
Časopis Gréckokatolíckej cirkvi

SLOVO
Téma duchovnej 

obnovy
Možno je to na prvý pohľad 
hlúpy pocit vzdať sa svojej 
predstavy o živote a žiť 
podľa vôle Božej. Predsa je 
to najreálnejšia a najlepšia 
cesta k šťastiu. Na tému 
Veľké veci mi urobil ten, kto
rý je mocný, sa zamýšľa 
predseda KBS Mons. Ru
dolf Baláž m m

Najkrajšia 
katedrála

Vedeli by ste uhádnuť, 
ktorá katedrála sveta je naj
krajšou? Musíme však pri
pomenúť, že táto katedrá
la je postavená z materiá
lu, ktorý je  v rukách  
Stvoriteľa tým najvzneše
nejším a najdokonalejším. 
Ak neviete, o kom hovorí
me, čítajte BEWEI

Bude, alebo 
nebude Charita
Možno metrom zmerať 

lásku, alebo odvážiť veľ
kosť srdca? Neviem ani to, 
či je málo alebo veľa, keď 
na ulici stretávam ľudí, kto
rým Gréckokatolícka die
cézna charita po rôznych 
životných pádoch a potknu- 
tiach pomáha znovu na

Neobyčajná
„spoveď“

Rodičia a starí rodičia sa 
s nami o Bohu nerozprávali. 
Môj otec bol veriacim, ale zá
roveň bol aj členom komu
nistickej strany kvôli tomu, 
aby mohol mať v práci po- 
stup.Chrám Božieho hrobu 

v Jeruzalem e
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KRÍŽ A VERNOSŤ
Osud človeka po vyhnaní z 

raja sa vyvíjal tak, že len trpiaci 
Boh mu môže pomôcť. Preto 
bolo nevyhnutné vtelenie, umu
čenie a kríž Syna Božieho.

Keď sa v histórii vykupiteľské
ho diela vyskytuje pokušenie zo 
strany ducha zla, tak má ono 
charakter výzvy nájsť ľahší spô
sob záchrany človeka, ako utr
penie.

Ešte aj na kríži, v najväčšej 
bolesti a úzkostiach, doliehajú 
k Spasiteľovi cynické a urážli
vé slová: “Ak si Syn Boží, zo
stúp z kríža”. Ježiš, opustený od 
všetkých, je  pokúšaný, aby 
všetko opustil a prejavil sa ako 
mocný Boh. Ale on z nekoneč
nej lásky nezruší puto vernosti 
Otcovi a svojmu poslaniu. Ne
zostúpi z kríža pre klince a pre 
mučenie, ale pre slobodnú voľ
bu z nekonečnej lásky.

Posmech, ktorý sprevádzal 
nášho Spasiteľa vo chvíli jeho 
vrcholného utrpenia, v priebe
hu ďalších storočí, až doteraz 
sa opakuje v dejinách.

Aj k nám neustále zaznieva z 
okolia, z produkcie masmédií, 
z úst falošných prorokov výzva: 
“Nemysli už na vernosť, ku kto
rej si sa z lásky zaviazal, na 
vernosť krstným sľubom, na 
vernosť manželskému sľubu, 
na vernosť vyžadovanú v rehoľ
nom a kňazskom povolaní. Zruš 
svoje zásady, ukáž, že si sku
točne slobodný.”

Tieto výzvy nechápu vôbec 
lásku a vernosť. Znižujú ich na 
vonkajšiu povinnosť a tvrdia, že 
obmedzujú slobodný rozvoj na
šej osoby.

Ježiš je náš vzor pre vernosť 
z veľkej lásky. Lebo, keby našu 
vernosť udržiavali už len klince 
väzieb, bolo by to veľmi málo. 
Potom by hneď nasledovalo 
pod ľa hnutie výzvam sveta, kto
rý podporuje zásady vyhýbať sa 
povinnostiam a záväzkom.

Výzva nechať všetko, nechať 
serióznu a zodpovednú výstav
bu nášho života, našich sŕdc - 
takáto výzva pochádza od otca 
lži. Vo chvíli skúšok zostaňme 
spojení s Kristom. Buďme vytr
valí v modlitbe a v svojom po
volaní. Pán nám daruje v tejto 
dobe spásy svoju milosť.

M. STANISLAV

REDEMPTORISTI 
DO STROPKOVA
V utorok 13. apríla začne 

v Stropkove viceprovinčná 
kapitula gréckokatolíckych re- 
demptoristov.

V PREŠOVSKEJ 
KATEDRÁLE

Na sviatok Zvestovania Pre
svätej Bohorodičke - 25. 3. - 
bude v Katedrálnom chráme 
sv. J. Krstiteľa v Prešove o 10 h 
stretnutie kňazov-dôchodcov. 
Pri sv. liturgii udelí diecézny 
biskup Mons. Ján Hirka 
postriženie bohoslovcom 4. 
ročníka prešovskej eparchie.

EXARCHÁTNE  
ODPUSTOVÉ  

SLÁVNOSTI 1999
Michalovce - Zoslanie Svä

tého Ducha - 23. 5.
Sečovce - Sv. Cyril a Metod 

-5 . 7.
Klokočov - Uspenie Presvä

tej Bohorodičky -14.-15. 8.
Košice - Narodenie Presvä

tej Bohorodičky - 5. 9.

VYSVIACKA  
NA KŇAZA

Na Svetlý pondelok - 5. aprí
la o 10 h - vladyka Milan vy
svätí v Chráme Svätého 
Ducha v Michalovciach na 
kňaza diakona Milana Zálehu, 
CSsR. PrimiCnú sv. liturgiu 
bude mať v Stropkove 
v sobotu -10. apríla o 10 h.

MLADÍ 
DO KLOKOČOVÁ
Na fatimskú sobotu dňa 1. 

mája bude v pútnickom Klo
kočové tradičné stretnutie 
mladých.

POZVÁNKA 
NA VALNÉ 

ZHROMAŽDENIE
Výbor Spolku sv. Cyrila a 

Metoda v Michalovciach ozna
muje, že 3. riadne valné zhro
maždenie bude v sobotu dňa 
15. mája 1999 v Michalov
ciach.

Najbližšie číslo SLOVA 
vyjde 4. apríla 1999
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Téma duchovnej prípravy na JUBILEJNÝ ROK 2000
Pôst 1999: Vstanem a pôjdem k Otcovi ” (Lk 15,18)
1. Sviatosť pokánia a zmierenie (KKC 1420 - 1498)
Prehĺbiť si chápanie sviatosti pokánia prečítaním encykliky "Di- 
ves in misericordia ” - o Božom milosrdenstve, najmä body 5 - 8 a 
apoštolskej exhortácie “Reconciliatio et Paenitentia ” - Zmierenie 
a pokánie - zvlášť body 10-22.
2. Pripraviť sa na prijatie sviatosti pokánia účasťou na pôstnej 
kajúcej pobožnosti a krížovej ceste.
Kultúra: Pestovať čnosť pokánia - každý deň “prekročiť prah 
Otcovho domu" - zanechať hriech a rozhodovať sa pre dobro 
v zhode s Božím zákonom.

Perly východných otcov
Sv. Bažil Veľký O NEPOSLUŠNÝCH SYNOCH A 

DEŤOCH HNEVU.
V akom význame Sväté písmo volá niektorých “ne

poslušnými synmi” (Ef 5, 6) a “deťmi hnevu”? (Ef 2, 3)
- Pán volá dieťaťom alebo synom niekoho toho, kto vykoná

va niečiu vôľu - alebo zlého alebo dobrého: “Keby ste boli Abra- 
hámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove” (Jn 8, 39) 
a ďalej: ‘Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho 
otca” (Jn 8, 44). Preto neposlušní synovia sú tí, čo robia skutky 
neposlušnosti. A ako diabol sa volá nielen hriešnym, ale sa
mým hriechom, lebo - ako myslím - je príčinou a učiteľom 
hriechu, takisto ho možno pomenovať z toho istého dôvodu - 
zosobnenou neposlušnosťou.

A dieťaťom hnevu je ten, čo sa stal hodným hnevu, lebo ako 
hodných Pána a tých, čo vykonávajú skutky svetla a dňa, 
Apoštol volá synmi svetla a dňa (1 Sol 5, 5), takisto načim 
rozumieť aj slová: “Boli sme deťmi hnevu” (Eť 2,3). Preto 
treba vedieť, že syn neposlúšnosti značí to isté, čo syn hnevu, 
keďže Pán povedal: “Kto verí v Syna, má večný život ale kto 
Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev” ( Jn 
3, 36).
_________________________________ Pripravili BAZILIÁNI



Kt o c h c e  b y ť  m e d z i  v a m i  p r v ý Anna HRINKOVÁ

Nevinný život
Ticho.
Nevšedné ticho.
Už je po všetkom.
Po všetkom?
Alebo sa mýlim?
Áno.
Mýlim sa.
Ešte len všetko začne. 
Zomrel.
Prečo?
Zrada, nevera.
Zomrel.
Ale ako?
Strašne.
Ukrutne.
Povedať sa nedá. 
Ukrižovaný!
Dobodaný!
Stony, plač a krv.
Červená krv.
Jedzte a pite.
Krv sa vyliala.
Nevinná krv.
Nevinné telo.
Nevinná duša.
Boh je milostivý.
Zobral si syna.
Zobral si, čo bolo jeho. 
Nevďačný ten ľud.
Ježiš vedel, čo bude.
Dalo sa zabrániť.
Možno.
Určite.
Nechce.
Dobrovoľne visel na kríži. 
Za nás.
Za hriešny ľud.
Kto by z nás tak trpel? 
Nikto.

Ak si v krátkosti pripomenie
me okolnosti, za ktorých Pán 
Ježiš vyslovil tento výrok, tak 
nám treba vedieť, že to bolo na 
ceste do Jeruzalema, kde veľ
mi jasne a jednoznačne už po 
tretíkrát predpovedá svoju smrť 
a svoje zmŕtvychvstanie. A prá
ve v tejto chvíli si dvaja z jeho 
apoštolov, Jakub a Ján, žiada
jú sedieť v jeho sláve jeden po 
pravici a jeden po ľavici (por. Mk
10, 37).

Pýtame sa, ako je vôbec 
možné, že tak blízki Ježišovi 
spolupracovníci tak ťažko, či 
takmer vôbec nechápali “bláz
novstvo kríža” ako Ježišovu 
službu ľudstvu tak, 
ako ho nazýva sv. Pa
vol (1 Kor 1,18) a tiež 
sv. Lukáš, keď hovorí 
na adresu apoštolov 
pri poslednej večeri, 
kto je medzi nimi väč
ší: “oni z toho ničomu 
nerozumeli” (Lk 18,
34). Odpoveď si mô
žeme dať celkom ľah
ko. Boli jednoducho 
pod silným vplyvom 
typicky národnostne-

náboženskej predstavy o Mesi
ášovi, ktorý zachráni Izrael spod 
nadvlády Rimanov. Bude silný, 
slávny a zaistí moc a slávu aj 
vyvolenému národu. Byť po 
boku v takejto sláve popri Me
siášovi, to bola neskrývaná túž
ba aj Jakubova a Jánova. 
Lenže Ježišova mesiášska úlo
ha mala celkom iný charakter. 
Ježiš prišiel vyslobodiť nielen 
Izrael, ale celé ľudstvo a to nie 
spod nadvlády ich pozemských 
utláčateľov, ale spod moci hrie
chu, spod moci zla, spod moci 
smrti. A túto úlohu prišiel Ježiš 
splniť ako Mesiáš - sluha, ako 
obetný baránok.

V akej situácii 
sme dnes my? My 
predsa už pozná
me Kristov život, 
poznáme dejiny 
cirkvi, ktorá je jeho 
tajomným telom a 
predsa sa neraz 
neobídeme bez 
mylných predstáv o 
zbožnosti, o našej 
úlohe kresťana v 
dnešnom svete. 
Ani medzi nami to 
tak nemôže byť, 
aby naše spojenie 
s Bohom zname
nalo “sedieť v slá
ve” , mať väčšie 
úspechy, mať men
šie starosti, mať 
dlhý životná výslní 
cirkvi. Ako často 
sme sklamaní z 
toho, keď sa aj nás 
bolestne dotkne 
príslovie: “koho 
Boh miluje, toho 
krížom navštevu

je.” A koľko tých krížov vo svete 
pribúda, či na úrovni jednotlivcov, 
či na úrovni národov, ba celého 
ľudstva. Koľko ľudskej biedy, hla
du, násilia, vojen, živelných po
hrôm sužuje ľudstvo každý deň 
aj na prelome tisícročí. A po dve
tisícročnej skúsenosti Kristovej 
cirkvi koľkokrát ešte váhame 
správne pochopiť Ježišove slo
vá: “medzi vami to tak nebude” 
(Mk 10, 43), keď treba na 
všetkých postoch prijať nám kres
ťanom dôsledne funkciu sluhu. 
Koľkí sme opäť aj dnes 
v pokušení dvoch apoštolov, koľ
kí by sme sa radi dať radšej ob
sluhovať ako slúžiť. Mohli by sme 

zjednodušene 
povedať: kto 
neslúži, ten ne
miluje. Ten, čo 
miloval do kraj
nosti, slúžil až 
do krajnosti 
vlastnej obety 
na kríži za 
všetkých nás. 
To je Ježiš, 
náš absolútny 
vzor.

