sa pôstu, a 
preto svedomito zachovávajme 
pôstne prikázania. Ak sa kres
ťan stretne s názormi, že pôst

Viera DONOVALOVA - KLENKOVA

Z balkóna
Z balkóna ľudia na ulici 

sú prízemní a malí.
A predsa oni tento balkón 

zdvihli a zastrešili.

Ich srdcia často vedia vzlietať 
sťa k strmým hniezdam orly. 

Ich ruky mnoho ťažších veľdiel 
do väčších výšok zdvihli;

no z balkóna sú všetci ľudia 
prízemní, pripomalí. 

Koruny stromov, rozvetvené, 
ešte ich zaclonili.

Akí sme ale potom všetci 
z neba, kde Pán Boh sídli?

je  zbytočný, nepohodlný, ne
smie sa dať zmýliť.

Apoštol Pavol nás učí: “A ne
pripodobňujte sa tomuto svetu, 
ale premeňte sa obnovou zmýš
ľania, aby ste vedeli rozoznať, 
čo je  Božia vôľa, čo je  dobré, 
milé a dokonalé” (Rim 12, 2).

Vyvrcholením pôstneho obdo
bia je  konať pokánie za svoje 
hriechy. Svätá spoveď- sviatosť 
pokánia - je  s ľútosťou spojené 
vyznanie hriechov pred kňazom, 
ktorý má právomoc spovedať a 
dať rozhrešenie. No nie iba číry 
náboženský úkony, ale úkon sku
točne sviatostný.

Moc odpúšťať hriechy dal 
Pán Ježiš apoštolom slova
mi: “Komu odpustíte hriechy, 
budú mu odpustené, komu 
ich zadržíte, budú zadržané” 
(Jn 20, 23).

Ak chceme vo sviatosti 
pokánia dosiahnuť odpuste
nie hriechov, máme nasle
dovať márnotratného syna , 
Ježišovho podobenstva skr
ze dôsledné a úprimné spy
tovan ie  svedom ia, skrze  
ľú to s ť  nad spáchaným i 
hriechmi a urážkou Božej ve
lebnosti, s pevným  p re d 
savzatím obrátiť sa k Bohu a 
polepšiť sa v ďalšom živote, 
vyznať svoje hriechy pred  
Bohom a kňazom a p rija ť  
sviatostné rozhrešenie.

Štyridsaťdňové pôstne ob
dobie je  tým najvhodnejším 
časom  k zam yslen iu  nad 
prozreteľnostnou výzvou Je
žiša Krista k pokániu: “Nie, 
hovorím vám, ak nebudete 
robiť pokánie, všetci zahynie
te” (Lk 13, 5).

JUDr. Alexander NEMEC
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Čítaj a vyhraj 
s  P E T R O U
1. Mariánske pútnické miesto na 
východnom Slovensku
a. Ľutina
b. Šaštfn
c. Staré Hory

2. Svetové pútnické miesto 
v Poľsku
a. Fatima
b. Lurdy
c. Čenstochová

3. Kedy bude v roku 1999 odpus
tová slávnosť v Šašovej
a. 22. augusta
b. 14. septembra
c. 25. augusta

4. Ako sa volal človek, ktorý pro
rokoval Panne Márii, že jej srdce 
prenikne meč bolesti?
a. Ján Krstiteľ
b. Zachariáš
c. Simeon

5. Ako sa volala jedna sesterni
ca biskupa Gojdiča?
a. Irena Takátsova
b. Barbora Letsová
c. Ivana Galdunová

6. Komu Pán Ježiš z kríža odpo
ručil svoju matku ?
a. sv. Pavlovi
b. sv. Petrovi
c. sv. Jánovi

7. Ako sa volali rodičia Panny 
Márie?
a. Simeon a Mária
b. Anna a Joachim
c. Jozef a Ráchel

8. V januári t.r. bola posviacka 
monastiera
a. v Humennom
b. v Košiciach
c. v Bardejove

9. Vo Fatime sa Panna Mária zja
vila
a. Bernadette
b. Jozefovi
c. Lucii

10. Najmladší Jakubovi synovia?
a. Júda a Jozef
b. Simeon a Júda
c. Jozef a Benjamín

predajňa PETRA
na Hlavnej ulici č.2 

v Prešove
Vám ponúka široký vý

ber náboženskej literatúry, 
bohoslužobných predme
tov a kopírovacie služby.

OdpúšPúP ú wHováP? -  Am
B ožia  sp ravod liv osť v 

mysli nejedného z nás na
háňa strach. Pom yslenie 
na trestajúceho Boha, kto
rý podľa spravodlivosti po
sudzuje naše konania, je 
n ep ríjem n ou  vecou  pre 
každého uvažujúceho člo
veka. Takýto pohľad na 
trestajúceho Boha však v 
kresťanskej teológii a mys
lení nem á m iesto. K res
ťanstvo predstavuje veľko
lepú myšlienku odpúšťajú
ceho Boha. V  evanjeliách 
nachádzame viaceré mies
ta, v ktorých sa hovorí o 
veľkolepej Božej vlastnos
ti - o nekonečnom Božom 
milosrdenstve.

M ilosrdenstvo je Božia 
v lastnosť, k torá je  nám  
ľu ď om  n a jv ia c  b líz k a , 
pretože každý pociťuje po
trebu túto vlastnosť ob 
siahnuť. N eexistu je  h á 
dam krajšie a výstižnejšie 
podobenstvo a obraz h o 
voriaci o B ožom  m ilosr
denstve, ako je  podoben
stvo o návrate m árnotrat
ného syna.

V  tomto podobenstve vy
stupu jú  do popredia  tri 
hlavné postavy. M ilujúci a 
odpúšťajúci otec, m árno
tratný a kajúci syn spra
vodlivý a syn správajúci sa 
podľa príkazov svojho otca. 
P osta va  syna, k torý  je  
spravodlivým a poslušným 
plniteľom príkazov svojho 
otca sa akosi dostáva do

Čítaj a vyhraj s PETROU
Milí naši priatelia,
na tejto strane stále nájdete kvíz, ktorý nielen preskúša 

vaše vedomosti, ale aj pamäť. Odpovede na niektoré otázky 
sa nachádzajú priamo v SLOVE.

Stačí, ak správne odpoviete minimálne na sedem z desia
tich otázok a na korešpondenčnom lístku zašlete správne od
povede na adresu redakcie SLOVA do 14 dní.

Na korešpondenčnom lístku označte číslo SLOVA, správ
ne odpovede a nezabudnite na svoju adresu a heslo: Čítaj a 
vyhraj s PETROU.

Traja výhercovia získajú poukážku na nákup tovaru v pre
dajni PETRA v Prešove do 500 Sk so zľavou 20% (až 100 Sk).

úzadia. No aj 
tou to  p o s ta 
v ou  nám  
chcel Boh nie
čo povedať.

Väčšinou si 
vším am e ná
vrat m á rn o 
tra tn éh o  sy 
na , treb a  
však  ved ieť, 
že aj poslušný 
syn p otrebo
val návrat. Je 
ťa ž š ie  s p o 
zn ať s tra te - 
nosť staršieho 
syna. Vždy konal správne, 
bol poslušný, svedom itý, 
zachovával zákon a usilov
ne pracoval. Ľudia si ho 
chválili, vážili si ho a po
važovali ho za vzorného 
syna. Navonok nemal n i
jakú chybu. Ale keď sa oci
tol zoči-voči otcovej rados
ti pri návrate mladšieho 
brata, vzkypeli v ňom tem
né sily a vyrazili na po
vrch. Zra
zu sa

Láska je ako vrchol, 
ktorý ľudia túžia zdolať.
Lano, skoby, dobrá obuv 
sú dobré pomôcky, 
aby sme to zvládli.
V duchovnom ponímaní 
to znamená
mať otvorené srdce pre Boha, 
teda pre svojho blížneho. 
Pokoj, lásku a pevnú vieru.

z neho stáva zlostný, pyš
ný, neláskavý, sebecký člo
vek. Tieto vlastnosti boli 
v ňom hlboko ukryté, no 
v priebehu rokov narasta
li a mocneli. Ked pozorne 
počúvam e tie farizejské, 
ž ia r livé  slová , ktorým i 
starší syn napáda 
svo jh o  o tca , za- JtHfc 
znieva v nich aj Íra 
h lbší protest.
V ychádza zo

Vyhodnotenie
Do súťaže Biblický kvíz z čísla 2/ 

99 sa zapojilo 42 súťažiacich, z kto
rých polovica odpovedí bola správ
na. Z nich sme vylosovali piatich 
„kvizákov“, ktorým posielame knihy. 
Sú to: Eva Fabianová z Hajtovky, 
Anna Potomová zo Stropkova, Ni- 
kolaj Duda z Lipian, Ľudmila Bar- 
nová z Prešova a Martin Smetana 
z Popradu.

