
Časopis Gréckokatolíckej cirkvi

Kristus je svojím vtele
ním, svojím životom 

práce v Nazarete, svojím ká
zaním a zázrakmi, ktoré ko
nal v Judei a Galilei, svojou 
smrťou na kríži, svojím  
vzkriesením stredom všet
kého stvorenia, prvorode
ným Synom a Pánom celého 
tvorstva.

Poslaním nás - kresťanov 
- je hlásať vieru vlastnými 
slovami a vlastnými činmi. 
Pán chce mať svojich  
verných na všetkých križo
vatkách zeme. Niektorých 
povoláva na púšť, aby sa 
zriekli všetkých pút so 
svetom a práve tak vydávali 
svedectvo o Božej exištérí- 
c i i. Iným zveruje kňazský 
úrad. Väčšinu ľudí chce mať 
vo svete, pri svetských za
mestnaniach. Preto mušia 
títo kresťania prinášať Kris
ta do všetkých oblastí ľud
skej činnosti: do tovární, do 
laboratórií, do práce v poľ
nohospodárstve, do reme
selníckych dielní, do ulíc 
veľkomiest i na horské 
chodníky...

Francisco F. CARVAJALA 
m Hovoriť s Bohom

Jozef HAVRAN

Predobraz jari
Vo vetre strom sa krčí od kmeňa, 
v koreňoch teplo, v srdci jas, 
zem pripravená zhltnúť semená... 
Jar je tu. Odmäk pripeká.
Na kríži Ježiš, ľudskosť zranená - 
Veľkým sa štvrtkom dráma začína. 
Jar je tu, zázračné božské dielo. 
Občerství dušu nádejou a vierou,

pokloň sa krížu. Neplač, nežiaľ... 
Zvonami rozospievaná veža 
ohlási koniec cesty krížovej, 
povstane Pravda v mrazoch väznená, 
smrť-zimu slnko premôže!
Raduj sa, duša, veď si spasená!
Jar je tu, Predobraz tvojho vzkriesenia. 
Aleluja...

Velhflnočná 
udalosť Kj'ktmjlyo 
zmŕWyclfusla ma 
ned) nás naplní 

pokojom 
a radosťou.
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V e ľ k o n o č n á  u d a l o s ť

A VEĽKONOČNÁ VIERA

Aby sme mohli poznať podsta
tu hmoty, potrebujeme vedecké 
prístroje, aby sme vedeli viac o 
duši, potrebujeme rozvinutú vlast
nú duchovnosť.

Večnosť, ku ktorej speje náš 
duch, nie je akési trvanie za pre
žitým časom. Keď sa pokúšame 
niečo viac vedieť o večnosti, tak 
sa máme vzdať akýchkoľvek ná
zorných predstáv, lebo tieto sú 
viazané na reálny časopriestor. 
Večnosť je skôr stav dokonanej 
duchovnosti a slobody, ktorý sa 
zrodí po zániku času pri našej 
smrti.

Veľkonočné udalosti sú stretnu
tia so vzkrieseným Spasiteľom, 
ktorý sa zjavuje v atmosfére neu- 
chopiteľného tajomstva. Zvlášt
nosťou veľkonočnej udalosti je, že 
vyžaduje veľkonočnú vieru, s kto
rou tvorí neoddeliteľný celok. 
Vzkriesený Ježiš má všetku moc 
na nebi a na zemi, má moc odhr
núť oponu času a predstaviť sprí
tomnenú večnosť. Je potrebná k 
tomu hlboká viera apoštolov, ich 
vrúcna láska a neuhasínajúca túž
ba po stretnutí s Bohom a so svo
jím Pánom. Ide o jednotu udalosti 
a viery. Je to iný jav ako ktorákoľ
vek skúsenosť v bežnej časo
priestorovej realite. Nedá sa 
analyzovať a potom poskladať v 
racionálnej reflexii. Je to už uda
losť neba, viazaná na vieru žijú
cich na zemi.

S akým posolstvom slávime to
horočnú Veľkú noc? Tento posvät
ný čas vyžaduje, aby sme si 
nadobudli hlboké a trvalé pre
svedčenie, že náš život je ako 
celok zameraný k Bohu, je celok, 
ktorý má konečne platný zmysel, 
ktorý sa naplní v smrti, a ktorý 
potom prinesie spásu a záchra
nu.