Keby sme 
chceli pripodobniť človeka, ktorý 
neslúži iným, iba sebe, tak by 
sme ho mohli porovnať 
s rakovinovou bunkou 
v organizme. Tá iba prijíma tak, 
že vysáva všetko zo zdravých 
okolitých buniek, rastie a bujnie 
na úkor iných a sama nič iným 
neodovzdáva. Tým si však privo
láva vlastný zánik a konečne i 
zánik celého organizmu. Taký je 
každý z nás na mieste, kde nás 
Boh postavil, ak odmietame 
slúžiť iným. Predstavujeme 
zhubné bunky a ak sa zavčasu 
nepodrobíme účinnej terapii, 
staneme sa príčinou skazy, úpl
nej katastrofy. A takejto katastro
fe zabránil Ježiš svojím 
sluhovským úkonom, keď sám 
o sebe povedal: “Lebo ani Syn 
človeka neprišiel, aby sa dal ob
sluhovať, ale aby slúžil a položil 
svoj život ako výkupné za mno
hých” (Mk 10, 45). A do takejto 
nasledovania-hodnej služby sa 
dal aj “sluha sluhov Božích”, náš 
terajší pápež Ján Pavol II., ktorý 
celého seba aj so svojimi stále

rastúcimi bolesťami, so svojím 
krížom sa dáva do služby nielen 
svojmu zverenému stádu kato
líckej cirkvi, ale celému ľudstvu. 
On skutočne pochopil Krista ako 
sluhu, ako otroka pre všetkých.

Využime preto zvyšok posvät
ného pôstneho obdobia na to, 
aby sme aj my pochopili, že 
všade, kde nás Boh posiela, 
posiela nás slúžiť.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR

Doma v rodine, na pracovisku, 
v parlamente, v cirkvi, všade sa 
vyžaduje - slúžif. Skutočná 
velkost a prvenstvo človeka sa 
totiž meria , veíkostou trpezlivosti, 
veľkosfou lásky, veľkosfou obety.

F.W.

Ilustračná snímka: am
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V  e ľ k é v e c i 
mi urobil ten, 
ktorý je mocný

Najväčšia udalosť ľudských 
dejín - a nevedel o nej nik, iba 
tá, ktorú si Boh vybral za mat
ku svojho Syna. Veľké veci uro
bil Boh s ňou, so skromnou 
nenápadnou nazaretskou pan
nou, ktorá dovtedy ako veriaca 
Židovka síce očakávala prisľú
beného Mesiáša, ale iste ani 
netušila, že iba ona jediná nie 
je poznačená smutným rajským 
dedičstvom, lebo bola v pred
stihu účastná záchrany svojím 
budúcim Synom.

Mária prijala Božiu výzvu.
P riebeh
tejto uda Možno je to na prvý
losti po
zná kaž
dý zbož
ný kato
lík, p re
tože si ju 
pripom í
na tri 
razy den
ne mod
litbou An
jel Pána

riť. Kto by jej uveril? Čosi také 
sa predsa nikdy ešte nestalo. 
Ona však uverila, že “Bohu nič 
nie je nemožné” (Lk 1, 37), a 
preto dala Bohu uvážene slo
bodný súhlas. Anjel odišiel a 
Mária vedela, že “Slovo sa už 
stalo telom a prebýva v nej” (po- 
rov. Jn 1, 14a).
Nemala žiaden 
dôkaz. Mala 
však vieru. Veri
la, že Boh vyrie
ši aj to, čo sa 
z ľudského ohľa-

natoľko vnucuje, že sa nedá ne
zbadať. Ohlušujúce decibely, 
oslepujúce reflektory, potoky 
šampanského a senzáciechtiví 
reportéri - aký priestor posky
tujú láske?

Veľké veci, za ktoré velebila 
Mária Boha, urobil mocou Lás
ky, lebo ona ponúknutú Lásku 
prijala a opätovala. Počala 
zo Svätého Ducha, ktorý vo 
vnútrotrojičnom živote ustavič
ne prúdi ako Osoba - Láska vý
menou vzájomnej lásky medzi 
božskými osobami od Otca 
k Synovi a od Syna k Otcovi.

pohľad hlúpy pocit 
vzdať sa svojej predstavy 
o živote
a žiť podľa vôle Božej. 
Predsa je to najreálnejšia 
a najlepšia cesta k šťastiu.

a kaž
dým Raduj sa. Vieme teda, že 
Boží posol pozdravil Máriu ako 
plnú milosti, nad čím sa zarazi
la. Keď jej potom oznámil Bo
žiu ponuku, reagovala triezvo, 
vecne, a preto kladie reálnu 
otázku: “Ako sa to stane, veď 
ja muža nepoznám?” (Lk 1, 
34b). Z anjelovho vysvetlenie 
pochopila, ako to my už vyzná
vame, že Syn Najvyššieho si 
mocou Svätého Ducha sám 
vezme telo z jej panenského 
tela (porov. Lk 1, 32, 35 a ni- 
cejsko-carihradské vyznanie). 
Vyjadrené našou terminológiou, 
jej syn teda nebude potrebovať 
biologického ľudského otca.

Nevieme síce koľko minút či 
azda hodín trvala anjelská náv
števa. Mária si však určite stih
la plne uvedomiť, že sa s touto 
udalosťou nikomu nemôže zve-

F.W.

du zdalo nerieši
teľné.

Návšteva Alž
bety v tej dobe 
tiež nebola jed
noduchá. Ale 
išla verná svoj
mu poslaniu. A 
práve tam ju ča
kalo prekvape
nie. A lžbeta ju 
p riv íta la  ako 
“matku svojho 
Pána” (Lk 1,43).
V tej chvíli vytryskol z Márie ja
savý chválospev. Konečne 
mohla aspoň jednému človeku 
vyrozprávať, aké veľké veci sa 
stali. Nielen jej, ale všetkým 
ľudským pokoleniam.

Naše pomýlené až zvrátené 
pokolenie vníma a uznáva ako 
“veľké” a “mocné” iba to, čo sa

(porov. DeV 10). Panna Mária 
sa teda právom nazýva aj Ne
vestou Ducha Svätého. Patrí jej 
toto výsadné postavenie prvej 
zo stvorení. A ako ďalej spieva 
v Magnifikáte, naozaj ju budú 
blahoslaviť všetky pokolenia - 
ktoré prijmú ponuku jej božské
ho Syna a stanú sa jeho adop

tívnymi bratmi a sestrami. “Je
žiš svojím panenským počatím 
začína nové narodenie adoptív
nych detí v Duchu Svätom skr
ze vieru” (KKC 505). “Nekoneč
ne dokonalý a sám v sebe 
blažený Boh (...) stvoril člove
ka, aby mu dal účasť na svo
jom blaženom živote“ (KKC 1). 
“On nás podľa svojho dobroti
vého rozhodnutia svojej vôle 
predurčil, aby sme sa skrze Je
žiša Krista stali jeho adoptívny
mi synmi” (Ef 1, 5). “Ale ak sme 
deti, sme aj dedičia: Boží dedi
čia a Kristovi spoludedičia” 
(Rim 8, 17a).

Náš krst je  nezrušiteľná 
adopcia. Dostali sme nové 
meno - kresťan, nezaťažené 
zdedenou prvotnou rajskou vi
nou a nový Domov vo vnútro- 
božskom živote Lásky nášho 
Trojosobného Boha.

Uvedomujeme si, aká úžas
ná zmena je krst? Do akého 
vznešeného Domu patríme a 
akého vzácneho adoptívneho 
Brata máme? Smieme oslovo
vať Boha Otca prakticky nepre- 
ložiteľným hebrejským slovom 
Abba.

Kto má alebo mal dobrého 
láskavého otca, nech si ho na
hradí slovom, ktoré sa v ich ro
dine používalo - ocko, tatko. 
Žiaľ, v dnešnej dobe je stále 
viac takých, ktorí otca nemali 
alebo majú naňho desivé spo
mienky. Pre tých je v mene 
Abba všetko, po čom márne 
túžili, čo im bytostne chýbalo a 
ešte oveľa viac. Pre každého 
z nás je to dobrota, ktorá pred
stihuje každú našu predstavu.

Alžbeta nazvala Máriu blaho
slavenou, lebo uverila, že sa 
splní, čo jej povedal Pán (po
rov. Lk 1,45). Aj na nás sa bude 
vzťahovať toto blahoslaven- 
stvo, ak budeme naozaj veriť, 
čo sme dostali v krste. Bude to 
ten najsilnejší motív na iný spô
sob pozemského života a ra
dostného očakávanie večného 
života Doma - v Bohu.

Spievajme už teraz s našou 
Matkou vo viere, čo raz bude
me spievať s celým nebeským 
chórom:

Veľké veci nám urobil ten, 
ktorý je mocný.

Amen - nech sa tak stane.
Mons. Rudolf BALÁŽ 

banskobystrický diecézny biskup
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Mária - to je najväčší 
Boží zázrak, je to najväč
šia a najnádhernejšia ka
tedrála vesmíru!

Milosť, ktorou Máriu zahr
nul Boh - to je prítomnosť 
toho, ktorý je prameňom 
všetkých milostí.

Intenzívne sa pripravuje
me na Veľké jubileum - na 
rok 2000. Pripomenieme si 
najväčšiu udalosť vo vesmí
re - Zvestovanie Pána a sú
časne začiatok  č in n osti 
najzvláštnejšieho Srdca - 
Srdca Bohočloveka. Vtedy 
pred 2000 rokmi začalo biť 
Božské Srdce Ježišovo. Srd
ce Boha Života a Svetla. Srd
ce ako hybnej sily nášho 
života. Srdce ako nádeje

O najkrajšej 
katedrále

nášho zmŕtvychvstania. Pri
šlo k nám Srdce nášho ne
beského Kráľa, aby utvorilo 
nebesko-pozemské spoločen
stvo, ktorému hovoríme Cir
kev. Srdce Stvoriteľa a jeho 
stvorenie takto vstúpilo do

Vďaka ti, mamička, 
za tú nádhernú katedrálu, 
ktorú si postavila 
z tehličiek vlastného tela. 
Vybudovala si príbytok 
pre novú nesmrteľnú dušu. 
Ani anjeli nedostali od Boha 
takúto m ilosť a moc ! 
Podieľala si sa 
na božom stvoriteľskom  
zázraku.
Boh spojil svoje sily s tvojimi 
v tomto stvoriteľskom čine 
a tak ste spolu dokázali, 
že na tejto zemi 
nie je  nič vznešenejšie 
ako byť matkou.
Preto žiadna bytosť 
nemôže byť tak blízko 
k Bohu Stvoriteľovi 
ako ľudská matka.
A ko ty, m am ička m o ja ! 
Ďakujem ti,
že si mi darovala život.

Tvoja dcéra

vzájomného vzťahu lásky.
Stačilo jedno slovo - Fiat - 

aby Božské Srdce vstúpilo do 
Srdca Márie. Mesiáš a Kráľ 
neba a zeme sa vyvíjal pod 
srdcom M atky presne tak 
ako každé ľudské embryo,

N ádej bez  v ie r y  je p r á z d n o ,

SOL BEZ CHUTI UŽ NIE JE SOL.

H l a s  v  s r d c i c e n u  v e r u  m á , 

KDE NIE JE B o h , t a m  je t m a .

3  
g  

É  

&  

$ F.W.

úplné závislý od ochrany svo
jej Matky, vyživovaný krvou 
svojej ľudskej Matky.

Už na pätnásty deň od ono- 
ho Fiat sa objavili v tomto 
bohoľudskom zárodku prvé 
cievky a o tri dni nato sa vy

tvoril nesm ierny zá 
zrak: v prsiach jedna 
celá sedem milimetra 
veľkého Jezuliatka sa 
spojili dve m alilinké 
cievky a ich spojením 
vzniklo Srdce, ktoré za
čalo pracovať už na 18. 
deň po počatí spočiatku 
nepravidelne, ale od
21. dňa bilo nepretržite 
tridsaťtri rokov, kedy 
ľudská zloba a nenávisť 
násilne zastavili jeho 
tlkot.