Výhercom srdečne blahoželáme
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mu nikdy nedostalo toho, 
čo si zaslúžilo. Tento pro
test volá nahlas: “Tak som 
sa usiloval, toľko som pra
coval, tak som sa namáhal 
a predsa nem ám  to, čo 
druhí tak ľahko získali“ . 
Tento protest bol charak
teristický pre staršieho 
syna. Toto nebezpečenstvo 
sebauspokojenia môže po
stihnúť každého človeka. 
Človek zameraný na seba 
samého a na svoje vnútor
né úspechy môže ľahko za
nevrieť na tú najdôležitej
šiu vlastnosť potrebnú k 
životu a to LÁSKU. Príbeh 
nášho zabudnutého “hrdi
nu” pokračuje, keď sa vra
cal z práce, začul spev a 
pýtal sa, čo sa deje. V zá
pätí sa opäť ozval protest: 
Prečo mi nikto nepovedal, 
čo sa u nás deje? Sluha sa 
s ním chce podeliť o radosť 
z návratu jeho brata. Slu
hova radosť však v jeho 
vnútri vyvolá  nam iesto 
úľavy a ra d os ti p ra v ý  
opak. Radosť a nevraživosť

nem ôžu  žiť vedľa  seba. 
Táto skúsenosť, že človek 
nie je  schopný vojsť do ra 
dosti, je skúsenosťou ne
vraživého a nemilujúceho 
srdca. Starší syn nemohol 
vojsť do domu a prežíval 
radosť spolu so svojím ot
com. Jeho vnútorný pro
test ho ochrom il a dovolil, 
aby ho naplnila temnota.

D ok on čen ie  p o d o b e n 
stva nám evanjelium  ne
ponúka, nevieme, ako sa 
ďalej správal starší syn. 
Ostáva však na nás, ako 
sa postavím e k tejto otáz
ke. O d p o v e ď  na ňu si 
musí dať každý sám. Po
trebné je  uvedom iť si po
učenie z prípadu staršie
ho syna. V  živote nie je  
n a jd ôležite jšie  zach ová 
vanie príkazov a plnenie 
úloh, ale budovanie pra
vej a m ilosrd n e j lásky, 
ktorá chýbala staršiem u 
synovi, a preto nem ohol 
pochopiť správanie svojho 
m ilujúceho otca.

Erik K RÓMKA

Sv. Jozef pomohol
Starý pán farár sa volal Jo

zef a mal meniny. Pán kap
lán nás poprosil, aby sme 
kúpili kvety, s ktorými mu 
chcel zablahoželať. Lenže v 
kvetinárstve už kvety nema
li, boli vypredané. Čo teraz? 
Pán kaplán si vzdychol, pán 
farár čaká, musíme si po
môcť. Išiel do chrámu, rovno 
pred oltár sv. Jozefa, kde bolo 
množstvo kvetov od zbožných 
ľudí. Chvíľu sa pomodlil a 
povedal: Sv. Jozef, prepáč, ale 
potrebujeme tvoje kvety a vy

bral najkrajšiu kyticu z vázy.Tak sa dostavil blaho
želať. Keď pán farár zbadal kyticu kvetov, riekol: 
Také krásne kvety som ešte nedostal. A ja som si 
povedal, že dnes tú najkrajšiu kyticu chcem obeto
vať sv. Jozefovi, svojmu patrónovi. Zaneste ju do 
chrámu na oltár! Pán kaplán ju odniesol a zašep
kal: Sv. Jozef, ďakujem ti, za pomoc. Keď nám to 
rozprával, s úsmevom povedal, že sv. Jozef mu “po
žičal kvety” a hneď sa postaral o ich navrátenie. L.H.

SvEdECTVO VÍERV
te veľmi dobre pochopiť aj psychiku pacienta a mňa ste po 
tejto stránke zvládli na výbornú. Vaša prítomnosť mi do
dávala odvahu v každej chvíli, a to ako ste sa o mňa sta
rali po celý čas, ako ste mali radosť, že sa operácia vydarila. 
Váš úsmev na tvári a Váš humor mi najmenej o 80% zmen
šil všetky moje bolesti a strach, ktorý som už niekoľko me
siacov mala.

Ste človek, ktorému Boh dal talent, ten talent ste neza-
....... kopali, ale ho rozdávate ďalej a to je
/  \ dobré, že aj Vy veríte v silu modlitby 

/  \ a pom oc Božiu a tak, ako ste sa 
/  \ modlili Vy pred operáciou, tak som 

\ sa modlila aj ja  a veľa mojich zná- 
\ mych a naše modlitby boli vysly- 
\ šané. “Len čo Boh požehná, darí 

sa a trvá, preto nech Ti bude
.... ............. modlitba vždy prvá...” - to mi napísal môj

krstný do pamätníka, keď som bola ešte malá a to 
mi ostalo stále v pamäti.

Milý pán doktor, dúfam, že Vás môžem tak osloviť, ostaň
te vždy taký dobrý a ľudský a nech Vás ani najvyššie titu
ly, ktoré pri Vašej šikovnosti dostanete, nezmenia. 
Rozdávajte vždy okolo seba len radosť a lásku a pri operá
ciách Vám prajem istú ruku.

Prajem Vám, aj celej Vašej rodinke, veľa, veľa, zdravia, 
šťastia, Božieho požehnania a zahŕňam Vás aj Vašu rodi
nu do svojich modlitieb. Keď budete prechádzať cez L. Mi
kuláš, vždy Vás s láskou privítame.

S úctou Vaša vďačná pacientka Mária

/

Každý sme povolaný svedčiť 
o Kristovej láske. Dá sa to 
úplne jednoduchým a priro
dzeným spôsobom. Stačí 
plniť si svoje rodinné, občian
ske, pracovné povinnosti a 
urobiť niečo naviac. Vzorom 
nám môže byť list vďačnej \ 
pacientky svojmu ošetrujúce- \ 
mu lekárovi.

Milý pán doktor,
srdečne Vás pozdravujem. Pán doktor, dovoľte mi, aby 

som sa Vám aj takto písomne poďakovala za všetko, čo 
ste pre mňa pred, počas aj po operácii urobili. Nenaskyt- 
la sa mi príležitosť, aby som Vám to povedala osobne a 
na izbe to uznáte sám, sa ani nedalo. Ja viem, že nieto 
takých slov, ktorými by som vyjadrila to, čo ste pre mňa 
urobili, len jedno prosté slovo “ďakujem”. Chcela by som 
Vám však aj napísať, že ste boli na celej klinike jediný 
doktor, čo sa so mnou a vôbec s pacientmi rozprával. Vie
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Informácie
Udalosti 

Deti so zbraňou
Podľa údajov Unicefu sa v Sierra 

Leone nútene regrutujú tísíce 
mladistvých. Viac ako 2 500 detí bo
juje na strane rebelov alebo vládnych 
jednotiek. V minulom roku sa Unice
fu podarilo odzbrojiť 350 detských vo
jakov v tejto krajine. Ešte v novembri 
obe strany konfliktu ubezpečili, že už 
nebudú nasadzovať do boja mladist
vých. Amnesty International a nadá
cia pre pomoc deťom Terre des 
hommes poukázali nedávno na to, že 
deti sa stále častejšie používajú ako 
strategické ciele vo vojnách a občian
skych konfliktoch. V ostatných 10 ro
koch boli v ozbrojených konfliktoch 
usmrtené dva milióny chlapcov a 
dievčat. Šesť miliónov detí bolo zra
nených, alebo zostali trvalo postih
nutých, asi desať miliónov je trvalo 
traumatizovaných.

Kópia Turínskeho plátna
V západočeskom benediktínskom 

kláštore Broumov objavili kópiu Tu
rínskeho plátna. Ako informovala 
česká televízía, bola táto kópia vyro
bená pravdepodobne v polovici 17. 
storočia. Ľanové plátno je presnou 
kópiou, ktorá zobrazuje aj stopy po 
požiari. Rehoľníci objavili toto plátno 
v relikviári v kaplnke konventu.

Pri plátne bol priložený list dato
vaný 4. mája 1651 od vtedajšieho ar
cibiskupa Turína, ktorý potvrdzuje 
jeho autentičnosť, hovorilo sa 
v televíznej správe. Benediktíni sú 
ochotní dať nález vedecky analyzo
vať, aby získali vedomosti o mimo
riadnej technike kopírovania, vyhlásil 
predstavený kláštora.

20 miliónov Biblií
V Číne vytlačili podľa údajov ofi

ciálnej agentúry Nová Čína od kon
ca 70-tych rokov viac ako 20 miliónov 
Biblií. Ako agentúra ďalej oznámila, 
je Sväté písmo od začiatku 90-tych 
rokov jednou z najpopulárnejších 
publikácií v krajine. Všetky Biblie sa 
tlačili pod kontrolou Čínskeho kato
líckeho vlasteneckého združenia 
príp. Národnej rady kresťanov, 
v ktorej sú zjednotené protestantské 
cirkvi. Podľa oficiálnych údajov je 
v Číne asi 14 miliónov kresťanov, 
z toho asi 6 miliónov katolíkov.