Zmŕtvychvstalý Spasiteľ rozlo
mil žalár reálneho času a to nám 
umožňuje s radosťou vyznať: Ve
ríme vo vzkriesenie tela, v preme- 
ňujúce dovŕšenie terajšieho života 
a očakávame život večný. Ak nám 
prichodí vnímať náš život, ako 
vlastnú krížovú cestu, tak táto má 
svoje pätnáste zastavenie, na kto
rom sa končí čas a my vstupuje
me do priestorov nepochopiteľnej 
Božej lásky. M. STANISLAV

Úmysly apoštolátu modlitby 
na mesiac apríl

Aby kresťania slovom i životom odvážne ohlasova
li vieru vo vzkrieseného Pána a tak prispievali 
k budovaniu civilizácie lásky.

Aby cirkev v Afrike, trpiaca napätím a násilím, 
účinne plnila svoje poslanie zmierenia, bratstva a po
koja.

Perly východných otcov
Sv. Bažil Veľký O TOM, ČI SA MÔŽE ALMUŽNOU 

OČISTIŤ
Keď Pán povedal: “Ale čo je vo vnútri, rozdajte ako almuž

nu a všetko bude vám čisté” (Lk 11,41). Či od všetkých hrie
chov, ktorých sa niekto dopustil, môže sa almužnou očistiť?

- Sám súvis s predchádzajúcimi slovami vysvetľuje všetko. 
Pred týmito slovami povedal: “Vy, farizeji, čistite čašu a misu 
zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti” (Lk 11, 
39). Potom dodáva: “Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a 
všetko vám bude čisté” (Lk 11, 41), to znamená všetky tie hrie
chy a nedobré skutky, ktoré páchame lúpežou a lakomstvom. 
Zachej to tiež potvrdzuje týmito slovami: “Pane, polovicu svoj
ho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim 
štvornásobne” (Lk 19, 8). Takto od všetkých tých hriechov, 
z ktorých sa človek môže vykúpiť a za ktoré môže mnohonásob
ne vynahradiť, môže sa podobne očistiť. Hovorím výrazne ta
kým spôsobom, lebo on sám o sebe nestačí k očisteniu, ku 
ktorému je potrebné predovšetkým milosrdenstvo Božie a krv 
Kristova: “V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie 
hriechov, podľa bohatstva jeho milosti“ (Ef 1, 7), keď prináša
me za každý hriech ovocie opravdivého pokánia (Lk 3, 8).

Pripravili BAZILIÁNI

Deň modlitieb 
za povolania

Pri prílež itosti 36. Dňa 
modlitieb za duchovné povo
lania, ktorý sa bude sláviť 25. 
apríla 1999, Svätý Otec Ján 
Pavol II. vydal Posolstvo, v 
ktorom zdôrazňuje potrebu 
starostlivosti o duchovné po
volania.

Preto v ten deň sa vo 
všetkých gréckokatolíckych 
chrámoch budú veriaci so 
svojimi duchovnými otcami 
modliť za kňazské a rehoľné 
povolania.

Výstava 
Mikuláša Klimčáka
Gréckokatolícke biskup

stvo a Vlastivedné múzeum 
v Prešove pozývajú na výsta
vu Cyrilometodský odkaz v 
tvorbe akademického malia
ra M iku láša Klim čáka v 
priestoroch výstavnej siene 
Vlastivedného múzea v Pre
šove. Výstava potrvá do 16. 
apríla t.r.

Katechetický 
seminár

V dňoch 15.-16. apríla 
bude na Gréckokatolíckej 
bohosloveckej fakulte v Pre
šove celodiecézny kateche
tický  sem inár na tému: 
Katechéza ako špecifická 
forma ohlasovania evanjelia 
dospievajúcim.

Týždeň modlitieb 
za väzenstvo

Od 18. do 25. apríla bude 
na celom kresťanskom sve
te Týždeň modlitieb za vä
zenstvo.

Slávnosť v Hôrni
Košický exarcha vladyka 

Milan Chautur, CSsR, vo Veľ
konočný utorok - 6. apríla - 
odslúži v Chráme Uspenia 
Presvätej Bohorodičky v Hôr
ni sv. liturgiu a posvätí ikonu 
Presvätej Bohorodičky.

Najbližšie číslo SLOVA 
vyjde 18. apríla 1999
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S p ô to s f u trp e n ia , 
smrti a  vzk riesen ia

Ľudia hľadajú správne rie
šenia pre vzniknuté situácie 
v osobnom živote, v rodine či 
v spoločnosti. Nie vždy sa 
však dá nájsť také riešenie 
života, ktoré by uspokojovalo.

Dnes môžeme povedať, že 
riešenie pre život a problémy 
každého človeka nám ponú
ka vzkriesený Ježiš. Jeho 
vzkriesenie sa pre nás stane 
skutočným projektom nádeje 
v každej situácii len vtedy, ak 
sa na túto nedeľu Paschy do
kážeme pozerať komplexne a 
to v spojení s predchádzajú
cimi udalosťami Veľkého piat
ku i soboty.