Už od počatia sa tvo
rilo toto Božské Srdce 
vedľa Srdca svojej Ne
poškvrnenej Matky. Jej 
Srdce pôsobilo na toto 
nové m a lilin k é  n a 
najvýš upokojujúco a 
slúžilo mu ako hlavný 

pilier jeho sveta. Pri 
tlkote Matkinho srd
ca zasp áva lo , pri 
ňom sa zobúdzalo, 
podľa jeho rytmu sa 
pohybovalo, pri ňom 

odpočívalo. Srdce Matky a 
jeho neustále buch-buch sa 
stalo symbolom pokoja, bez
pečnosti a lásky. A  tak sa 
Srdce tejto dobrej Matky Má
rie stalo pre Ježiška najspo
ľahlivejším  anjelom  stráž
com na zemi.

Vieme, že duchovná pu 
počná šnúra medzi M árii
ným  a Ježišovým  srdcom  
zostala ľunkčná naveky, pre
tože tu išlo o mimoriadne sil
né c itové  vzťa h y  už od 
vyrieknutia jediného slovka 
Fiat.

Môžeme tušiť, ako sa toto 
Božské Srdce zachvelo, keď 
si predstavilo, za aké kreh
ké ľudské stvorenie ide žiť a 
mrieť? Čo je schopný človek, 
ktorého prišiel spasiť, pod
niknúť proti svojmu Stvori

teľovi? Vtedy i teraz... Veď 
práve jíreto prišlo na tento 
svet, aby sme - ako jeho bra
tia  a sestry -m a li ž ivot 
v hojnosti. Ponúkal a stále 
ponúka takýto život pokorne, 
nevnucuje sa. Vtedy i teraz...

Božské Srdce Ježišovo, ho
riace láskou k nám, naplň 
naše srdcia láskou k tebe a 
k našim bratom  - i tvojim 
bratom, v ktorých si ty usta
vične prítomný.

MUDr. Imrich BENICKÝ

V i e r a m i O V J K O V J l  

- K & J K O V Ŕ

V r i božom 

hrobe

Yláladou smútočnou 
som prišla k tvojmu limbu; 
s ľútosťou človeka.
7]) poznáš moju zlobu, 
pády i snaženia, 
aj sľuby porušené.
/ich, Láska týraná!
Udeľ mi odpustenie.

Kľačím ti pri nohách, 
kde čierny smútok padá. 
žaloby umlkli.
Je pochovaná Pravda. 
Kľačím ti pri nohách 
zmietaná nepokojom. 
Kdeže je odvaha ?
V  milosrdenstve tvojom.
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Pod N ETy

Detský svet
Buďme ako deti. Veď nie

len dieťa sa má u čiťod  svo
jich  rodičov. A le má to byť 
aj naopak. Dieťa má svoj 
svet. M á svoje starosti i 
povinnosti. Tiež dotýka sa 
ho bolesť, niekedy strach. 
Túži rovnako ako dospelí 
m ať svoje veci, ktoré mu 
spríjem ňujú život. D ieťa  
dôveruje. Vie sa  spoľahnúť 
na svojho otca, ktorý ho 
prevádza cez cestu na dru
hú stranu  ulice, dokáže  
u v eriť m am ke, že horký  
liek v chorobe je  dobrý liek.

Len p red  chvíľou  bolo 
uplakané, lebo dom ček z 
lega sa mu zrútil. Už sta
via nový. Dokáže obratom  
za m en iť slzu  za  úsm ev. 
Dieťa bezprostredným spô
sobom  prejavu je, čo cíti. 
Svojou úprimnosťou a jed 
noduchosťou  nás d osp e
lých  na k a žd om  k rok u  
zahanbujú.

Ak sa mu niečo nepáči, 
vyjadrí to svojím detským  
spôsobom. K eď  sa mu p r i
hovorím e a prim eraným  
spôsobom vysvetlíme, že to 
tak nie je, ako si myslí, a le
bo že vec, ktorú chce, nie 
j e  dobrá, prijm e to.

Ak dieťa vidí pekné au
tíčko v rukách svojho ka
m aráta , p r íd e  d om ov a 
p oprosí mamku, aby mu 
ho kúpila. Dieťa zvyčajne 
n ep ozn á  zá v is ť. A  ak  
predsa sa niečoho dom áha  
svojským spôsobom, nie je  
to typický p rejav  závisti 
nás dospelých . D ieťa  sa  
dokáže tešiť, k eď  vidí, že 
susedov M iško m á nové  
sane, alebo že sesternica  
Anička dostala k narode
ninám novú bábiku.

Mohli by sme tento det
ský svet odhaľovať aj ďa
lej. N etreba. Vieme, o čo 
ide.

Skúsm e sa zam yslieť a 
učme sa od detí dôverovať
- Bohu i sebe navzájom.

A. M ESÁROŠ

DOTERAJŠIE ÚSPECHY ZAVÄZUJÚ
O ZBORE BISKUPA P. P. G O JD IČ A Z VR AN O VA NAD TOPĽOU-ČEM ERNÉ  

HO S O R G AN IZAČN ÝM  VED Ú CIM  M UDR. PAVLOM  ČANDÍKOM

■ R á d od p oved a l na 
otázku o začiatkoch Zbo
ru biskupa P. P. Gojdiča.

-  V  roku 1990 začalo päť 
mužov a 15 žien pod vede
ním nového správcu far
nosti a okresného dekana 
otca  F ra n tišk a  P u cih o  
s nácvikom sv. liturgie. N e
skôr sa dirigovania ujali dve 
sestry - Mgr. Mária Sando- 
rová a Mgr. Jana Višňovská. 
Zbor posilnili celé rodiny - 
Obrinovci s dvoma synmi, 
Zubkovci s dvoma dcérami, 
traja Sabolovci, Liberkovci 
a ďalší. Po zriadení farnosti 
v meste náš zbor zostal pri 
pôvodnom farskom Chráme 
Uspenia Presvätej Bohoro
dičky vo Vranove nad Top
ľou - Cemernom. Dnes má 
55 členov a to od dorastenec
kého veku až po dôchodcov. 
Sú v ňom robotníci, lekári, 
učitelia... Jednu tretinu tvo
ria veriaci latinského obra
du.

■ V  kronike máte zais
te zachytenú celú činnosť 
zboru.

-  Máme za sebou vyše dve
sto vystúpení doma, ale aj 
v m n oh ých  s lo v e n sk ý ch  
mestách a obciach, ba aj v 
za h ra n ič í - v Č ech á ch , 
v  Nemecku a v Rakúsku.

■ Je známe o vašom zbo
re, že spolupracuje s roz
hlasom i televíziou.

-  Zbor viackrát spieval pri 
rozhlasových prenosoch na
šej sv. liturgie. V  roku 1996 
naspieval a vydal kazetu 
Chválite H ospoda, v roku

1997 v štúdiu Cántus na
h ra l a v y d a l ' A k a tis t  
k Presvätej B ohorodičke. 
Podieľali sme sa na časti re
lácie Dobrá zvesť, ktorú vy
siela l okruh  S lovensko 1 
dňa 22. decembra 1998. Zú
častnili sme sa na 26. roční
ku speváckej súťaže duchov
nej a cirkevnej hudby IU- 
VENTUS MUNDI CANTAT 
v Olomouci. Z tohto festiva
lu sme si odniesli striebor
nú medailu.

■ A  na čo spomínate v 
zbore najviac?

-  Na Salzburg. Sme vďač
ní d iecéznem u b isk upovi 
M ons. Jánovi H irkovi, že 
nám umožnil reprezentovať 
našu Gréckokokatolícku cir- • 
kev na M edzinárodných eu- 
róp sk y ch  K o lp in g o v ý ch  
dňoch v Salzburgu v máji 
1996, kde o. biskup bol hlav
ným celebrantom  na eku

menickej bohoslužbe slova 
večer ,18. mája 1996 za prí
tom nosti účastníkov z 26 
krajín Európy.

■ D oterajšie úspechy  
vás zaväzujú  'do ďalšej 
práce.

-  V tomto roku nás čakajú 
tradičné festivaly vo Vyš
nom  Z ip ov e , v Sn ine a 
v Košiciach a neradi by sme 
sklamali tých, ktorí sa na 
nás obrátia s požiadavkou o 
účasť na rôznych duchov
ných podujatiach. Chceme 
sa zúčastniť aj na medziná
rodnej prehliadke cirkev
ných  zb orov  v Prahe, 
chystáme sa nahrať vianoč
né liturgické spevy a kole
dy a už teraz myslíme na 
prípravu osláv 10. výročia 
založenia zboru, ktoré pri
padá na jubilejný rok 2000.

Pripravil Pavol KUŠNÍR

Vasil KOČEMBA

Daj človeku
Všetko dať nemusíš, ale jedno treba: 
daj mu vieru v seba, kompas lásky v teba.

Koráb si zbuduje, zakotví v ňom nádej, 
nezmetie ho príboj, nezvedie čarodej.

Sirén hlas prekričí, poprenáša hory: 
majákom veru bude, horieť v oknách morí.

Púšť obráti v roľu, hviezd sa zmocniť môže, 
vráti seba Bohu, svoju smrť premôže.

Zbor biskupa P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou - Čemer- 
ného sa už dávnejšie dostal do povedomia širokej verejnos
ti. K jeho členom patrí aj MUDr. Pavol Čandík, ktorý v minulých 
dňoch poďakoval Bohu za dar životnej šesťdesiatky. Narodil 
sa v Juskovej Voli (1939) a pochádza z rodiny lesného robot
níka. Štúdium stomatológie skončil na Lekárskej fakulte Uni
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Okrem rokov 1971- 
1984 stále pôsobí vo Vranove nad Topľou. Voľný čas venuje 
rodine a svojim záľubám - numismatike a speváckemu zbo
ru. Je jeho organizačným vedúcim a kronikárom.
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Blahoslavení 
milosrdní, 
lebo 
oni

^ j a s k y ň a V tejto jaskyni, ktorá nie je 
ďaleko od chrámu Zosnutia Panny, 
sa predpokladá, že je miestom, kde 
bol väznený Ježiš po Judášovej 
zrade. Pôvodne bola využívaná pre 
uskladnenie obilia. Od šiesteho 
storočia slúžila niektorým kresťan
ským komunitám ako večeradlo.

Vo vnútri jaskyne, ktorá má 
zaujímavú kamennú klenbu, sú tri 
oltáre, ktoré majú nad sebou 
nástenné maľby. Nad hlavným 
oltárom je maľba predstavujúca 
Ježiša modliaceho sa medzi 
apoštolmi. Maľby nad bočnými 
oltármi predstavujú Nanebovzatie 
Panny Márie.

táto malá lodička, ktorá v 
roku 1991 vyplávala na širo
ké more, má problémy, staros
ti, že sa potápa. Ktosi však 
povedal: Boh nemá iné ruky, 
ako tie moje a nemá iné ústa, 
ako tie, ktoré môžu rozhodnúť 
o financovaní aj prešovskej 
Charity. Verím, že sa nájde 
spôsob a tí, ktorým prináleží 
riešiť pohnuté časy Gréckoka
tolíckej diecéznej charity, svo
jimi správnymi rozhodnutia
mi čoskoro odoženú pochmúr
ne mračná jej zániku.

A. MESÁROŠ

Neviem, či je to málo alebo 
veľa, keď na ulici stretávam 
ľudí, ktorým Gréckokatolícka 
diecézna charita po rôznych 
životných pádoch a potknu- 
tiach pomáha znovu na nohy. 
Neviem ani to, či sa vráti vy
naložené úsilie a finančné 
prostriedky investované do 
ľudí, ktorí sa rôznymi život
nými okolnosťami ocitli Pod 
táborom v nocľahárni A R 
CHA.

Možno azda metrom zmerať 
lásku, alebo odvážiť veľkosť 
srdca? Mám pocit, že hodno
tu, ktorou je služba núdznym 
a biednym, nemožno porovná
vať hmotnými prostriedkami.

Ktovie, či by „vyhnaní z 
raja“ neboli práve teraz 
niekde v krim ináli, alebo 
niekde pod mostom v mraze 
a chlade a o hlade, zápasiac o 
prežitie, keby nebolo.... ?

Je niekedy dosť, ak čo len 
pochopíme zmysel a potreb
nosť inštitúcie, pod strechou 
ktorej v Dome Charitas žijú 
bezdomovci. Lebo kto pocho
pí, ten radšej dáva, než berie.

Keď dokážeme na týchto 
„poznačených“ ľudí pozerať so 
súcitom, bez predsudkov, bez 
výčitiek, bez obáv, že ten môj 
„denár“ padol niekde do pohá
ra s vodkou, sme azda tí, kto
rí pochopili Kristovo učenie o 
láske, o hriešnikoch, ktorými 
sme bezpochyby všetci.

Ak by mi teraz niekto pove
dal, že jedna ustanovizeň Ka
tolíckej cirkvi, ktorou  je 
Gréckokatolícka charita, má 
„nevyliečiteľnú chorobu“ a 
musí zomrieť, neuverím. A

dosiahnu
milosrdenstvo

ďom, pracovalo 16 
ľudí, dnes sú to už 
iba štyria. Ohroze
ní sú ľudia, ktorí 
nem ajú  žiadnu 
strechu nad h la 
vou a sú výlučne 
odkázaní na po
moc iných. Najviac 
sú ohrozené dva 
najväčšie už fun
gujúce projekty 
Dom Charitas a 
nocľaháreň Archa.