KP/TK KBS

tk um cn ick c  stretnutie  
v Humennom

V rámci Týždňa modlitieb 
za zjednotenie kresťanov 
bolo stretnutie kresťanských 
spoločenstiev v Chráme Us- 
penia Presvätej Bohorodičky 
v Humenom. Pozvanie tunaj
šieho správcu farnosti ICLic. 
Františka Citbaja prijali rím. 
kat. kapláni Jozef Pekár, Pe
ter Gazda a Peter Cigáš. Za 
pravoslávnu cirkev bol prí
tomný arcidekan Mgr. Peter 
Humeník, z evanjelickej 
cirkvi Mgr. Márie Onderiši- 
nová z Humenného a Mgr. 
Vladimír Mako z Pozdišo- 
viec. Za humenskú farnosť 
boli prítomní tunajší kňazi o.

Mgr. Daniel Šarišský, správ
ca farnosti Humenné - Dub
ník, o. Michal Ivanko, 
o.Nikefor Petraševič, výpo
mocní duchovní, a tunajší 
správca farnosti o. ICLic. 
František Citbaj.

Každé z týchto spoločen
stiev vystúpilo s krátkym 
programom. Atmosféra bola 
nesmierne radostná. Účast
níci spoločne konštatovali, že 
vzájomná jednota nie je tak 
vzdialená, pretože všetci 
ohlasujeme toho istého a je
diného Ježiša Krista.

Sr. Daniela Mária 
JAVORSKÁ, SNPM

Gorazd 
v Strážskom
Gréckokatolícke farské spo

ločenstvo v Strážskom vyda
lo koncom  ja n u á ra  prvé  
dvojčíslo farského spravodaj
cu pod názvom Gorazd.

G orazd bude vychádzať  
vždy k prvému dňu v mesiaci 
a chce veriacich nielen infor
movať o súčasnom živote vo 
farnostiach Strážske, Pusté 
Čemerné a filiálkach, ale aj 
oboznam ovať s východným  
obradom. Jednou z nemenej 
podstatných úloh tohto peri
odika - ako už napovedá sa
motný názov - je  aj šírenie 
odkazu sv. solúnskych bratov 
sv. Cyrila a Metoda.

Ján POPRÍK

Jubileum Košického 
apoštolského exarchátu

Pred dvom a rokm i - 21. 
februára 1997 - bol zriadený 
G réckokato lícky apoštolský 
exarchát v Košiciach. Pri prí
ležitosti druhého výročia zria
den ia  bola v K a ted rá lnom  
chráme Narodenia Presvätej 
Bohorodičky archijerejská sv. 
litu rg ia , ktorú s prítom ným i 
kňazmi slúžil exarcha vladyka 
Milan Chautur, CSsR.

Hranice exarchátu sú totož
né s hranicami Košického kra
ja. V š iestich p ro topresby- 
teriátoch exarchátu je 78 far
ností a vyše 70 tisíc veriacich. 
Nedostatok kňazov doplnili 25 
novokňazi, ktorých už pre du
chovnú službu v exarcháte 
vysvätil vladyka Milan. Uprázd
nené farnosti už v tomto roku 
naplnia ďalší novokňazi. Na 
Gréckokatolíckej bohoslovec
kej fakulte Prešovskej univer
zity študuje 45 bohoslovcov, 
ďalší študujú v zahraničí. Vyu
čovanie na školách zabezpe
čujú aj 45 katechéti. Rastie zá
ujem o mužské a ženské re
hoľné povolanie. V spomína
nom období veriaci dokončili 
výstavbu troch nových chrámov, 
ďalšie dva sú pred dokonče
ním . N áboženské ak tiv ity  
v Košickom exarcháte sú za
merané na duchovnú obnovu 
veriacich pre vstup do tretieho 
kresťanského tisícročia.

Pavol KUŠNÍR

V  CHRÁME A J  NA ĽADE
Dňa 23. januára 1999, na pozvanie miestneho farára, zaví

tal do farnosti Rakovec nad Ondavou vladyka Milan Chau
tur, CSsR, ktorý tu slúžil sv. liturgiu spolu s farárom o. 
Milanom Mojžišom. Liturgiu svojím spevom obohatil zbor 
sv. Dominika pod vedením Miriam Telekyovej za hojnej 
účasti veriacich. Po ukončení bohoslužby eufória radosti 
zo života s Ježišom Kristom pokračovala v kultúrnom 
dome, kde medzi nás prišiel aj o. Cyril Jančišin s manželkou. 
Po speve nasledovala beseda. Nechýbali tiež súťaže, ob
čerstvenie a samozrejme dobrá nálada. Tá vydržala aj po
poludní na dobre zamrznutom rybníku, kde sa odohral 
hokejový zápas s vladykom Milanom a netradičný zimný 
futbal na ľade. Vydarenej akcie sa zúčastnilo asi 120 detí a 
mládeže. Svoju návštevu vladyka Milan ukončil sv. litur
giou vo filiálnej obci Moravany. M.T.

Dňa 30. januára zomrel vo 
veku 85 rokov príkladný kňaz 
o. TliDr. Juraj Bujňák.

Chudobného, ale nadaného 
chlapca poslal na štúdiá o. 
biskup ThDr. Vasil Hopko a o. 
Petrenko. Pôsobil v Šarišskom. 
Jastrabí a Davidove. V čase 
náboženskej neslobody sa 
skrýval na cintoríne v prázd
nych hroboch. Keď ho chytili 
a dostal ponuku, aby zradil 
cirkev, odpovedal: “Ja už 
mám jeden dekrét od otca bis
kupa Gojdiča, druhý nepotre
bujem.”

Ani v najtemnejších časoch 
nebál sa navštevovať otca bis
kupa ThDr. Hopku vo väzení.

Zažil mnohé prehliadky a vy
počúvaní. Po návrate na Slo
vensko sa vyučil za kachliara, 
ale svedomite si plnil aj svoje 
kňazské povinnosti.

V roku 1969 vrátil sa do 
Davidova. S veriacimi sa pus
til do výstavby chrámu, ktorý 
im pripomína ich obetavého 
dušpastiera. Dlhé roky bol 
okresným dekanom a silou 
svojej osobnosti bránil našu 
cirkev.

Odišiel tak, ako si to len 
kňaz môže priať - po odslúže
ní sv. liturgie a v prítomnosti 
svojho najmladšieho syna - 
kňaza Juraja.

Vičnaja pamjať!
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Posviacka monastiera v Bardejove
Za chladného poča

sia sa dňa 23. januá
ra uskutočnila po
sviacka Monastiera 
sestier Rádu sv. Baži
la Veľkého na Kláš
tornej ulici v Barde
jove.

Posviacku vykonal 
otec biskup Mons.
Ján Hirka za účasti 
biskupského vikára 
o. Jána Gajdoša a vi
kára pražského exar- 
chátu o. Eugena Kočiša. 
Prítomní boli otcovia bazi- 
liáni so svojím protoigume- 
nom o. Metodom Bilančí- 
kom, dekan bardejovského 
dekanátu o. Alfonz Bocko a 
ďalší kňazi.

Sestry baziliánky privíta
li svoju najvyššiu predsta-

POMOC PRE KOROLE-
VO. Arcidiecézna charita 
v Košiciach zorganizovala 
humanitnú pomoc pre oblasť 
Koroleva na Ukrajine 
v Zakarpatskej oblasti, kto
rá bola postihnutá povodňa
mi. Podieľalo sa na nej aj so- 
ciálno-charitatívne stredisko 
v Michalovciach. Zorganizo
valo zbierku zimných odevov, 
obuvi a potravín nielen 
v Michalovciach, ale aj 
v Petrovciach nad Laborcom 
a Lesnom, tiež v susednom 
okrese Sobrance. -kp- 

SVLATOK SVIATKOV 
je názov televízneho doku-

venú archimadritku sr. Diu 
Stasiukovú z Ríma, protoi- 
gumenku sr. MUDr. Nikola- 
ju Mydlíkovú z Prešova, sr. 
Konstanciu Senykovú z Ľvo- 
va, sr. Pavlu Lipkiewiczovú 
z Gorlíc a sr. Emíliu Turča- 
níkovú zo Sečoviec.