Činnosť Grécko
katolíckej diecéz
nej ch arity  je  v

ekonomicky na jej poslaní po- 
d ieľajú  zbierky konané 
dvakrát do roka v prešovskej 
diecéze a košickom apoštol
skom exarcháte a tiež istým 
zdrojom výpomoci je vlastná 
činnosť ako je autoumývareň, 
práčovňa a iné drobné aktivi
ty.

Vo chvíli, keď pre prešov
skú diecéznu charitu bije dva
násta hodina, je  potrebné 
informovať širokú verejnosť o 
tom, že tí, ktorí s láskou po
máhajú, potrebujú sami po
moc.

Boh istotne vie o tom, že
predsa som z úst riaditeľa 
Ing. Maroša Satného počul 
túto hroznú víziu: „Vydržíme 
azda do mája, júna.“ Ešte viac 
som sa utvrdil v tom, že situ
ácia je vážna, keď som v 
iných periodikách čítal titul
ky: „Gréckokatolíckej diecéz
nej charite  po rokoch  
živorenia hrozí zánik“, alebo 
„ Prešovská ARCHA plná bez- 
domovcov sa potápa.“

O tom, že Gréckokatolíckej 
diecéznej charite hrozí zánik, 
svedčí aj skutočnosť, že na 
konci minulého roka mali už 
iba 66 zamestnancov. V janu
ári sa museli vzdať ďalších 
osemnástich. V súčasnosti sú 
paralyzované dve z troch so
ciálnych centier vo Svidníku 
a Medzilaborciach. Ohrozené 
je aj Charitné centrum pre 
deti a mládež v Humennom. 
Ešte prednedávnom v dvoch 
najväčších strediskách Cha
ritatívnej služby v rodinách, 
zameraných na pomoc sta
rým, chorým a opusteným ľu

súčasnosti závislá 21 % 
nančnom  príspevku  ki 
ských úradov. Len asi 6 % sb
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Čítaj a vyhraj 
s P E T R O U

1. Proti ktorém u národu bo jovali 
Šaul a Dávid?
a. Babyloncom
b. Kanáncom
c. Filištíncom

2. A ko sa vo la la  A b ra h á m o va  
žena?
a. Rebeka
b. Sára
c. Ráchel

3. Koľko rokov má štát Vatikán
a. 65 rokov
b. 100 rokov
c. 70 rokov

4. Mesiace zasvätené Panne Má
rii?
a. máj, október
b. január, december
c. jún, júl

5. Tradičné stre tnutie mladých
v Klokočové bude v roku 1999 na 
Fatim skú sobotu
a. 1. júna
b. 1. mája
c. 15. augusta

6. Ktorými slovami privítala Alžbe
ta Pannu Máriu, keď ju prišla nav
š tív iť?
a. Požehnaná si medzi ženami...
b. Sláva Isusu Christu...
c. Som šťastná, že ťa vidím...

7. Kedy bol vysvä tený za kňaza 
Jozef kardinál Tomko?
a. pred 50 rokmi
b. pred 60 rokmi
c. pred 45 rokmi

Predajňa PETRA 
na Hlavnej ulici č.2 

v Prešove
Vám ponúka široký výber 

náboženskej literatúry, bo
hoslužobných predmetov a 
kopírovacie služby.

Som vysokoškolská učiteľka. 
Narodila sa pred 46 rokmi ako 
prvé dieťa v päťdetnej rodine 
učiteľky a elektrotechnika. Žili 
sme v biednych materiálnych 
pomeroch. Od môjho narode
nia matka zostala domácou. 
Otec veľmi veľa pracoval, aby 
sme mali najnutnejšie veci na 
živobytie. Z úplnej vyčerpanos
ti ochorel a po 6-ročnej práce-

niekoľkých rokoch som bola za
radená do lektorského zboru 
okresného výboru KSČ.

Nad pravdivosťou učenia KSČ 
som sa spočiatku vôbec neza
mýšľala. Bola som vďačná so
cialistickému režimu za to, že 
sme spolu s mojimi 4 súroden
cami mohli ako finančne vôbec 
nezabezpečené polosiroty vďa
ka vynikajúcim štipendiám vy-

neschopnosti zomrel. Pocho
vali sme ho bez kňaza. Mala 
som vtedy 17 a môj najmladší 
brat 12 rokov.

Väčšinu svojho života som 
prežila v dobe ateizácie.
V škole sa nám náboženskej 
výchovy nedostávalo. Rodičia 
a starí rodičia sa s nami o 
Bohu nerozprávali. Môj otec 
bol veriacim, ale zároveň bol 
aj členom komunistickej stra
ny kvôli tomu, aby mohol mať 
v práci postup.

Ja a moji súrodenci sme boli 
po narodení riadne pokrstení. 
Keďže ateistický režim mocnel, 
prestali s nami rodičia chodiť do 
chrámu. Na prvom svätom prijí
maní a na birmovke som bola 
vo svojich 14 rokoch po absol
vovaní niekoľkotýždňovej nábo
ženskej výchovy na fare 
v našom meste. Bolo to obdo
bie môjho krátkeho úprimného 
záujmu o Boha, ktorý však one
dlho zhasol. Stala sa zo mňa 
ateistka. Vďaka Bohu nie však 
radikálna.

Strednú i vysokú školu som 
skonbila s vyznamenaním. Za 
výborné študijné výsledky a za 
svedomitú prácu vo zväzáckych 
funkciách som bola v poslednom 
ročníku vysokej školy prijatá za 
členku komunistickej strany 
(KSČ). Do strany som vstupo
vala so zmiešanými pocitmi... Po

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 na
chádzajú priamo v SLOVE.

Stačí, ak správne odpoviete minimálne na päť zo siedmich 
otázok a na korešpondenčnom lístku zašlete správne odpovede 
na adresu redakcie SLOVA do 14 dní.

Na korešpondenčnom lístku označte číslo SLOVA, správne 
odpovede a nezabudnite na svoju adresu a heslo: Čítaj a vy
hraj s PETROU.

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

študovať. Ľudí som nedelila na 
veriacich a neveriacich, ku 
všetkým som sa snažila byť rov
naká. O život veriacich som sa 
nezaujímala, nič som nevedela 
o podzemnej cirkvi a o prena
sledovaní aktívnych veriacich 
ľudí. Verila som tomu, že zmys
lom života je práca a kedže som 
sa ňou nechala zavaliť, na hlb
šie úvahy mi nezostával čas.
V tomto stave som mala dojem, 
že žijem v pomerne spravodli
vom politickom režime.

Trvalo to do mojich 28 rokoch. 
Potom prišla vážna choroba ako 
následok vyčerpanosti. Počas 
nej nastal vo mne silný zlom. Po
chopila som, že zmysel života 
nie je v práci, ale v láske a za
čala som hľadať Boha.

Začala som analyzovať, čo 
z učenia a praktík strany je zlu
č ite ľné a čo nezlučiteľné 
s náboženským učením.

Dodnes obdivujem dve moje 
bývalé kolegyne, ktoré mi pomá
hali riešiť problémy môjho obrá
tenia a vôbec sa nebáli, že sa o 
tom dozvie niekto na výbore ZO 
KSČ.

Začala som však 
vidieť nemálo vecí, 
s ktorými som ne
dokázala súhlasiť.
Napriek tomu 
som nenašla síl, 
aby som z KSČ 
vystúpila. Bála 
som sa...

Kedže som 
dosť často 
chorľavela , 
podarilo sa 
mi uvoľniť

z členstva vo výbore základnej 
organizácie KSČ. Z lektorstva 
okresného výboru strany som sa 
nevedela uvoľniť tak, aby to ne
vzbudilo podozrenie. Našťastie 
som bola v skupine pre organi
začnú štruktúru KSČ a výchova 
k ateizmu sa tam dala krásne 
obchádzať.

V tom období som dúfala v to, 
že sa vedenie KSČ raz umúdri

B o h u
a že výchovu k ateizmu vypustí 
zo svojho programu a spolu 
s ňou I mnohé ekonomicky i po
liticky nesprávne opatrenia.

Nakoniec ma vyslobodil rok 
1989. Vystúpila som z KSČ a do 
žiadnej ďalšej politickej strany 
som viac nevstúpila.

So silne ekumenickým cíte
ním a chápaním neveriacich ľudí 
som začala uvoľnená a nadše
ná navštevovať katechézy pre 
dospelých na fare, ktorú som si 
vybrala. Spoločenstvo katolíc
kych veriacich ma však veľmi 
sklamalo.

Keď som odpovede nenachá
dzala v katolíckom prostredí, za
čala som hľadať aj inde: na 
psychologických prednáškach, 
na prednáškach iných cirkví a 
vierovyznaní, v čítaní duchovnej 
literatúry bez akéhokoľvek výbe
ru. Všade som však okrem kla
dov nachádzala i zápory.

Kam vlastne patrím, som sa 
rozhodla až pred dvomi rokmi a 
opäť v ťažkej chorobe. V mesiac 
trvajúcom presvedčení že zo
mieram, som sa trápila s tým, 
k akému Bohu by som sa chce
la dostať:

V tých najťaž
ších chvíľach mi 

Boh poslal člo
veka. Poslal 

mi ho z kato
líckej cirkvi a 
tým mi po
mohol, aby 
som v tejto 
cirkvi našla aj 

ja svoje mies
to.

Emilía 
NITRANSKÁ
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Ch r á m  s v ä t é h o  P
S t a r á  a N o v á  b a z i l i k a

e t r a

Niekedy neuškodí položiť si celkom jed
noduché otázky. Napríklad: “stojí vôbec za 
to venovať sa tomu?”, alebo “prečo mám po 
stretnutí s tým človekom dobrý pocit, kým 
iný ma takmer vždy rozhnevá?”Neviem ako 
vy - ale ja iba málokedy nachádzam uspo
kojivé odpovede. Jedno je však isté: Práve

takéto otázky mi pomáhajú vyhnúť sa chy
bám, ktoré som už raz urobil a často mi 
ukazujú východiská, ktoré by som bez nich 
iba ťažko objavil.

Takto som si raz položil otázku: “Je až 
také dôležité, aby sme my - gréckokatolíci 
- boli súčasť jednotnej katolíckej cirkvi?”

Zhodou okolností som sa 
takto opýtal vtedy, keď som si 
v rímskych obchodíkoch so su
venírmi všimol, že takmer 
v každom je široký sortiment 
videokaziet o rímskych pamä
tihodnostiach v rôznych jazy
kových mutáciách. Márne som 
však hľadal aspoň jednu, kto
rá by bola v slovenčine alebo 
v češtine. Viacerí obchodníci mi 
potvrdili, že pre nich ešte stále 
nie sme lukratívni zákazníci. 
Napokon - niet sa čomu čudo- 
vaí, podľa cien patrí tento tovar 
do kategórie “najluxusnejších 
suvenírov. ”

V tom čase som bol zaklada
júci redaktor náboženského 
vysielania STV a úprimne ma 
to nahnevalo. Vtedy som si uve
domil, že s tým treba čosi uro
biť a rozhodol som sa získať 
vysielacie práva na dokumen
tárny film “Chrám svätého Pet
ra - Stará a Nová bazilika.” 
Dnes viem, že som sa nepomý
lil.

Na hodinovej ploche tvorco

via prinášajú ucelenú mozai
ku o tomto chráme, ktorý je tiež 
známy ako bazilika pápežov. 
Výnimočná kamera (Renzo 
Alocci), vydarená réžia (Josip 
Duiella) - také sú základné 
atribúty hodinového filmu, 

ktorý pravidelne mapuje 
históriu  najzná

mejšieho kres- 
ť a n s k é h o  
chrámu. Hneď 
na úvod treba 

poznamenať, že 
tento dokum ent 

uviedla v dvojdielnej verzii 
svojho času aj STV a pri svo
jej premiére to bol jeden z naj
úspešnejších dokumentárnych 
filmov roka. Nuž ale vysiela
cie práva pre STV majú obme
dzenú platnosť, a tak neostalo 
nič iné, ako tento film ešte raz 
predabovať do slovenčiny a 
ponúknuť aspoň na videokaze
tách.

Na prvý pohľad upúta ka
mera, ktorá si zaslúži prívlas
tok “klasická”. Alocci pracuje 
so svetlom tak, ako je to typic
ké pre majstrov veľkej éry ta
lianskeho film u. Bazilika  
niekedy vyznieva ako majes
tátny monumet, inokedy - 
v lúčoch zapadajúceho slnka, 
pôsobí ako jemná, nadčasová 
kreácia ľudského génia, ktorý 
vzdáva hold všem ocném u  
Stvoriteľovi.

Výstižné sú i obrazové proti
klady, ktoré réžia vkompono- 
vala do strihovej skladby fil
mu. Najlepšie to vidieť pri sní
maní makiet a perokresieb,

ktoré slúžili ako predlohy pre 
staviteľov chrámu. Realita a 
predstavy sa prelínajú

v kompozícii, ktorá dáva fil
movému rozprávaniu nečaka
ne aktuálny rozmer. Tento 
skvost sakrálneho umenia 
vznikal ako výsledok nepretr
žitého dialógu umelcov, teoló
gov a štátnikov niekoľko storo
čí. Divák má pocit, akoby sa 
priamo zúčastňoval na tomto 
dialógu, a to dáva filmovému 
rozprávaniu nečakane aktuál
ny rozmer.

Bazilika je svetovým uniká
tom vďaka tomu, že všetky jej 

Pokračovanie na str. 12
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Cirkevné školy Prešovského biskupstva
Stredná zdravotnícka škola sv. Bažila Veľkého v Prešove -121 žiakov 
Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku -190 žiakov 
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom - 71 žiakov 
Cirkevná základná škola Pod ochranou Bohorodičky 1.-4. ročník v Tichom 
Potoku - 21 žiakov

V nedeľu 24. januára 1999 vo večerných ho
dinách sa stala tragická d,opravná nehoda pri Hol- 
číkovciach. Náš kňaz o. Juraj Danko, správca 
farnosti Orlov, dostal defekt na prednom kolese 
svojho auta, nezvládol riadenie a prevrátil sa do 
priekopy. Pri havárii zahynul jeho osemnásťroč
ný syn Ján.

Bolo dojímavé pri pohrebe, ktorý viedol otec 
biskup Mons. Ján Hirka, vidieť smútočný sprie
vod v bielom. Počas celého pohrebu výdatne 
snežilo, bielu rakvu doprevádzali kňazi v bielych 
sticharoch a všetci prítomní, hoci oblečení 
v odevoch z čiernych farieb, boli prikrytí bielym 
snehom. Hoci sa pohreb nekonal vo svetlom 
týždni, predsa príroda sa postarala o svetlé rú
cho pre každého. Ako by chcela vyjadriť krásu 
duše čistého a nevinného chlapca v rozkvete ži
vota. Bol výborný študent, zbožný mladík, ne
chýbal ani na každodenných bohoslužbách a bol 
príkladom a vzorom pre priateľov a známych.

Tento pohreb vyznel ako slávnosť. Zúčastnilo 
sa ho veľké množstvo mladých ľudí, ktorí pre
kypujú radosťou zo života. Mali možnosť si uve
domiť a prežiť aj duchovný rozmer života, ktorý 
sa naplní po našej smrti vo večnosti. “Janko, tvoje 
miesto pri oltári bude vyplnené” - povedal jeho 
kamarát z Orlova. Postará sa o to Pán. Na cinto
ríne zaznel spev spravodlivého Simeona. “Teraz 
prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji pod
ľa svojho slova...” (Lk 2, 29-32) a spevy žalmov, 
ktoré duchovnú atmosféru ešte viac umocnili. 
Všetci prítomní vnímali atmosféru, ktorá bola viac 
duchovná, sviatočná a plná živej viery, než trúch
livá či smutná. Ľudia sa rozchádzali v hlbokom 
zamyslení a vďačnosti Bohu za tento krátky ži
vot, ale plný Božej lásky. Pán života a smrti po
silňoval aj jeho rodičov, sestru a dvoch bratov. 
Najstarší brat nebohého zaspieval apoštol pri 
službe Božej i pri pohrebe. Bolo cítiť, že prežíva 
Pavlove slová: “Vieme, že keď sa tento stánok - 
náš pozemský život rozpadne, máme od Boha 
príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom 
v nebi... Sme teda stále plní dôvery a vieme, že 
kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána; 
lebo žijeme vo viere a nie v nazeraní” (2 Kor 5, 
1)-.

Chcem vyjadriť želanie, aby odchod každého 
kresťana z tohto sveta do večnosti sa niesol 
v podobnej atmosfére viery, nádeje a lásky, ako 
sme to mohli všetci prežívať pri tomto pohrebe.

P. ThDr. Ján BABJAK, SJ
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Postrehy

Informácie
Udalosti

Pápežské  
slávenia  

v televízii
Vatikán chce s pomocou 

sponzorov ponúknuť te le
víznym  stan ic iam  triná sť 
veľkých pápežských sláve
ní vo Svätom  roku 2000 
s p re no som  cez s a te lit. 
Oznámil to arcibiskup John 
Foley, predseda Pápežskej 
rady pre spoločenské do
rozum ievacie  p rostriedky 
na informačnej a plánova
cej konferencii k Svätému 
roku 2000, na ktorej sa zú
častnilo 80 zodpovedných 
pracovníkoch te levíznych 
s ta n íc  z c e lé h o  sve ta . 
O krem  o tvo re n ia  S vä te j 
brány na Vianoce roku 1999 
a vianočného požehnania 
Urbi et Orbi patrí k ponúka
ným akciám aj krížová ces
ta na V e ľký  p ia to k  v 
Koloseu, veľkonočné litur
gie a slávenie k 80. naro
d e n in á m  p áp eža  Jána  
Pavla II. 18. mája.

S fin a n čn o u  pom ocou  
a m erických  K o lum bu so - 
vých rytierov sa majú tiež do 
celého sveta vysielať sláve
nia s pápežom na Eucharis
tickom svetovom kongrese 
koncom mája, na svetových 
dňoch m ládeže v polovici 
augusta a na celosvetovom 
stretnutí rodín v polovici ok
tóbra. Prenosy do celého 
sve ta  sa p lá n u jú  aj 
z o fic iá lneho  zakončen ia  
Svätého roku so zatvore
ním Svätej brány 6. januá
ra 2001.

Konferenciu zorganizova
la Pápežská rada pre spo
ločenské dorozum ievacie  
prostriedky s Úradom pre 
ceremónie. Pápežský cere
moniár biskup Piero Marini 
informoval pracovníkov te
levízií o priebehu a zvlášt
nostiach s lávení Svätého 
O tca v Jub ile jno m  roku 
kresťanstva.

KP/TK KBS

Jozef kardinál Tomko 75 - ročný
V  týchto dňoch sa dožil 

vzácneho životného ju b i
lea Jozef kardinál Tomko, 
prefekt K ongregácie pre 
e v a n je l iz á c iu  n á rod ov . 
Kardinál-jubilant sa naro
dil 11 m arca 1924 v Udav- 
sk om , okr. H u m e n n é . 
Základnú školu vychodil v  
rodnej obci a gym názium  
v  M ichalovciach. Od sep
tem bra 1943 začal študo
vať teológ iu  a v ok tóbri 
1945 ho k ošick ý  b iskup 
J o z e f  C ársk y  v y sla l na 
štúdiá do Rím a.

N a kňaza bol vysvätený 
pred 50 rokm i - 12 m arca 
1949. Pred 20 rokm i - 15. 
septebra 1979 - ho pápež 
Ján Pavol II. konsekroval 
za biskupa. Za kardinála 
a z á r o v e ň  za  p re fe k ta  
K ongregácie pre evanjeli
záciu národov bol vym eno
v a n ý  17. m a rca  1985 . 
O dvtedy na jeho pleciach 
spočíva starostlivosť o m i

sijné územ ia: diecézy, b is 
kupov, misionárov, starost
liv o s ť  a sp oň  o zá k la d n é  
m ateriálne zabezpečenie. 
Súčasťou jeho poslania sú 
misijné cesty, ktorých počet 
prevýšil číslicu jeho vzácne
ho ju b ile a . K on sek rov a l 
viac ako päťdesiat b isk u 
pov. S veľkou radosťou vy 
svätil aj väčšinu súčasných 
biskupov Slovenska po tom, 
ako ich po roku 1989 m eno
val Svätý Otec Ján Pavol II.

Jedným  z biskupov, kto
rých kardinál Jozef Tom
ko v  roku 1990 vysvätil, je 
aj M ons. Ján Hirka, pre
šovský diecézny biskup.

Vzťah kardinála Tomku 
ku Slovensku je  výnim oč
ný, aj keď  stále pôsobí v  
zah ran ičí. V  roku  1995 
sprevádzal Svätého Otca 
Jána Pavla II. po Sloven
sku. V tedy sa mu splnila 
aj túžba vyhlásiť za svä
tých troch blahoslavených 
košických mučeníkov.

J o ze f k ard in ál Tom ko 
svo je  ju b ile á  - ž ivotn é, 
kňazké a biskupské - oslá
vil v  sobotu 13. m arca v 
K atedrá le  sv. A lžbety  v 
Košiciach a v  nedeľu 14. 
m arca v  Konkatedrále sv. 
M artina v  Bratislave.

K  tým to vzácnym  život
ným  jubileám  otca kardi
nála zvolávam e na mno- 
haja i b lahaja lita!

Redakcia Slova

O teologickom štúdiu
V študijnom roku 1999/2000 bude možné prijať na gr. kat. 

bohosloveckú fakultu aj laických poslucháčov. Štúdium je 
denné. Predpokladom prijatia na štúdium je vek vhodný pre 
budúcu službu Cirkvi.

Pre laické štúdium k prihláške je potrebné pripojiť: potvr
denie od lekára, krstný list, rodný list, životopis, maturitné 
vysvedčenie a doporučenie kňaza, respektíve príslušného 
rehoľného predstaveného.

Prijímacie pohovory budú v dňoch 14.-18. júna 1999 
v budove Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty, Ul. P. P. 
Gojdiča č. 2 v Prešove.

Prihlášky posielajte len do 31. marca 1999.

V ychýlený kríž na kupole chrámu
Kríž na kupole gréckoka

tolíckeho Chrámu Svätého 
Ducha redem ptoristov v 
Michalovciach silný nárazo
vý vietor vo februári t. r. vy
chýlil až o 45 stupňov. Kríž 
vysoký do dvoch metrov a 
vážiaci približne 80 -100 ki
logramov za pomoci majstra 
Ing. Antona Bereša a mužov

z Pavloviec nad Uhom pre 
; nebezpečenstvo jeho pádu 
j odstránili.
j  Zistilo sa totiž, že kríž je 
! v lôžku už skorodovaný a 

nedá sa opraviť, pretože zno
vu by padal. Tento kríž na 
kupole slúžili od začiatku 
výstavby - teda vyše 60 ro
kov. Karol PIRNAGA

V z á c n e  
j u b i l e u m

Vzácneho životného jubi
lea 80-tich rokov sa 31. 
marca 1999 dožíva Mons. 
Ján Hric, titulárny kanonik. 
Narodil sa v Nižnom Žipo- 
ve. Istý čas pôsobil na gym
náziu v Michalovciach. V 
časoch prenasledovania 
našej cirkvi žil a pracoval 
ako robotník v Ivanoviciach 
na Morave.

Po obnovení č innosti 
G réckoka to lícke j c irkvi 
pracoval 19 rokov na Gréc
kokatolíckom ordinariáte v 
P rešove a súčasne bol 
správcom farnosti Nižný Ží- 
pov. V súčasnosti je na dô
chodku a vypom áha na 
dekanskom úrade v Prešo
ve.

Na mnohaja lita!
-rs-
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Správy z Prešovského biskupstva
• Na pôde Gréckokatolíckeho 

biskupského úradu v Prešove pri
jal 26.2. prešovský diecézny bis
kup Mons. Ján Hirka štátneho 
tajomníka Ministestva obrany Slo
venskej republiky Ing. Jána Pivar- 
čiho, plk. Mgr. Ignáca Juruša - 
riaditeľa úradu vojenských du
chovných, plk. Ing. Jozefa Tuče- 
ka - poradcu štátneho tajomníka 
ministerstva obrany a mjr. Mgr. 
Františka Kašického - riaditeľa 
kancelárie a hovorcu štátneho ta
jomníka. Na tomto pracovnom 
stretnutí, ktoré nadviazalo na 
stretnutie predstaviteľov MO 
S s predstaviteľmi rímskokatolíc
kej cirkvi, prítomní prerokovali 
možnosti a formy spolupráce ar
mády a gréckokatolíckej cirkvi na 
území prešovskej diecézy a otáz
ky uvoľňovania kňazov do du
chovnej služby v armáde. Vyjadrili 
presvedčenie, že vzájomné dob

ré vzťahy budú pokračovať a hľa
dali východiská ako rozvinúť spo
luprácu o možnostiach a spôsobe 
povolávanie gréckokatolíckych 
kňazov prešovskej diecézy do du
chovnej služby v armáde tak, aby 
sa čím skôr pokryli ešte tie jednot
ky, kde duchovná služba nie je za
bezpečená. Ide predovšetkým o 
nižšie jednotky a menšie samostat
né celky, ktoré v tomto smere po
ciťujú deficit. Dohodli sa, že budú 
hľadať vhodných a ochotných kňa
zov pre túto službu a možnosti ich 
zaradenia do tejto činnosti na úze
mí prešovskej diecézy.