Sestry baziliánky prišli do

mentu o slávení Veľkej noci 
gréckokatolíkmi na Sloven
sku. Pripravila ho hlavná re
dakcia duchovného života 
Slovenskej televízie v Brati
slave, kde je vedúcou redak
torkou Veronika Bednárová. 
Autorom scenára je Jozef 
Cervínka, réžia Ján Tóth. 
Tento dokument na televíz
nych obrazovkách uvidíme vo 
veľkonočnom období. -pk- 

EKUMENIZMUS V KO
ŠICIACH. Piata ekumenic
ká bohoslužba v košickom 
Dome umenia sa niesla 
v znamení evanjeliového prí
sľubu: “A hľa, ja som s vami 
po všetky dni až do konca 
sveta” (Mt 28, 20). Zúčastnili 
sa na nej všetky kresťanské 
cirkvi, ktoré pôsobia na úze-

Bardejova v r. 1969 ako 
ošetrovateľky mentálne po
stihnutých detí. Pôsobili vo 
veľmi ťažkých podm ien
kach, pritom otvorili tajný 
noviciát, vychovali viacero 
nových rehoľných sestier a 
duchovne viedli mládež. 
Starali sa o miestny chrám, 
šili liturgické rúcha. Oso
bitný význam sestier bazi- 
liánok v Bardejove malo 
ich pôsobenie na udržanie 
gréckokatolíckej identity 
v ťažkých rokoch gréckoka
tolíckej cirkvi.

Sestry baziliánky ďaku
jú všetkým, ktorí morálne 
a finančne pomohli pri re
konštrukcii ich monastie
ra.

JUDr. Alexander NEMEC

Jubileá. 
kňazov

O. Jozef Gduľa, tit. ka
nonik, správca farnosti v 
Nižnom Tvarožci - 60. vý
ročie narodenia - 18. mar
ca

O. Michal Moskaľ, tit. 
kanonik, správca farnosti 
v Iňačovciach, 65. výročie 
narodenia - 22. marca.

mí mesta i zástupca Židov
skej náboženskej obce. Naj
bližším  podujatím bude 
Ekumenický pašiový sprie
vod na Veľký piatok, -pk- 

LITURGICKÝ DEŇ V 
KOŠICIACH. Kňazi Košic
kého apoštolského exarchá- 
tu zišli sa v utorok 16. 
februára na kňazskom li
turgickom dni. Venovali sa 
otázke slúženia Božskej 
služby vopred posvätených 
darov. -rs-

FARNOSŤ KARLOVE 
VARY. Gréckokatolícky 
apoštolský exarchát v Pra
he zriadil novú farnosť v 
Karlových Varoch. Jej pr
vým správcom sa stal o. 
Kornel Baláž, ktorý pôsobil 
v Liberci. -ek-

Cirkev a štát
Podpredseda NR SR Pavol Hrušovský navštívil dňa 5. febru

ára Gréckokatolícky biskupský úrad v Prešove. Počas stretnu
tia s prešovským diecéznym biskupom Mons. Jánom Hirkom, 
ktoré sa uskutočnilo v rámci mapovania situácie a problémov 
cirkví na Slovensku, ubezpečil o. biskupa, že nielen parlament, 
ale aj vláda SR má záujem na dobrom vzťahu s cirkvami. Uvie
dol tiež, že je  potrebné, aby cirkvi vstúpili do morálnej obrody 
spoločnosti. Otec biskup informoval podpredsedu parlamentu o 
procese konsolidácie gréckokatolíckej cirkvi, ktorá bola v rokoch 
1950-1968 zlikvidovaná a je j skutočná obroda nastala až po roku 
1989. Mgr. Marek PRIBULAJK PB

Postrehy
Informácie

Udalosti

Vzniká katolícka 
konferencia 

biskupov
V Rusku sa 4.-5. februára v St. 

Petersburgu konštituovala katolícka 
Konferencia biskupov Ruskej fede
rácie. Apoštolský nuncius v Moskve, 
arcibiskup Ján Bukovský na okraj 
zasadnutia Renovabis vo Freisingu 
v Nemecku v tejto súvislosti pove
dal, že dúfa, že katolícka Cirkev 
v Rusku vyvinie programy a idey 
v tom zmysle, aby sa stala samo- 
statnejšou a nezávislejšou,
V súčasnosti je katolícka Cirkev sko
ro úplne závislá od finančnej a per
sonálnej podpory západu.

V kňazskom seminári v Sankt Pe
tersburgu študuje 70 kandidátov na 
kňazstvo. Zo 190 v Rusku pôsobia
cich katolíckych duchovných pochá
dza 170 zo zahraničia. Cirkev by 
mala intenzívnejšie motivovať laikov 
a osloviť intelektuálnu vrstvu, pove
dal Ján Bukovský, ktorý je odborní
kom na otázky východu. Mnohé roky 
bol vo Vatikáne zodpovedný za 
vzťahy so štátmi ako s bývalou 
ČSSR, Maďarskom, Rumunskom a 
Bulharskom.

“Len pomaly sa ľudia v Rusku, sil
ne poznamenaní minulosťou, doká
žu naučiť vymaniť z kolektívu a 
chopiť sa vlastnej iniciatívy” - dodal 
nuncius.

Ján Pavol II. 
do Macedónska
Macedónsky prezident Kiro Gli- 

borov pozval pápeža Jána Pavla II. 
na návštevu do svojej krajiny. Ozná
mila to macedónska kancelária pre
zidenta po rozhovore hlavy štátu a 
apoštolským nunciom, arcibisku
pom Edmontom Farhatom. “Pozva
nie bolo s radosťou prijaté” - hovorí 
sa v tlačovom vyhlásení. Presný 
dátum neoznámili. Ako možné ciele 
cesty uviedli hlavné mesta Skopje 
a mesto Ochrid.

Z dvoch miliónov Macedóncov je 
15 000 katolíkov. Väčšina - asi 67 
% patrí - patrí do pravoslávnej cirkvi 
a 30 %, najmä Albánci, sa hlási 
k islamu.

KP/TJK KBS
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Zatýkanie kresťanov
V Číne zatkli - podľa údajov 

organizácie pre ľudské práva v 
Hongkongu -45 protestantských 
kresťanov. Polícia vnikla koncom 
januára do súkromného domu v 
provincii Henan a obvinila veria
cich, že sa zúčastňujú na ilegál
nych bohoslužbách. Dom patrí 
farárovi Chu Changenovi.

Už v decembri minulého roku 
zatkli podlá údajov organizácie 
v tomto regióne 140 kresťanov. 
Desiatky z nich sú ešte stále vo 
väzení. V Číne môžu vieru slo
bodne vyznávať len členovia 
„Čínskeho katolíckeho vlaste
neckého združenia“.

KIPA/TK KBS

Spoločné slovo cirkví 

k Roku 2000
Spoločný dokument všetkých 

kresťanských cirkví vo Svätej 
zemi k nachádzajúcemu Sväté
mu roku 2000 navrhol grécky 
melkitský patriarcha, vikár Jeru
zalema, arcibiskup Lutfi Laham. 
Pre Rádio Vatikán povedal, že v 
tomto dokumente sa má zdôraz
niť všetko, čo majú kresťanské 
náboženstvá vo Svätej zemi 
spoločné. Ďalej má obsahovať 
program budúcich spoločných 
akcií, má byť preložený do via
cerých jazykov a vyvesený na 
všetkých kresťanských miestach 
Svätej zeme na privítanie pútni
kov. Zopakoval tiež pozvanie 
pápežovi Jánovi Pavlovi M., aby 
prišiel v Roku 2000 do Svätej 
zeme. Povedal, že Cirkev Svä
tej zeme potrebuje pokoj,ktorý 
pápež prináša.

KP/TK KBS

Menovanie
O. Mgr. Marek Pribula, správ

ca farnosti Miklušovce, dňom 22. 
januára t. r. bol menovaný za čle
na Komisie pre masmédiá Kon
ferencie biskupov Slovenska za 
prešovskú diecézu.

-rs-

Z posolstva Svätého Otca Jána 
Pavla II. na obdobie pôstu 1999I Pán pripraví hostinu všetkým 

■ národom. Uvedené slová ur
čujú aj toto pôstne posolstvo a mali 
by byť predovšetkým podnetom, 
aby si ľudia všimli, s akou láskou sa 
stará nebeský Otec o všetkých. Táto 
starostlivosť sa prejavila už pri stvo
rení, keď Boh “videl všetko, čo uro
bil, a hľa, bolo to veľmi dobré” (Gen
1, 31). Potvrdila sa aj v jeho mimo
riadnom príklone k ľudu Izraela, kto
rý si vyvolil za svoj ľud v diele spásy.
V Ježišovi Kristovi dosahuje táto 
milujúca starostlivosť svoje naplne
nie: v našom Pánovi prechádza po
žehnanie, udelené Abrahámovi, na 
všetky národy a skrze vieru dostá
vame prisľúbeného Ducha (porov. 
Gal 3, 14). Práve obdobie pôstu je 
veľmi vhodné na to, aby sme Pá
novi úprimne ďakovali za jeho zá
zračné činy tiahnuce sa dejinami, 
ktoré prejavoval ľuďom, najmä za 
vykúpenie, pre ktoré neušetril ani 
vlastného Syna (porov. Rlm 8, 32).