• V utorok 23. 2. v dopoludňaj
ších hodinách sa prešovský die
cézny biskup Mons. Ján Hirka 
stretol na pôde Okresného úradu 
v Humennom s jeho prednostom 
Ing. Miroslavom Semanom. Na 
tomto pracovnom stretnutí hovorili

o situácii cirkevného školstva v 
okrese Humenné. V okrese Hu- 
menné je zatiaľ jediná gréckoka
tolícka škola - Gymnázium sv. 
Jána Zlatoústeho v Humennom, 
ktoré prešovské biskupstvo zria
dilo v minulom roku.

• Vo štvrtok 25.2. sa prešovský 
diecézny biskup Mons. Ján Hirka 
a tajomník biskupstva o. Andrej 
Rusnák zúčastnili slávnostnej re
cepcie Rádia Lumen usporiadanej 
pri príležitosti zahájenia prvej pre
vádzky satelitnej distribúcie rádio
- signálu na Slovensku. Akcie, kto
rá sa uskutočnila v priestoroch ho
tela Lux, sa zúčastnil aj premiér 
SR Mikuláš Dzurinda, predstavi
telia Konferencie biskupov USA, 
predseda KBS Mons. Rudolf Ba- 
láž a ďalšie významné osobnosti 
cirkevného, politického, kultúrne
ho a spoločenského života.

Mgr. Marek PRIBULA

Spolok 
ikonopiscov

V Roku kresťanskej kul
túry na Slovensku bol za
ložený Spolok ikonopiscov 
sv. Cyrila a Metoda Sloven
ska.

Myšlienka založiť takýto 
spolok vzišla - ako to zdô
raznil vo svojom príhovore 
P ThDr. Ján Babjak, S J, - 
v minulom roku, keď v Cen
tre spirituality Východ - 
Západ Michala Lacka v 
Košiciach bola prvá škola 
ikonopiscov, ktorú viedol 
Dr. Ing. Edmund Bachman 
zNorinberga. Na ustano
vujúcom sneme v Košiciach 
dňa 20. februára boli prí
tomní aj vzácni hostia - vla- 
dyka M ilan Chautur, 
CSsR, pom ocný biskup  
Bernard Bober, superior  
Andrej Osvald, SJ, a iní. 
Členmi výkonnej rady spol
ku sú - P. ThDr. Jáň Bab
jak, SJ, JUDr. Vincent 
Luca a Janka Mašlejová. 
Účastníci snemu zvolili aj 
kontrolnú radu.

Atmosféru stretn u tia  
umocnil svojím spevom Ka
tedrálny zbor sv. Cyrila a 
Metoda v Košiciach pod ve
dením Lucie Lovašovej.

Mária TOMÁŠOVÁ

b i d s i s a n

ĎALŠÍ NOVOKŇAZI. V
mukačevskej gréckokatolíc
kej eparchii je zo známych 
príčin ešte stále nedostatok 
kňazov. B isk u p-ord in ár 
Ivan Sem edi vy sv ätil 
v poslednú nedeľu minulé
ho roka v Kaplnke sv. Juda 
Tadeáša v U žhorode na 
kňaza diakona Josipa Vere- 
ša a na druhý vianočný deň
- 8. januára - podľa julián
skeho štýlu  v M ukačeve 
diakona Dušana Slivku. -pk-

JUBILEUM MALÝCH  
SESTIER JEŽIŠOVÝCH.
Komunita malých sestier 
Ježišových v Ruskom Keres- 
túre si pripomenula 30. výročie 
príchodu do Križevskej 
eparchie. Súčasne malé sestry 
oslávili 60. výročie ich prvej 
komunity, ktorú založila ich 
zakladateľka Francúzka 
Magdaléna Húštinová (1898- 
1989). Malých sestier je vo 
svete 1350 a pochádzajú zo 60 
národov. -pk-

DEŇ SPOLOČENSTVA 
KŇAZOV. Kňazi košického 
exarchátu sa stretnú na 
Veľký štvrtok  o 9 hod.

v košickom  katedrálnom  
chráme. Okrem sv. liturgie sv. 
Jána Zlatoústeho bude obrad 
umývania nôh a svätenie 
myra. -cj-

DUCHOVNÁ OBNOVA V  
KLÁŠTORE SR. BAZILIÁ- 
NOK V PREŠOVE v dňoch 
19. a 20. februára bola dob
rou príležitosťou na rast v 
duchovnom živote. V  prvý deň 
Svätú liturgiu vopred posvä
tených darov slúžil o. Anton 
Mojžiš v kaplnke sv. Makrí- 
ny. Otec dekan Vladim ír 
Skyba v druhý deň duchovnej 
obnovy hovoril o sv. spovedi, 
k torá  je  obráten ím  nás 
všetkých. A. Ň a c h a j o v á

KRÍŽUPOKLONNÁ NE
DEĽA V MALÝCH OZO- 
ROVCIACH. Košický exarcha 
vladyka M ilan Chautur, 
CSsR, v nedeľu 7. marca mal 
archijerejskú sv. liturgiu 
v M alých  O zorovciach . 
Okrem toho posvätil zapre- 
stolný kríž a plaščenicu. -rs-

A U T O G R A M IÁ D A  V  
NOVOM  R U SK O VE. V
prvú pôstnu nedeľu - 21. 
februára  - sv. litu rg iu  
v Novom Ruskove odslúžil a 
kázal P. ThDr Ján Babjak, 
SJ. Po sv. liturgii podpísal 
niekoľko desiatok kníh Zo
stali verní. -pd-

Postrehy

Informácie
Udalosti

Libanon sa má stať 
“svätou zemou”

Ako oznámili cirkevné kruhy 
v Libanone, má byť táto krajina 
k Jubilejnému roku 2000 tiež vyhlá
sená za “svätú zem”. Už pri pasto
račnej návšteve v Libanone v máji 
1997 poukázali Jánovi Pavlovi II. 
naliehavo na to, že Libanon je 
okrem Svätej zeme a Egypta - keď 
ide o históriu detstva Ježiša - jedi
nou zemou, na ktorú Kristus stúpil. 
Evanjeliá podávajú správy o tom, 
že Kristus navštívil mestá Tyros 
(Sur) a Sidon (Saida).

Tým bol Libanon pre kresťanov 
de facto už vždy “svätou zemou”. 
K Svätému roku 2000 sa však te
raz plánuje formálne gesto pápe
ža, ako informovali z Bejrútu. 
Podrobnosti zatiaľ nie sú známe.
V každom prípade by chcel Libanon 
popri Ríme a Jeruzaleme fungovať 
ako tretie ťažisko osláv Veľkého 
jubilea. KP/TK KBS

Pozvanie patriarchu 
pre Svätého Otca

Rumunský pravoslávny patriarcha 
Teoctist pozval pápeža Jána Pavla
II. na návštevu svojej krajiny a pá
pež toto pozvanie prijal. Dátum a 
program takejto cesty v súčasnosti 
ešte nie sú stanovené, vyhlásil ho
vorca Vatikánu Joaquin Nevarro-Va- 
lls 13. februára v Ríme.

Pozorovatelia vychádzajú z termínu 
v novembri, je však možný už aj máj. 
Vzhľadom na zdravotný stav Jána 
Pavla II. musí byť návšteva veľmi krát
ka - nie dlhšia ako jeden až dva dni - a 
nesmie byť spojená s návštevou iných 
krajín. Bola by to prvá návšteva 
v krajine s pravoslávnou väčšinou 
obyvateľstva.

Tomuto pozvaniu predchádzali 
dlhé rokovania v pravoslávnej cir
kevnej synode Rumunska. Pláno
vané stre’tnutie Jána Pavla II. 
s ruským pravoslávnym patriar
chom Alexijom II. v Maďarsku a 
Rakúsku v posledných rokoch sa 
neuskutočnili.

KP/TK KBS
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70 rokov štátu 
Vatikán

Vatikánsky štát oslávil 11. 
februára 70 rokov svojho tr
vania. Dňa 11. februára  
1929 ukončili Benito Musso- 
lini a kardinál štátny sekre
tá r P ie tro  G ašpari v 
Lateráne svojím podpisom 
troch dohôd spornú “rímsku 
otázku”. Týmito dohodami 
bol založený štát Vatikán a 
uznaná suverenita Svätej 
stolice. Súčasne sa konkor
dátom  up rav ili vz ťah y  
s Talianskom, ktoré tak do
stali solídny právny základ. 
Okrem toho bolo dohodnuté 
zaplatenie odškodného Va
tikánu vo výške vtedajších
1,75 miliárd lír za straty cir
kevného štátu.

V roku 1870, po zabraní 
cirkevného štátu jednotkami 
nového Talianska, sa pápe
ži stiahli ako “väzni vo Vati
káne”. Lateránske dohody 
zabezpečujú od roku 1929 
pápežovi potrebnú slobodu 
a nezáv is losť na vedení 
svetovej Cirkvi. Vatikánsky 
štát s rozlohou 44 hektárov 
v okolí Chrámu sv. Petra, ku 
ktorému však patria aj via
ceré exklávy v Ríme a pá
pežské le tné  s íd lio  v 
Castelgandolfe, má vlastnú 
poštu, železničnú stanicu a 
vlastné mince. Existujú tu 
rozhlas - Rádio Vatikán, no
viny ĽOsservatore Romano 
a oddiel Švajčiarskej gardy 
na ochranu pápeža.

Aká životne dôležitá je ne
závislosť a rozsiahla auto- 
kracia, sa ukázalo počas 
druhej svetovej vojny. Ne
mecké a spojenecké vojská 
do značnej miery rešpekto
vali neutralitu štátu Vatikán.

KP/TK KBS

Svätý Otec Ján Pavol II. dňa 
2. februára vymenoval o. ICDr. 
Kira Stojanova za titulárneho 
biskupa centuriónskeho a pó

la 1986 vysvätil v jeho rodisku 
biskup ThDr. Joachim Herbut.

V rokoch 1989 - 1990 pra
coval na ordináriáte križevskej

N O V Y  G R É C K O K A T O L ÍC K Y  
BISKUP V  M A C E D Ó N S K U

mocného biskupa skopského 
biskupa ThDr. Joachima Her- 
buta a za apoštolského vizitá- 
tora gréckokatolíkov v Mace
dónsku.

O. ICDr. Kiro Stojanov sa 
narodil 9. apríla 1959 v mace
dónskom Radové. Po maturit
nej skúške v roku 1978 
v Subotici štúdium filozofie a 
teológie absolvoval v Ríme a 
tam v roku 1989 mu bol ude
lený doktorát z kanonického 
práva. Za kňaza ho dňa 6. aprí-

eparchie v Záhrebe a v rokoch 
1991 - 1994 bol špirituálom 
gréckokatolíckeho seminára 
v Záhrebe. Od roku 1994 bol 
farárom v Radové.

Svoju vedeckú činnosť za
meriava i na skúmanie misij
nej činnosti sv. Cyrila a 
Metoda a ich žiakov.

Na mnohaja i blahaja lita, 
vladyko!

(Z časopisu DZVONI, roč.6, 
č. 2 (1999) - spracoval - pk -)

M I M O R I A D N A
I N F O R M Á C I A

Svätý Otec Ján Pavol
II. v dňoch 5.-17. júna 
1999 navštívi svoju do
movinu - Poľsko. Podľa 
potvrdenej informácie 
Vatikánu navštívi mestá
- Gdansk, Pelpin, Eibjag, 
Licheň, Bydgoszcz, Toruň, 
Sandomir, Zamošč, Varša
vu, Lovič, Sosnowee, Kra
kov, Glivice, Starý Sonč a 
Vadovice. -rs-

C H R A M  S V Ä T É H O  P E T R A
S t a r á  a N o
Dokončenie zo str. 9

súčasti nesú pečať jedinečnej 
a neopakovateľnej skúsenosti 
každého je j  tvorcu. Tento 
chrám ako veľká kniha roz
práva príbehy ľudí, ktorí pre
ja v ili svoju skú sen osť 
s Bohom do viditeľnej podoby 
sakrálneho artefaktu. N a
priek rozmanitosti pováh tvor
cov si bazilika uchovala  
štýlovú jednotu vďaka tomu, 
že sa v zásadných rozhodnu
tiach všetci jej tvorcovia doká
zali skloniť pred pápežovou 
autoritou. Film  prináša  
množstvo svedectiev o tom, že

v á  b a z i l i k a
takéto podriadenie sa nezna
menalo okýptenie ich tvorivých 
zámerov, práve naopak. Bazi
lika je  viditeľným dôkazom 
opodstatnosti Petrovho primá
tu: Bez integrujúcej úlohy osob
nosti pápeža by nebol ani tento 
chrám, ani katolícka cirkev.