Odhalenie Božej spásonosnej 
prítomnosti v človekových poblúde
niach pobáda k obráteniu. Kto si 
uvedomí, že vyvolenie Božie sa týka 
všetkých, toho to núti chváliť ho a 
velebiť, takže opakujeme spolu so 
svätým Pavlom: “Nech je zvelebe
ný Boh a Otec nášho Pána Ježiša 
Krista, ktorý nás v Kristovi požeh
nal všetkým nebeským duchovným 
požehnaním. Veď v ňom si nás ešte 
pred stvorením sveta vyvolil, aby 
sme boli pred jeho tvárou svätí a 
nepoškvrnení” (Ef1 ,3-4). Boh sám 
nás vyzýva k pokániu a vnútornej 
očiste, aby sme si tak obnovili svo
ju vieru. Neúnavne nás volá k sebe 
a zakaždým, keď nás premôže 
hriech, ukazuje nám cestu do otcov
ského domu, kde znova nájdeme tú 
jedinečnú priazeň, pre ktorú si nás 
v Kristovi vyvolil. V nás takto zasa 
rastie vďačnosť za lásku, ktorú za
kúšame od Otca.

2 Obdobie pôstu nás pripra
■ vuje na slávenie Kristovho 

umučenia a vzkriesenia, tajomstva 
nášho vykúpenia. Keď na Zelený štvr
tok Pán so svojimi učeníkmi slávil Po
slednú večeru a daroval sa pod 
spôsobmi chleba a vína, tým vlastne 
toto tajomstvo už začalo. V Eucharistii 
“sa uskutočňuje reálna, podstatná a tr
valá prítomnosť vzkrieseného Pána... 
a ponúka sa ten Chlieb života, ktorý je 
zárukou budúcej slávy”, ako sa uvádza 
v apoštolskom liste Dies Domini (n. 39).

Taká hostina je znakom radosti,

lebo tam sa prejaví hĺbka spojenia 
tých, čo sa na nej zúčastňujú. Takto 
sa hostina pre všetky národy, ohla
sovaná prorokom Izaiášom (porov. Iz 
25,6), stáva v Eucharistii skutočnos
ťou. Pritom neklamne poukazuje na 
posledné časy. Viera nám hovorí, že 
veľkonočné tajomstvo sa v Kristovi už 
splnilo; musí sa však ešte uskutoč
niť aj v každom z nás. Boží Syn nám 
svojou smrťou a zmŕtvychvstaním 
daroval večný život, ktorý sa začína 
už tu a svoje trvalé naplnenie dosiah
ne až v naveky trvajúcej Veľkej noci 
v nebi. Preto mnohí naši bratia a ses
try dokážu prijať chudobu, starosti a 
chorobu s istotou, že raz budú mať

Petrove 4  slová

účasť na nebeskej hostine. Tak 
umožňuje obdobie pôstu nazrieť za 
prítomnosť, za dejiny a horizont tohto 
sveta; ukazuje na dokonalé a trvalé 
spoločenstvo s Najsvätejšou Troji
cou.

V Kristovi získané požehnanie 
rúca múry časnosti a otvára brány 
trvalej účasti na živote v Bohu. “Bla
žení tí, čo sú pozvaní na hostinu Ba
ránkovu” (Zjv 19, 9). Nesmieme 
zabudnúť, že konečným cieľom 
nášho života je práve táto hostina, 
na ktorej máme už tu v predstihu 
účasť cez sviatostnú Eucharistiu. 
Kristus nielenže zadovážil nášmu 
pozemskému životu novú dôstojnosť, 
ale predovšetkým má pre nás pripra
venú novú dôstojnosť Božích detí, 
ktoré sú spolu s ním povolané 
k účasti na večnom živote. Obdobie 
pôstu je tak zbraňou proti pokušeniu 
hľadieť na tento svet ako na jedinú a 
konečnú skutočnosť; chce nám dať 
najavo, že “naša vlasť je v nebi” (Flp
3, 20).

3 Pri počúvaní tejto obdivuhod
■ nej výzvy nebeského Otca, 

ktorou sa cez Krista na nás obracia, 
by sme nemali zabúdať na jeho lás
ku k nám. Tento rok prípravy na Veľ
ké jubileum 2000 znova pripomína, 
že Boh je Otec, ktorý nám vo svojom 
vyvolenom Synovi dáva účasť na

svojom vlastnom živote. V dejinách 
spásy, ktoré utvára s každým z nás 
a pre každého z nás, sa učíme in
tenzívnejšie prežívať lásku (porov. 
1 Jn 4, 10n) ako teologickú čnosť, 
ktorú som odporúčal prehlbovať 
počas roka 1999 vo svojom apoš
tolskom liste Tertio millennio adve
niente.

Zakúšanie Otcovej lásky v rámci 
ním prejavovanej služby a delenia 
sa s nami, núti kresťana, aby sa ja 
on otvoril ľuďom, takže sa stáva ži
vým darom. V nespočetných oblas
tiach vydávala Cirkev v priebehu 
storočí slovom i skutkom svedec
tvo o Božej láske. A ešte aj dnes sa 
pred nami otvárajú rozsiahle 
priestory, kde sa pôsobením kres
ťanov musí sprítomňovať Božia lás
ka. Nová chudoba a iné sužujúce 
otázky, ktoré v mnohých vyvoláva
jú úzkosť, potrebujú konkrétnu a 
primeranú odpoveď. Kto je opuste
ný, alebo bol vytlačený na okraj 
spoločnosti, kto hladuje, kto sa stal 
obeťou násilia, alebo už stratil všet
ku nádej, musí v rámci starostlivosti 
zo strany Cirkvi zakúsiť súcit nebes
kého Otca, ktorý sa už od počiatku 
sveta o každého stará a obdarúva 
svojím požehnaním.

4 Obdobie pôstu svojím po-
■ hľadom upreným na Otca je 

jedinečným časom pre činorodú 
lásku a nachádza svoje vyjadrenie 
v skutkoch telesného a duchovné
ho milosrdenstva. Neslobodno stra
tiť zo zreteľa ani jedného z tých, čo 
sú vylučovaní z blahobytnej hosti
ny, ktorú majú niektorí z nás každý 
deň. Je veľa “Lazárov”, čo klepú na 
dvere spoločnosti: vlastne všetci, čo 
nemajú podiel na materiálnych vý
hodách pokroku. Pretrvávajúce sta
vy biedy musia vyburcovať 
svedomie kresťanov a zaväzovať 
ich jednotlivo i spoločne starať sa 
o nápravu.

Nielen jednotlivci majú príležitosť 
umožniť chudobným podieľať sa na 
ich blahobyte. Aj medzinárodné in
štitúcie, vlády štátov a veľké stre
diská svetového hospodárstva sú 
povinné pustiť sa odvážnou cestou, 
aby sa dobrá spravodlivo rozdeľo
vali medzi jestvujúce krajiny a me
dzi obyvateľstvo.

Vo Vatikáne 15. októbra 1998 
Ján Pavol II.
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LITURGICKÝ KALENDÁRD a ro v a U  na SLOVO
Františkánsky kláštor z Bratisla

vy 50 Sk, Štefan Gladiš z Malého 
Lipníka 100 Sk, Gréckokatolícka 
farnosť z Dobrej 142 Sk, Grécko
katolícka farnosť z Dvorianok 500 
Sk, Gréckokatolícka farnosť z Or
lova 200 Sk, Gréckokatolícka far
nosť zo Zubného 100 Sk, Terézia 
Halapinová z Čeľoviec 36 Sk, Žo
fia Horňáková z Bratislavy 56 Sk, 
Peter Ištván zo Šarišského Jastra
bia 56 Sk, Mária Jacková 
z Hušťaku 56 Sk, Jozef Kizák 
z Košíc 40 Sk, Júlia Kušnírová 
z Trebišova 56 Sk, Michal Lazor- 
fiák zo Sabinova 70 Sk, Michal 
Mackovjak z Gelnice 100 Sk.

Za dary všetkým darcom Pán 
Boh zaplať.

Ohlasy
Inšpirácie

Názory
Ďakujeme Vám, milí naši 

čitatelia a dopisovatelia, za 
všetky listy, pozdravy v kto
rých vy jad ru je te  svoju  
vďačnosť, ale i názory, čo 
vás teší, prípadne trápi.

Chceme Vás poprosiť, 
aby listy informačného 
charakteru ste nám zasiela
li včas, aby nestratili na 
svojej aktuálnosti.

Jedným z takýchto listov, 
ktorý prišiel do našej redak
cie „po termíne“ je poďako
vanie veriacich z obce Borov 
svojmu duchovnému otcovi 
Jánovi Frandoferovi a súbo
ru Borovanka za najkrajšie 
vianočné sviatky. Súčasne 
v liste vyjadrujú poďakova
nie biskupskému úradu v 
Prešove za dar, ktorým je 
ich kňaz.

Mnohí z vás vyjadrujú po
ďakovania svojim bývalým 
správcom farností, ktorí v 
súčasnosti už sú na novom 
pôsobisku. Je to veľm i 
vznešené a aj ľudsky po
trebné vyjadrovať ľudom, 
ktorí si to zaslúžia vďač
nosť. Z priestorových dôvo
dov takéto poďakovania  
však nemôžeme publikovať.

“Sánkarský ruženec” 
Kalendár ukazoval 7. január 

1999 a na hodinkách bolo 8 hodín,

8. marec, pondelok, Te- 
ofilakt, úctyhodný. Flp 2,
5-12 - zač. 240; Mt 13, 10-23 - 
zač. 51.

9. marec, utorok, Štyrid
siati mučeníci v Sebaste. 
Menlivé časti o mučeníkoch 
z 9. marca. Hebr 12, 1-10 - 
zač. 331; Mt 20,1-16 - zač. 80.

10. marec, streda, Kod- 
rat a spoločníci, mučeníci. 
Gal 2, 16-20 - zač. 203; Mt 9, 
18-26 - zač. 32. (Liturgia vo
pred posvätených darov. Gn 9, 
18-29; 10, 1; Prís 12, 23-28;
13, 1-10).

11. marec, štvrtok, 
Sofron, biskup, jeruza
lemský patriarcha. Gal 5,

keď sme sa my, mládež vojčickej 
farnosti spolu s o. Ladislavom 
Praščákom, správcom farnosti, 
vydali na jednodňový výlet. Vyzbro
jení saníami a lyžiarskou výzbro
jou sme nasadli do vopred 
objednaného autobusu a vydali 
sme sa do Breziny, kde k nám pri
stúpil správca farnosti o. Ján 
Hreško spolu s mládežou svojej 
farnosti.

Po niekoľkohodinovej ceste sme 
dorazili do Utmanovej. Tu sme 
modlitbou ruženca pozdravili Pan
nu Máriu, aby nad nami aj naďalej 
držala svoju ochrannú materinskú 
ruku.

Potom sme sa trochu posilnili 
jedlom a teplým čajom a už sme 
vyrážali na krásne zasnežený vrch, 
kde sme sa do sýtosti vybláznili. Vo 
večerných hodinách, fyzicky úplne 
vyčerpaní, sme nasadli do autobu
su a vrátili sme sa domov.

Tento náš výlet, v ktorom sme 
spojili príjemné s užitočným, nebol 
prvý a dúfame, že nebude ani po
sledný.

Mgr. Peter DROTÁR

Viac zo Svätého písma
Vážená redakcia,
dovoľte mi svoj list začať pozdra

vom Sláva Isusu Christu.Volám sa 
Martin. Váš časopis pravidelne čí
tam, lebo moja mamka si ho objed
náva už 3 roky. Okrem Slova čítame

22-26; 6, 1-2 - zač. 213; Mt 25, 
14-30 - zač. 105.

12. marec, piatok, Teo- 
fan, vyznávač; Gregor, 
rímsky pápež. 2 Tim 3, 10- 
15 - zač. 296; Mt 25,1-13 - zač. 
104. (Liturgia vopred posvä
tených darov. Gn 12, 1-7; Prís 
14, 15-27).

13. marec, Štvrtá záduš
ná sobota, Nikefor, bis
kup, konštantinopolský 
patriarcha. Menlivé časti 
ako 6. februára.

14. marec, Štvrtá pôstna 
nedeľa, Ján Klimak, Bene
dikt, úctyhodní. Liturgia sv. 
Bažila Veľkého. Radový hlas

aj iné duchovné časopisy, ktoré 
kupujeme v cerkvi: Prameň, Bla- 
hovistnik. V Slove nachádzam to, 
čo ma zaujíma. Články o mladých 
ľuďoch, kvízy. Priznám sa, že 
niektoré neviem vylúštiť, najmä tie 
o ikonách. Rád by som bol, keby 
ste v tom pokračovali. Pri ich rie
šení siahnem vždy po Svätom 
písme, pomáhame si všetci 
v rodine.

Váš časopis je poučný, zaují
mavý, informačný. Čítame ho celá 
rodiny, aj otecko a on je evanje
lik. Privítali by sme viacej článkov, 
odborných výkladov niektorých 
statí Svätého písma, najmä tých, 
ktoré hovoria o tzv. falošných 
svedkoch, prorokoch. Viac by 
som chcel vedieť o sektách, kto
ré v dnešnom živote plnom násil
nosti, brutality, “beznádeje” sú 
pohotové vstúpiť tam, kde cítia 
svoju výhru. Prenikajú medzi mlá
dež, osamelých, ľuďoch závis
lých. Verím, že ak by sme všetci 
poznali ich podstatu a zámery, 
ľahšie by sa dalo čeliť ich nástra
hám.

Prosím Vás, neberte moje slo
vá ako vyjadrenie nespokojnosti 
s Vašou prácou. Veď len Vám ďa
kujem za krásnych 5 dní stráve
ných v lone nádherných hôr 
v Bystrej v blízkosti Boha a jeho 
detí.

Nech Boh žehná Vašej práci.
Martin IVANKO MACEJ

je ôsmy, ev. na utierni je ôsme. 
Antifóny nedeľné, Tropar 
z hlasu, Sláva kondák z triody, 
I teraz podľa predpisu. Proki- 
men, aleluja a pričasten 
z triody. Hebr 6, 13-20 - zač. 
314; Mk 9, 17-31 - zač. 40. Na
miesto Dôstojné je sa spieva 
Milostiplná Matka.

Piatv tvždeň velkého pôstu 
- štvridsiatnice

15. marec, pondelok, 
Agap a spoločníci, mučení
ci. Rím 12, 1-5 - zač. 108; Lk
6, 31-36 - zač. 26.

16. marec, utorok, Sabín 
a Papa, mučeníci. Ef 4, 14- 
17 - zač. 225; Lk 6, 24-30 - zač. 
25.

17. marec, streda, Alexej, 
úctyhodný. Ef 4, 17-25 - zač. 
226; Lk 7, 36-50 - zač. 33. (Li
turgia vopred posvätených da
rov. Gn 17, 1-9; Prís 15, 20-33; 
16, 1-6).

18. marec, štvrtok, Cyril 
Jeruzalemský, biskup, Veľ
ký kajúci kánon sv. Andreja 
Krétskeho. Ef 4, 25-32 - zač. 
227; Lk 13, 1-9 - zač. 70.

19. marec, piatok, Chry- 
zant a Dária, mučeníci. 2 
Kor 5, 10-15 - zač. 179; Lk 12, 
42-48 - zač. 68. Sv. Jozef. (Li
turgia vopred posvätených da
rov Gn 22,1-18; Prís 17,17-28; 
18, 1-5).

20. marec, Akatistová so
bota (rúcho svetlé). Liturgia 
sv. Jána Zlatoústeho. Všetky 
menlivé časti z akatistovej so
boty. Hebr 9, 24-28 - zač. 322 ; 
Mk 8, 27-31 - zač. 35, Bohoro
dičke: Hebr 9,1-7-zač. 320; Lk
10, 38-42; 11, 27-28 - zač. 54.

21. marec, Piata pôstna 
nedeľa, Mária Egyptská, 
úctyhodná (rúcho pôstnej 
farby). Liturgia sv. Bažila Veľ
kého. Radový hlas je prvý, 
evanjelium na utierni je de
viate. Antifóny nedeľné s Bla- 
ženstvami. Tropar z hlasu, 
Sláva kondák z triody, I teraz 
podľa predpisu. Prokimen, 
aleluja a pričasten z triody. 
Hebr 9, 11-14 - zač. 321; Mk
10, 32-45 - zač. 47. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Milosti
plná Matka.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ
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Na výročie skonu sv. Cyrila
V Katedrálnom chráme v Košiciach bola sv. liturgia 

za členov spolku. Slúžil protopresbyter o. Marko Rozkoš, 
spoluslúžil tit. kanonik a predseda spolku o. Jozef Knežo, 
tit. kanonik o. Gabriel Németh a farári košických farností - 
o. Vojtech Hornyák, o. Štefan Blanár a o. Michal Hospodár, 
ktorý mal príležitostnú kázeň. Na záver slávnosti sa 
k prítomným prihovoril predseda spolku o. Jozef Knežo.

Aj v košickej pyramíde bola sv. liturgia za členov spol
ku. Slúžil a kázal tit. kanonik o. Gabriel Németh, spoluslú
žil o. Michal Hospodár. Po sv. liturgii bolo stretnutie členov 
a priaznivcov spolku.

Vo Vranove nad Topľou sv. liturgiu prišiel shižiť a ká
zať o. Martin Mati. Spieval zbor Chryzostomos pod vede
ním Evy Lakatošovej.