Filmové rozprávanie o histó
rii baziliky je tiež sondou do 
éry cisára Konštantína. Vtedy 
položili základy chrámu, kto
rý je známy ako “Stará bazili
ka”. Film je v tejto časti precíz
nou historickou rekonštruk
ciou podoby baziliky, ktorá 
bola už vtedy najvýznamnej-

“Chrám s v. Petra - Stará a Nová bazilika” - hodinový 
dokumentárny film na videokazetách VHS. Kazetu si 
môžete objednať na adrese: Ing. Vladimír Seman - VS 
- SPIRIT - 076 02 Novosad 316, alebo aj telefonicky na 
číslach 0905 519 628, prípadne 0948 94 304. Cena ka
zety 270,- Sk + poštovné a balné.

ším momumentom víťazstva 
kresťanstva nad pohanskými 
náboženstvami.

Obrazové paralely medzi 
maketami Starej baziliky a 
chrámami, ktoré vznikali 
v tom istom období, dávajú 
pomerne presný obraz a podo
be pôvodného chrámu, ktorý 
už dnes upadol do zabudnu
tia. Pritom dvanásť storočí to 
bola najvýznamnejšia stavba 
kresťanstva a nebyť narušenej 
statiky, bol by tento chrám stál 
zrejme až podnes. Vďaka fil
mu sa však môžeme preniesť 
do čias expanzie kresťanstva 
v Európe a zároveň môžeme 
sledovať veľké víťazstvá i pre
hry, ktoré sa podpísali na po
dobe Starej baziliky.

Ťažiskom dokumentárneho 
filmu o Chráme sv. Petra je 
však dnešná bazilika. Ná
mestie s Berniniho koloná
dou, svetoznámymi fontána
mi apochppiteľne najznámej
šie diela baziliky - výpočet 
unikátnych diel, ktoré zachy
tila filmová kamera, by bol 
veľmi obsiahly.

Vždy je však aktuálne: ’’Lep
šie raz uvidieť, ako mnohoráz 
počuť.” Dokumentárny film 
“Chrám sv. Petra - Stará a 
Nová bazilika” môže byť spo
mienkou na návštevu Ríma, i 
pozvánkou do “večného mes
ta”. V každom prípade je po
važujem za užitočný, hoci na 
naše pomery ešte stále netra
dičný pokus vyplniť biele 
miesto v ponuke titulov na vi
deokazetách.

Vladimír SEMAN



LITURGICKÝ KALENDÁR
22. marec, pondelok, Ba

žil Ankyrský, mučeník, Kol
3,12-16 - zač. 258; Lk 11, 34- 
41 - zač. 60.

23. marec, utorok, Ni
kon a spoločníci, mučení
ci. 1 Sol 5, 14-23 - zač. 273; 
Mk 8, 30-34 - zač.36.

24. marec, streda, Pred- 
prazdenstvo Zvestovania 
(rúcho svetlé). Ef 4, 7-13 - zač. 
224; Lk 12, 16-31 - zač. 66. 
(Liturgia vopred posvätených 
darov. Gn 43, 26-30; 45, 1-16; 
Prís 21, 23-31; 22, 1-4). Veľké 
povečerie s lítiou a utiereň.

25. marec, štvrtok, Zves
tovanie Presvätej Bohoro
dičke (rúcho svetlé). Liturgia 
sv. Jána Zlatoústeho s večier- 
ňou. Na večierni prokimen 
dňa. Ex 3, 1-8; Prís 8, 22-30. 
Na liturgii: prokimen, alelu
ja, pričasten sviatku. Hebr 2, 
11-18 - zač. 306; Lk 1, 24-38 - 
zač. 3. Namiesto Dôstojné je 
Zvelebuj a IX. irmos, myrova- 
nie.

26. marec, piatok, Zakon
čenie Zvestovanie. Zbor 
archanjela Gabriela. Ef 4,
25-32 - zač. 227; Lk 13, 1-9 - 
zač. 70. (Liturgia vopred po
svätených darov. Gn 49,32; 50, 
1-25; Prís 31, 8-31).

27. marec, Sobota o Lazá
rovi (rúcho svetlé). Antifóny 
každodenné, alebo izobrazi- 
teľné, tropar, kondák, proki
men, aleluja a pričasten o 
Lazárovi. Miesto Svätý Bože 
sa spieva: Ktorí ste v Kristovi.

Ohlasy
Inšpirácie

Názory
“Milosť Pána Ježiša Krista 

a Božia láska i spoločenstvo 
Svätého Ducha nech je  
s celou Vašou redakciou Slo
vo.”

Sláva Isusu Christu
a úprimné Pán Boh zaplať 

za krásny dar, ktorý ma čakal 
doma, keď som sa vrátila  
z cesty. Bolo to krásne pre
kvapenie, hlavne keď som sa 
dozvedela, že je to kniha No
sitelia Kristových rán. Zdvoj
násobilo to moju radosť, lebo 
som hľadala informácie prá
ve o takýchto ľuďoch, svät-

Hebr 12, 28-29; 13,1-8 - zač. 
333; Jn 11, 1-45 - zač. 39.

28. marec, Kvetná nede
ľa (rúcho svetlé). Liturgia sv. 
Jána Zlatoústeho. V šetky 
menlivé časti sú z Kvetnej ne
dele (hlas celkom vypadá). Flp
4, 4-9 - zač. 247; Jn 12, 1-18 - 
zač. 41. Myrovanie.

Veľkv tvždeň - strastnv
29. marec, Veľký ponde

lok. Liturgia vopred 
posvätených darov.
Ex 1, 1-20; Jób 1,1-12;
Mt 24, 3-35 - zač. 98.

30. marec, Veľký 
utorok. Liturgia vo
pred posvätených  
darov. Ex 2, 5-10; Jób
1, 13-22; Mt 24, 36-51;
25, 1-46; 26, 1-2 -zač.
102.

31. marec, Veľká 
streda. Liturgia vo
pred posvätených  
darov. Ex 12, 11-22;
Jób 2, 1-10; Mt 26, 6- 
16 - zač. 108,

1. apríl, Veľký štvr
tok. Veľká večiereň  
s liturgiou sv. Bažila Veľké
ho. Menlivé časti večierne 
z triody. Ex 19, 10-19; Jób 38, 
1-23; 42, 1-5; Iz 50, 4-11. Na 
sv. liturgii prokimen a aleluja 
zVelkého štvrtka. 1 Kor 11, 
23-32 - zač. 149; Mt 26, 1-20; 
Jn 13, 3-17; Mt 26, 21-39; Lk
22, 43-44; Mt 26, 40-75; 27, 1-

coch, ktorí svoj život zasvätili 
Ježišovi.

Zároveň by som Vás týmto 
chcela požiadať, samozrejme 
ak na to budete mať priestor, 
aby ste uverejnili niečo zo ži
vota, myšlienky a skutky svä
tých či blahoslavených. Veď 
kto iný by nám mohol byť prí
kladom? A ukázať nám, ako 
kráčať za Kristom na ceste 
pozemského života? A to hlav
ne v tom, aby sme si uvedo
mili, že láska a kríž a život pre 
Krista je naša jediná spása.

A ešte mám jednu prosbu 
(sľubujem, že poslednú). Týka 
sa to našej gréckokatolíckej li
turgie. Je dosť obtiažne (aspoň 
pre mňa) nájsť bližšie informá
cie o nej samotnej. Každý ju

2. Namiesto My cherubínov, 
spevu na prijímanie a Nech sa 
naplnia sa spieva Prijmi ma 
dnes. Namiesto Dôstojné je 
IX. irm os Poďme, veriaci. 
Strasti.

2. apríl, Veľký piatok, 
prikázaný sviatok, prísny 
pôst (lit. farba tmavá). Cár
ske časy - predpoludním. Veľ
ká večiereň. Ex 33, 11-23; Jób

42, 12-16; Iz 52, 13-15; 53, 1- 
12; 54, 1; 1 Kor 1, 18-31; 2, 1- 
2; Mt 27, 1-38; Lk 23, 39-43; 
Mt 27, 39-54; Jn 19, 31-37; Mt
27, 55-61.

3. apríl, Veľká sobota (lit. 
farba do evanjelia je tmavá, od 
evanjelia svetlá). Jeruzalem
ská utiereň. Velká večiereň 
s liturgiou sv. Bažila Velkého.

pozná naspamäť. Vieme pies
ne a modlitby a úkony s ňou 
spojené. No všetko má svoj 
hlbší význam a počiatok a prá
ve ten nie je mnohým jasný. 
Katechizmus nám podáva zá
kladné fakty, no čo vyjadrujú 
tie alebo iné úkony a postupy 
diakonov, kňazov či biskupov, 
nehovorí. Ak je  to možné, 
mohli by ste ma odkázať na 
nejakú publikáciu alebo zdroj, 
kde by som získala bližšie in
formácie o tejto úžasnej obe
ty Ježiša Krista. A možno ak 
by ste to uverejnili v rubrike 
“ohlasy”, tak by to informova
lo aj druhých. Vďaka za Váš 
duchovný pokrm  pre nás 
všetkých.

Vaša čitateľka Ľudmila.

Na večierni paramee zo Sta
rého zákona. Na liturgii: Kto
rí ste v Krista. Prokimen z 
triody. Rim 6, 3-11 - zač. 91. 
Namiesto aleluja: Vstaň, Bože 
s veršami, počas ktorých sa 
kňaz a asistencia prezlečú do 
svetlých rúch. Ev. Mt 28,1-20
- zač. 115. Namiesto My che
rubínov sa spieva: Zmľkni, 
každý človek. Namiesto Dôs
tojné je: IX. irmos Neplač nado 
mnou, Matka. Pričasten: Pán 
z mŕtvych vstal. Po modlitbe

za ambónom požehnanie lítij- 
ných darov. Po ňom Nech je 
požehnané a riadne zakonče
nie sv. liturgie.

Polnočnica.
4. apríl, Veľká nedeľa 

Paschy - Svetlé Kristovo 
vzkriesenie (svetlá). Utiereň 
vzkriesenia. Liturgia sv. Jána 
Zlatoústeho. Po úvodnom po
žehnaní raz kňaz a dvakrát 
veriaci Kristus slávne vstal z 
mŕtvych. Antifóny. Vchod, tro
par, Sláva i teraz kondák zo 
sviatku. Ktorí ste v Krista. 
Prokimen, aleluja a pričasten 
zo sviatku. Sk 1, 1-8 - zač. 1; 
Jn 1, 1-17 - zač. 1. Namiesto 
Dôstojné je: Anjel zvestoval. 
Osvieť sa. Namiesto. Požeh
naný, Videli sme, Nech sa na
plnia, Nech je meno, Sláva i 
teraz sa spieva Kristus sláv
ne. Okrem miesta po vchode 
tropar Kristus slávne sa spie
va na uvedených miestach až 
do zakončenia sviatočného ob
dobia (streda pred N ane
bovstúpením Pána). Menlivé 
časti okrem prokimenov, ale
luja a čítaní sa spievajú celý 
svetlý týždeň ako v deň Pas
chy, rúcho je svetlé. Voľnica.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ

Ak trpíš a tvoje utrpenie je  také, že ti prekáža 
v každej činnosti, rozpomeň sa na - liturgiu. V liturgii 

Ježiš, dnes ako vtedy, nepracuje, nekáže 
- Ježiš sa obetuje z lásky. 

V živote možno urobiť toľko vecí, povedať toľko slov, 
ale hlas bolestí, hoci aj hluchý a neznámy iným, bolesti 

obetovanej z lásky, je  slovom najsilnejším,
čo preráža nebesá. 

Ak trpíš, ponor svoju bolesť do jeho, slúž svoju litur
giu. A ak svet ju nechápe, neznepokojuj sa. 

Stačí, ak ti porozumie Ježiš, Mária a svätí; ži s nimi a 
nechaj svoju krv tiecť na dobrodenie ľudstva ako On.

Chiara LUBICHOVÁ
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MIHU
Rok 1999 bol vyhlásený Európskym par

lamentom za Rok boja proti násiliu pácha
nom na ženách. Podľa deklarácie OSN o 
odstránení násilia voči ženám, sa definuje 
násilie na ženách za “akýkoľvek násilný čin, 
ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, 
sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zra
neniu žien, vrátane vyhrážania, zastrašo
vania, alebo svojvoľného obmedzovania 
slobody vo verejnom alebo súkromnom ži
vote.” Presné štatistiky násilia páchaného 
na ženách nežxistujú. Ženy samotné sa 
boja oznámiť, že im je ubližované a často 
hľadajú pomoc až vtedy, keď je ich utrpe
nie neznesiteľné. Napriek tomu už v prvom 
roku m anželstva sa na S lovensku 
s fyzickým násilím stretol veľký počet žien. 
Ide o trpké skúsenosti s neistým, žiarlivým, 
vlastníckym, despotickým mužom, ktorý ich 
ponižuje, finančne vydeľuje či spoločensky 
izoluje. I ten najmenší odpor proti takému 
správaniu znamená zo strany muža útok, 
ktorého intenzita býva neraz umocnená 
množstvom vypitého alkoholu.

Tragickou je skutočnosť, že nielen sved
kami, ale aj obeťami domáceho násilia sú 
deti. Stresujúce situácie, do ktorých sa 
dostali proti svojej vôli, vedú k silnému ne
gatívnemu prežívaniu, stresom a psychic
ky ich poznačia. Páchatelia násilia na 
ženách sa pridržiavajú porekadla “čo sa 
doma navarí, nech sa doma zje." Tento 
postoj je nesprávny, pretože ani domáce 
násilie nesmie zostať tajomstvom bez mož
nosti pomôcť trpiacemu.

Vychádzajúc z uvedeného, môžeme kon
štatovať, že žijeme v období pohŕdania a 
znižovania kresťanských hodnôt a všetké
ho, čo má v sebe znaky svätosti. Všeobec
ne stúpajúci trend prípadov násilnej trestnej 
činnosti a osobitne násilia na ženách uka
zuje, že niektorí manželia stratili hrdosť, že 
sú kresťanmi - katolíkmi. Dať najavo svoju 
vieru považujú za slabosť alebo ženskosť.

Pred 13 rokmi - 13. 
marca 1986 - povolal 
Pán od oltára o. Jo
zefa Zadanského.

Narodil sa 1. aprí
la 1923 v Zemplín
skom Jastrabí, za 
kňaza bol vysvätený
31. júla 1949 a už o 
rok po prešovskom „P“ sobore začal vy
dávať svedectvo svojej viery. Pracoval na 
viacerých miestach, neskôr sa stal zná-

Človekom v najlepšom zmysle slova chce 
byť každý, ale mnohí ľudia odmietajú ak
ceptovať, že žiť ako človek je povinnosť ply
núca z kresťanského náboženstva, lebo sa 
boja, že by museli dať za obeť svoju ľud
skú pýchu. Takto Ježišova náuka o živote, 
ktorá by mala vypĺňať celý súkromný a ve
rejný život, stráca svoj vplyv a to vinou sa
mých kresťanov.

Ak manželia zbadajú skrytú trhlinu ne
dorozumenia v spoločnom živote, nemusia 
hľadať príčinu, ktorá láme sväté puto jed
noty duší niekde ďaleko a komplikovane. 
Hľadať treba celkom blízko, vo svojich srd
ciach. Kým otvorené srdce je žriedlom šťas
tia v spoločnom živote manželov, tak 
zavreté srdce plné závisti, zloby a pýchy 
ničí manželský pokoj a radosť. Sebaláska 
a pýcha sa vyvýši ako modla, ktorá výluč
ne na vlastné potešenie a výhody zame
riava všetky myšlienky a skutky.

Sebaláska sa nestará o úprimné plnenie 
povinností voči Bohu, deťom, manželke. 
Pravá nesebecká láska neprichádza rých
lo. Je to proces, ktorý vyžaduje trpezlivosť 
a trvá istý čas, kým vyrastie. Len s Božou 
pomocou možno tento proces urýchliť.

Ježiš Kristus nás nabáda, aby sme vložili 
svoj život do jeho rúk a dôverovali mu. Nie je 
ľahké milovať a práve preto je prikázanie o 
láske k blížnemu zakotvené v hlavnom Bo
žom prikázaní. Šťastným je manželstvo, 
v ktorom muž miluje ženu nežnou, slušnou, 
trpezlivou láskou a žena mu jeho city opätuje 
a snaží sa ho rešpektovať.

Vo Svätom písme je celý rad užitočných 
rád pre mužov i ženy, ako sa majú k sebe 
v manželstve správať. Najkrajšie 
to vystihuje hymnus na lásku, 
ktorý je súčasťou prvého lis
tu apoštola Pavla Korinťa
nom, nás učí: “Láska je 
trpezlivá, 
dobrotivá, 
nezávid í, 
nevypí na  
sa...“

JUDr.
Alexander

NEMEC

mym ako tréner druholigových futbalis
tov Slavoja Potravinára Trebišov.

Po povolení činnosti Gréckokatolíckej 
cirkvi v roku 1968 sa vrátil do svojej far
nosti Svetlice, kde začal výstavbu farskej 
budovy. Neskôr bol menovaný za dekana 
okresu Humenné a za správcu farnosti v 
Porúbke, kde sa okrem iného podieľal na 
oprave farskej budovy. Má podiel aj na 
oprave chrámu v svojej rodnej obci.

Blažený pokoj, večná pamiatka!

Spomíname
O. Dominik Metod 

Trčka, CSsR

Dňa 17. októbra 1968 bol na micha
lovskom cintoríne zvláštny pohreb. Po
chovávali prvého protoigumena grécko
katolíckych  redem ptoristov na 
Slovensku o. Dominika Metoda Trčku, 
CSsR. Do Michaloviec sa vrátil po 
dvadsiatich rokoch.

O. Dominik Metod Trčka bol prvým 
gréckokatolíckym redemptoristom a 23. 
marca 1946 po zriadení gréckokatolíc
kej viceprovincie jej prvým viceprovin- 
ciálom. Po februárových udalostiach 
1948 musel odísť z Michaloviec a uchý
lil sa v Sabinove, odkiaľ počas barbar
skej noci z 13. na 14. apríla 1950 ho 
odvliekli a odsúdili na dvanásť rokov 
väznenia.

Vo väznici v Leopoldove si tento vet
chý 72-ročný starec zanôtil tíško len pre 
seba vianočnú koledu a dostal sa na sa
motku. Tam následkom zimy a hladu 
zoslabol, ochorel a 23. marca 1959 zo
mrel. Pochoval ho len väzenský dozor
ca. Do Michaloviec jeho telo mohlo byť 
prevezené a pochované až v roku 1968.

Od jeho smrti uplynulo štyridsať ro
kov.

Vičnqja pamjať!
m m m

O. Dominik Metod Trčka vydal 
svedectvo svojej viery v období “zru
šenia” gréckokatolíckej cirkvi. Prí
činy jej zrušenia objasnili už aj naši 
historici. Najnovšie PhDr. Michal 
Barnovský, DrSc., z Historického 
ústavu SAV udalosti z 28. apríla 1950 
hodnotí takto: “Pravoslávna akcia 
v tej forme, ako sa uskutočnila, bola 
jedným z produktov stalinizmu a 
studenej vojny. Predstavovala vr
cholne nedemokratický, protiústav
ný a do slobody svedomia 
zasahujúci čin. Na dlhé roky desta- 
bilizovala cirkevno-politickú situá
ciu na východnom Slovensku” 
(Práca 1999, roč. 54, č. 48, s. 25).

Pavol KUŠNÍR
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firma SKERLIK JARNA PONUKA
■ slnečné okuliare s UV - filtrom
■ pánska a dámska kozmetika svetových značiek

Pre jarné upratovanie sme Vám pripravili 
veľký výber čistiacich potrieb

Na Vašu návštevu sa teší

firma ŠKERLÍK
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 - ceretit NPK 

síran draselný 
Zemina - floravita, teravita, rašelina 
Skleníkové fólie

Prešov, Pavlovičovo 
tel.: 091/725 033

r.á“ . 35

NEZľ- iU B N IT i N# SVOJU RKKLAMU V ÍL O V Í
Grécko
Pefkochorí - apartmány: 
od 3180 Sk, doprava:1900 Sk

Taliansko
Lido di Jesolo-hotel: od 6095 Sk 
Caorle - apartmány: od 9750 Sk

Chorvátsko
Zaton-kemp: od 3990 Sk 
Biograd na moru - apartmány: od 
4180 Sk, -prívesy: od 3450 Sk

Letecké zájazdy
Spojené arabské emiráty: od 32 000 Sk 
Korfu - apartmány: od 13 590 Sk 
Kréta - Apartmány: od 16 990 Sk 
-hotel: od 23 490 Sk

Maďarsko
Nyíregyháza - penzión: 2550 Sk

Letný detský tábor Gelnica
- 2680 Sk, termín : 5.7.-14.7.1999

C E S T O V N Á  K A N C E L A R IA
Hlavná 2, 080 01 Tel a fax 091/725 334, tel. 091/734 563

Ppsjeme vám nádherné chvíle 8 cestovnou kanceláriou 6ZCÍCUP

D arovaLí na SLOVO
Ján Michalov z Humenného 56 Sk, Katarína Ňaňková z Dolného Smo- 

kovca 124 Sk, Augustín Novajovský so Spišskej Belej 56 Sk, Mária Petri- 
ľáková zo Sabinova 56 Sk, Mária Pirožeková z Vlkovej 56 Sk, Mária 
Príhodová z Trebišova 56 Sk, Katarína Repková z Novej Ľubovne 56 Sk, 
Mikuláš Rešetárz Čerhova 40 Sk, Rímskokatolícky farský úrad z Ľubiše 
56 Sk, Mária Rindošová z Dvorianok 100 Sk, Ondrej Šimšaj z Margecian 
40 Sk, Mária Stenčíková zo Stropkova 40 Sk, Michal Strelec zo Šarišských 
Sokoloviec20 Sk, Gejza Tressa z Levoče 56 Sk, Júlia Brežinská z Egreša 
56 Sk, Júlia Jakabová z Hrčeľa 56 Sk, Anna Jakabová z Hrčeľa 56 Sk, 
Alžbeta Rusnáková z Vranova nad Topľou 56 Sk, Jozef Pavlo zo Soli 98 
Sk, Pavol Zigoz Beluše 50 Sk, Anna Španíková z Beluše 56 Sk, Jozef 
Baginz llavy 140 Sk, Helena Hladká z Ivanky pri Dunaji 40 Sk, Marta 
Bitterová z Nitry 56 Sk, Rímskokatolícky farský úrad z Okoličného 56 Sk, 
Alžbeta Otrubová z Veličnej 56 Sk, Tatiana Vilčeková z Ružomberka 16 Sk, 
Ondrej Dandár z Ružomberka 40 Sk, Juraj Zelník zo Slovenskej Ľupče 44 
Sk, Rímskokatolícky farský úrad zo Slopnej 106 Sk, Matilda Deketová 
z Veľkých Kostolian 56 Sk, Mária Beňová z Lipan 56 Sk, Viera Donovalová- 
Klenková zo Žiliny 100 Sk, Helena Kirchnerová zo Žiliny 100 Sk, Elena 
llečková z Pezinka 32 Sk, Anton Cipuľák z Michaloviec 156 Sk.

Za dary všetkým darcom Pán Boh zaplať.
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SVATA ZEM
IV. celodiecézna gréckokatolícka púť 
prešovského biskupstva
2.-10. mája 1999 Cena: 19 990 Sk
Program: Cézarea prímorská, Haifa, Nazaret, Tiberias, Kafarnaum a 

okolie, Hora Blahoslavenstiev a Tábor, Kána, Wádi Kelt, Jericho, Je
ruzalem, Betlehem, Ain Karem, hrobky patriarchov v Hebrone a 
Mámre, Mŕtve more, Betánia a ďalšie zaujímavosti a biblické miesta.

Bližšie informácie: CIUTOUR, cestovná kancelária, Košice, Južná tr. 15, Tel./fax: 095/765 363 S
........ .........  : . „J,... . ................. ’ .....

Svätá zem - 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 ré c k o  -11 dni: 20.9. - 30. 9.99. Cena 17 800 Sk.

A u to b u s o v é  p ú tn 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.

JANKA a spol. 5 % zľava pre každé
ho, kto sa do 30. aprí- 
la preukáže touto

Keramické dlažby, obklady a doplnky reklamou
- Keramické dlažby a obklady

z domácej a zahraničnej výroby
- lepidlá a tmely
- omietacie a rohové lišty
- vane a sanitárna technika
- batérie
- kúpeľňový nábytok s osvetlením
- pomocné materiály pre majstrov
- sprchovacie kúty a zástenky

Pre farnosti pri výstavbe chrámov 
za výhodné ceny - dohodou

Janka a s p o l .
Levočská 9, 080 01 Prešov 
Tel a fax.: 091/722 470

£

P E J T R  Ján T R U D IČ  

EíTfc PEČIATKY A TLAČIAREŇ
PEČIATKY: au to rizo van ý  výrobca sam ofarb iac ich  peč ia tok  trodat, 

dátum ovky, p eč ia tko vé  perá , d reven é  /vše tky  tva ry / 
TLAČIAREŇ: v ia c fa re b n é  vizitky, firem n é pap iere ,

o zn á m e n ia  /s v a d o b n é , prom očné, n o vo ro čn é .../, 
sam olepky, ka len d áre  /jed n o lis to vé , kartičkové /, štočky pre tlač, 
firem né tab u le  do veľkosti A 3 , m enovky na dvere  a iné štítky.
Pri Väčších objednávkach poskytujeme zaujímame zťaVý*

PREŠOV, Vajanského 5 7 , S / f a x :  09 1 /7 2 2  422  Otvorené: Po-Pia 700-1630 hod.
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Computer Control 
Technology s.r.o., Šafá
rikova 35,080 01 Prešov, 
tel.: 091/ 711 279,711 
283, Fax: 091/711 129
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