V Strážskom si výročie skonu sv. Cyrila pripomenuli sta
roslovienskou sv. liturgiou, ktorú slúžil o. Martin Mati. Spie
val zbor Gorazd pod vedením Slávky Rudáčkovej. -pk-

Aaši jubilanti
V marci t. r. si významné životné ju

bileum pripomínajú títo naši členovia:
Ján Dučák z Ľubice, Helena Ku

čeravá zo Zemplínskeho Hradišťa, 
Ing. Pavol Lunter z Bratislavy, Jo
zef Obrin z Vranova nad Topľou a 
Mária Vaľová zTrebišova.

Ján Bugeľ zo Sečovskej Polian
ky, Anna Gogová zo Sedlísk, Má
ria Hospodárová z Michaloviec, 
Verona Kaščáková z Davidova, 
Alžbeta Kišová z Košíc, Mária 
Miklošová zo Sečoviec, Mgr. Jozef 
Nyarjaš z Vranova nad Topľou, Má
ria Ondrejová z Nižného Hrabovca 
a Anna Spišáková z Novosadu.

Andrej Bača z Drieňová, Mária 
Ivaničová z Vranova nad Topľou,

Helena Jašlnková z Brestova nad 
Laborcom, Jozef Melicher z Baš- 
koviec, Michal Muščík z Vysokej 
nad Uhom a Juraj Tirpák z Baján.

Alžbeta Capíková z Nového 
Ruskova, Anna Drugáčová z Ľubi
ce, Anna Kidalová z Dlhého Klčo- 
va, Michal Kohút z Laškoviec, 
Anna Konárová z Popradu, Ján 
Ksenič zo Sečoviec, Anna Matvi- 
jová z Milpoša, Ing. Andrej Mikloš 
z Bratislavy, Anna Sukovská a Zu
zana Sukovská zVavrinca, Mária 
Timková zo Sobraniec.

Ján Hric z Prešova, Michal Ihnát 
z Jastrabia a Mária Lysiková z Ko
šíc.

JUDr. Ján Danko z Košíc, Alžbe
ta Janošková z Dúbravky a Juraj 
Malý z Poše. -as-

Š t e d r é  s r d c i a
Na podporu Spolku sv. Cyrila 

a Metoda prispeli:
Anton Babjak, Zalužice 150 

Sk, Pavol Bačinský, Jarovnice 
50 Sk, Angela Bajnoková, Ban
ská Bystrica 220 Sk, Anna Ba- 
ková, Valaliky 300 Sk, Ján 
Bednár, Prievidza 100 Sk, Mar
ta Bitterová, Nitra 50 Sk, Bo- 
huznámy, Lesné 200 Sk, 
Bohuznámy, Žiar 150 Sk, Des- 
ponáta Bošňáková, Košická

SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

Belá 50 Sk, Katarína Braško- 
vá, Moldava nad Bodvou 50 Sk, 
Bratstvo sv. ruženca, Ložín 300 
Sk, Anna Cifruľáková, Suché 
50 Sk, Ján Cerveňák, Kožany 
50 Sk, Mária Camaková, Ka
mienka pri Humennom 50 Sk, 
MUDr. Mária Dekanová, Pieš
ťany 50 Sk, Michal Dziaček, 
Martin 250 Sk, Zuzana Gačová, 
Vlača 50 Sk, Anna Gadžová, 
Strážske 200 Sk, Ján Gruzov- 
ský, Vyšné Nemecké 50 Sk, Hor- 
ňáková, Kučín 50 Sk, Peter 
Hnát, Prievidza 50 Sk, MUDr. 
Elena Ilečková, Pezinok 50 Sk, 
Dr. Ján Kaputa, Hrabské 50 Sk, 
Ing. Peter Kasenčák, Kremná 
350 Sk, Helena Kirchnerová, 
Žilina 100 Sk, Mária Koščová,

Lastovce 100 Sk, Jarmila Kole- 
sárová, Tušická Nová Ves 50 Sk, 
Ing. Ivan Konôpka, Kriváň 40 
Sk, Elena Kukučková, Martin 
50 Sk, Helena Kušnírová, Svid
ník 100 Sk, Ing. Jozef Luca, Za
lužice 50 Sk, Jozef Lukáč, Poša 
250 Sk, Juraj Macík, Hlivištia 
50 Sk, Mária Mačeková, Prešov 
100 Sk, Mária Maruščáková, 
Vyšná Olšava 50 Sk, o. Jozef 
Mašlej, Šarišské Sokolovce 50 
Sk, Anna Michaličová, Hnojné 
50 Sk, Anna Pačutová, Slivník 
100 Sk, Michal Petričko, Veľa- 
ty 100 Sk, Margita Polačková, 
Nižný Hrabovec 100 Sk, Zuzana 
Poláková, Bánovce nad Onda
vou 50 Sk, Kamila Pristášová, 
Sečovce 200 Sk, Jozef Sigeti, Ja
nova Lehota 200 Sk, Ing. Juraj 
Šecko, Marianka 250 Sk, Stani
slav Šimko, Matiaška 100 Sk, 
Jozef Tudor, Dúbrava-Žehra 
100 Sk, František Varga, Vrb- 
nica 50 Sk, Anna Vranová, Kri
váň 50 Sk, Helena Zavacká, 
Ľubica 50 Sk, MUDr. Juraj Zel- 
ník, Slovenská Ľupča 500 Sk.

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

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Pod pojmom učiteľ stredove
ká hagiografická literatúra rozu
mie nad prvom mieste hodnosť 
biskupa. Tak je tomu v obidvoch
Životoch na viacerých miestach a je takm er isté, že sv. Cyril 
biskupom skutočne bol. Súčasne je výraz učiteľ veľmi prilieha
vý pre sv. Cyrila aj v profannom zmysle. Stal sa učiteľom pravej 
viery, kultúry a múdrosti.

Cyril už v mladosti prospieval v múdrosti. Vyštudoval vysokú 
filozofickú akadémiu a stal sa samostatným mysliteľom. Pocho
pil, že človek a všetko bytie je  zamerané na Boha ako posledný 
cieľ. Z duchovnej výšky videl súvis sveta, vecí, myšlienok i uda
losti. A  vo všetkom nachádzal správnu orientáciu, ktorú neskôr 
vštepoval svojim žiakom ako ich učiteľ.

Vedený túžbou po získaní stratenej cti a bohatstve pradeda 
Adama (Žk IV) nie menej sa oddával poznávaniu vnútornej 
múdrosti a pravdy, teda teológii. Toto poznanie čerpal z Písma, 
cirkevných otcov, modlitby a kontemplácie. No aj to by bolo málo, 
ak by mu chýbalo to podstatné - život. Svojou mravnou výškou, 
ktorú voláme svätosť, dotvoril v sebe nový typ človeka, ktorý sa 
stal podobným  obrazu, ž ive j ikone. Tak si vysve tlím e , že 
v polemikách víťazil nielen bystrosťou umu a voľbou argumen

tov, ale aj celou váhou svojej 
nadpriemernej osobnosti.

A takáto skromná osobnosť, 
celou bytosťou i múdrosťou od

hodlaná pracovať na šírení viery, prichádza v roku 863 na Veľ
kú Moravu. Vystrojený prekladom Písma, liturgiou, apoštolským 
nadšením a komunikatívnosťou prichádza spolu s bratom Me
todom siať evanjelium do sŕdc našich slovenských predkov. I tu 
je  učiteľom a kňazom. Geniálne uplatnil misijné a ekumenické 
zásady. Vyučovanie právd viery zosúladil aj s miestnou kultú
rou a tak sa stal priekopníkom inkulturácie. Zavedením písma 
a rozvojom literatúry pozdvihol človeka z tvora bez píšem - mŕt
veho, na človeka nábožného a osvieteného (Proglas).

■ a ■

Veľkí mužovia boli vždy ľudia činu. Náš otec a učiteľ vo viere 
Konštantín - Cyril prežil činorodý život a je už v nebi. A my - 
pokračovatelia cyrllometodskej tradície - dajme sa osloviť jeho 
typom veľkosti. Modlime sa a horlivo pracujme na tom, aby sa 
aj dnes naším osobným svedectvom a slovom rozšírilo Božie 
kráľovstvo v ľudských srdciach.

(Z kázne o. Mgr. Michala HOSPODÁRA v katedrálnom chrá
me v Košiciach pri príležitosti 1130. výročia skonu sv. Cyrila)



celodiecézna gréckokatolícka púť
prešovského biskupstva
2.-10. mája 1999 M Cena: 19 990 Sk
Program : C ézarea p rím orská , H aifa , N azaret, T ib erias , K a farnaum  a 

okolie, H ora B lah os laven stiev  a Tábor, K ána, W ád i K elt, Jericho , J e 
ruzalem , B e tle h e m , A in  K a re m , h ro b k y  p a tr ia rc h o v  v H e b ro n e  a 
Mámre, M ŕtve m ore, B etán ia  a ď a lš ie  zau jím avo sti a b ib lické  m iesta .

B liž š ie  in fo rm á c ie :  CIUTOUR, cestovná kancelária, Košice, Južná tr. 15, Tel./fax: 095/765 363 
S v ä t á  z e m  - ďalšie termíny - 21. 3. až 29. 3. 99, cena: 19 900 Sk (Kvetná nedeľa s patriarchom vo Svätej zemi),
2. 5. - 10. 5. 99 - 19 900 Sk, 3.10. - 11.10. 99 - 19 990 Sk, 7.11. - 15.11. 99 - 19 990 Sk, 28.12.99 - 4.1.2000. Približná cena 25 000 Sk (Nový rok vo 

Svätej zemi). E g y p t ,  S in a j  -14 dní: 10. 5 - 24. 5. 99. - 28 400 Sk. G r é c k o  -11 dni: 20.9. - 30.9. 99. Cena 17 800 Sk.

A u t o b u s o v é  p ú t n ic k é  z á ja z d y :  Paríž, Nevers, Lurdy, Fatima, Montserat a ďalšie pútnické mestá, 10 dní. Termíny: 
máj a október 1999. Približná cena 10 000,- Sk. Medžugorie, 7 dňové pobytovo-oddychové púte spojené s kúpaním (5x) na Makarskej riviere:
10.07.-17.07.99; 31.07.-07.08.99; 10.09.-17.09.99; 20.09.-27.09.99. Cena púti: 5 500,- Sk.

S im A N A
Jaroslav Kapák, Študentská 2047, 069 01 
Snina, tel. 0932/ 7622965 (po 20.00 hod.) 
Prevádzka: Roľnícke družstvo Čukalovce 
tel. 0932/ 951 40

Výroba stoličiek a stolov vhodných 
aj do chrámov, farských budov a pod. 

Farba stoličiek a čalúnenia 
podľa želania zákazníkov

PSČ Tel

Kniha opisuje udalosti Sviečkovej 
manifestácie 25. marca 1988. 
V ten deň sa občania socialistic

kého štátu zhromaždili na Hviezdosla
vovom námestí v Bratislave, aby žiadali 
náboženskú slobodu a dodržiavanie 
ľudských práv. Čas svitania je kniha, 
v ktorej sa odhaľuje zákulisie komunis
tickej moci počas obdobia normalizácie 
a konkrétne spôsoby riadenia totalitného 
režimu.
Obsah tvoria doteraz nepublikované 
materiály, hlavne výpovede katolíckych 
disidentov, účastníkov manifestácie, 
komunistických funkcionárov, prísluš
níkov ŠtB a VB a dokumenty Obvodného 
národného výboru Bratislava I, Národ
ného výboru mesta Bratislavy, Verejnej 
bezpečnosti, Štátnej bezpečnosti, Mest
ského výboru KSS, Predsedníctva 
ÚV KSČ a Predsedníctva ÚV KSČ.
V knihe je menovite spomenutých 548 
osôb, medzi nimi všetkých 141 zadrža
ných v súvislosti s manifestáciou. Publi
káciu dopĺňa takmer 50 autentických, 
doteraz nepublikovaných fotografií a re
produkcií dokumentov.

S p o m ie n k a
Nezabúdame na nášho drahého manžela a otca 

Mikuláša Bačinského, ktorý sa snažil o dobro pre ľudí za svojho 
života. Opustil nás po krátkej a zákernej chorobe 14. marca 1983 
v 51. roku svojho života. Prosíme o spomienku pri modlitbách. 

Večná pamiatka!

S bolesťou v srdci ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí 27. januára 
1999 v Prešove odprevadili na poslednej ceste našu drahú mamku a starú mamku 
Máriu Kom anickú, ktorá nás opustila vo veku 87 rokov.

Ďakujeme za modlitby, prejavy sústrasti a kvetinové dary. Pán Boh zaplať o. Š. Lenčišo- 
vi, o. P. Komanickému, zboru bohoslovcov gréckokatolíckeho seminára v Prešove za dôs
tojnú rozlúčku, tiež o. F. Čonkovi za s v. liturgiu. Zároveň ďakujeme MUDr. A. Kvokačkovej a 
sestričke I. Mydlarčíkovej za trpezlivú a obetavú dlhodobú starostlivosť o našu drahú zo
snulú do jej posledných chvíľ. Ďakujeme aj pracovníkom geriatrického oddelenia nemocni
ce v Prešove. Smútiaca rodina

Na 280 stranách sa dočítate, ako Svieč
ková manifestácia vznikla, ako prebiehala 
a čo po nej nasledovalo.

Knihu si m ô žete  ob jed n a ť za 9 9 , -  Sk na ad rese : 
V y d av ateľs tv o  M ich a la  V a šk a , R užová 2 2 ,  

0 8 0  01 P rešov, te l . :  0 9 1 / 4 2 7  0 3  
www.svedectvo.sk

http://www.svedectvo.sk


OMEGA tours
LETECKE ZAJAZDY
Svätá Zem 29 .4 .- 6.5.1999 - 19 890 Sk
Rím 17.5.-20.5.1999 - 17 750 Sk
Fatima 30 .4 .- 3.5.1999 - 16 990 Sk
Lurdy 15.5.-16.5.1999 - 10 790 Sk

AUTOKAROVÉ ZÁJAZDY
Veľká noc v Ríme 1.4. - 5.4.1999 - 4290 Sk
San Giovanni Rotondo - Rím 30.4.-4.5.1999 - 4490 Sk
zájazd spojený s účasťou na blahorečení Pátra Pia
Fatim a-Lurdy 4.5.-14.5.1999 - 9580 Sk
Medžugorje 27.4. - 2.5.1999 - 2990 Sk

KOMBINOVANÉ ZÁJA ZDY (a u to b u s  - l ie ta d lo )  
Fatima - Lurdy 1.6.-10.6.1999 - 12 500 Sk,
Montserrat - Lurdy 9.6.-16.6.1999 - 8490 Sk (odchod 
Bratislava), 23.6.-30.6.1999 8490 Sk (odchod Košice), 
Grécko 29.5.-7.6.1999 13 990 Sk.

OMEGA tours s.r.o. 
Kováčska 35 
040 01 Košice 
Tel. 095/62 26345

OMEGA tours s.r.o. 
Františkánske nám. 
811 01 Bratislava 
Tel. 07/544 31 367, 
07/ 544 30 283 
fax: 07/544 31 541

P E JTR  J á n  T R U D IČ  

EITft PEČIATKY A TLAČIAREŇ
a«J* «sÿ» S

P E Č IA T K Y :
«te -í* »J* «i» «i?*>3|> »ÿ® # g * «ÿ» V ' »ÿk *

a u to r iz o v a n ý  v ý ro b c a  s a m o fa rb ia c lc h  p e č ia to k  tro d a t,  
d á tu m o v k y , p e č ia tk o v é  p e rá , d re v e n é  /v š e tk y  tv a ry /  

T L A Č IA R E Ň : v ia c fa re b n é  v iz itky , f ire m n é  p a p ie re ,
o z n á m e n ia  /s v a d o b n é , p ro m o č n é , n o v o ro č n é .../ ,  

s a m o le p k y , k a le n d á re  /je d n o lis to v é , k a r t ič k o v é /, š to č k y  p re  t la č , 
fire m n é  ta b u le  do  v e ľk o s ti A 3 , m e n o v k y  n a  d v e re  a  in é  š títky .
Pri Oäčštch objednávkach poskytujeme zaujtma-Cé zľa^.
PREŠOV, Vajanského 57, S/fax: 091/722 422 X  Otvorené: Po-Pla 7®°-1630 hod.

CK TIMS
Audiencia u Svätého Otca 
Assissi-Rím-San Marino:
23.-28.5.; 20.-25.6.; 19.-24.9. 
Cena 2.450 Sk

M ontechiari Fontanela- 
Lurdy-La Salbte»
1 3 ' 1Í  % - 2 5 -8 -; 
23.-29.9. H
Cena 4.850 Sk í S i

M o nte c h iari e 
Lurdy-Fatima-Báfclloň' 
Monserra-La Salleto 
6.-16.5.; 7.-17.9. 

Cena 7650 Sk 

Medžugorie 
29.4. - 4.5.

Cena 1750

Informácie:

éra r-

firma SKERLIK

PRE ZAHRADKAROV
S E M E N Á  U Ž  V  P R E D A J I

Semená kvetov - dovoz - tuzemsko 
semená priesad aj morené 
Umelé hnojivá - ceretít NPK 

síran draselný 
Zemina - floravita, feravita, rašelina 
Skleníkové fólie

JARNA PONUKA
- slnečné okuliare s UV - filtrom
- pánska a dámska kozmetika svetových značiek

Pre ja rn é  upra to van ie  sm e V ám  pripravili 

veľký  v ýb er č is tiac ich  potrieb

Na Vašu návštevu sa teší

firma ŠKERLÍK
drogéria - papier - kozmetika

Prešov, Pavlovičovo nám. 35 
tel.: 091/725 033
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