Človek totiž robí často tú 
chybu, že by chcel 
od seba oddeliť 
bolesť a radosť, ,? 
kríž, hrob a vzkrie
senie. R adosť 
Veľkonočnej ne
dele sa dá úplne 
pochopiť len v sú- —̂  
vislosti s veľkopia- 
točnou bolesťou a • ' 
následne s hrobo
vým tichom Veľkej 
soboty. Taký je aj 
náš život, že ra
dosť sa rodí z bolesti a v tichu 
a samote sa pripravuje v nás 
predpoklad pre nové a úžas
né udalosti.

Zlý duch chce človeka voh- 
nať do neúplného pohľadu na 
život a to preto, aby ho robil 
nešťastným už tu na zemi. 
Robí to tak, že keď človek trpí, 
pokúša ho k bezodnému pe

simizmu a nahovára, že život 
nemá cenu, lebo je len utrpe
ním a krížom. Ak však človek 
prežíva radosť, pokúša ho 
k bezuzdnému užívaniu rado
vánok života bez pohľadu na 
pravdu o zajtrajšku. Takýmto 
pokúšaním dosahuje u ľudí 
neustály nepokoj a popudzu- 
je ich k neustálej nespokoj
nosti so životom.

Práve vzkriesený Ježiš nám 
dnes dosť jasne prezentuje 
radosť Veľkej noci, veľké oslo
bodenie z bied a úzkostí, kto
ré ho p riv ie d li do h robu , 
z ktorého on raz navždy víťaz
ne vstal. Všetko toto je  aj 
v našom živote poprepletané,

víťazstvo. Lebo ak smrť, kto
rá sa považuje za totálny ko
niec v prirodzenom poriadku, 
bola premožená Ježišovou 
mocou pri vzkriesení, potom 
niet dôvodu smútiť nad ne
úspechom a bolesťou, ktoré v 
porovnaní so smrťou sú ničím. 
Veď v ľudskom pohľade bol 
Ježišov kríž a následne hrob 
tým najväčším neúspechom, 
tou najväčšou prehrou a han
bou. A predsa práve tieto sku
točnosti si on vybral, aby nám 
dokáza l, že d revo potupy 

môže byť sym
bolom  m oci 
Božej a bez
n á d e j n o s ť  
hrobu sa mô
že s ta ť ná 
dejou života.

my však dokážeme vidieť ví
ťazný koniec toho všetkého, 
ak ostaneme pri Ježišovi tak 
v bolestiach ako i v rados
tiach, tak vo všedných dňoch, 
ako aj vo sviatky. Pohľad na 
Jež išovo  vzkriesen ie  nám 
dosť jasne  hovorí, že ne
jestvuje problém, ktorý by Je
žiš n e zv rá til v rad os tn é
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<Ježiš sa obetoval za človeka, 
aby bol v nebi spasený, 
no on j e  ako taká rieka, 
čo tečie len tak niekam  
bez cieľa aj bez ceny.

Krížová cesta nebeského Krista  
krvavo vykúpila osud človečí. 
Ale kam eň hriechu  
odvaliť sa chystá, 
už bude vid ieť kam  
a že je  čí.

inímka: archív

Pascha je práve v tom veľ
ká, že poukazuje na spätosť 
utrpenia, smrti a vzkriesenia. 
A to, čo je platné vo fyzickom 
poriadku, premieta sa aj do 
duchovného... Veď čím iným 
je hriech, ak nie utrpením a 
sm rťo u? ! K o ľk í ľud ia  pre 
hriech nespávajú a nedokážu 
žiť šťastne, lebo v nich je za

bitý Boh, ich duša je pre 
Boha mŕtva. Aj do toho- 
to s tavu  bezn ád e je  
vs tu p u je  v z k r ie s e n ý  
Kristus a hneď pri pr
vom kontakte s apoštol
mi po vz k r ie s e n í im 
dáva m oc o d p ú š ťa ť 
hriechy slovami: “Prijmi
te D ucha S vä tého ; 
komu odpustite hriechy, 
budú mu odpustené...” 
(Jn 20, 23).

Vzkriesenie teda na
ozaj prináša riešenie do 
všetkých ľudským prob

lémov. Len je  dôležité, aby 
sme ich vedeli brať komplex
ne. Lebo ten, kto by chcel Veľ
ký piatok a Veľkú sobotu od
d e liť  od v z k r ie s e n ia , ten 
riskuje, že sa zblázni od bo
lestí a beznádeje. Rovnako 
však risku je aj ten, kto by 
vzkriesenie chcel oddeliť od 
Veľkého piatku a soboty, lebo 
svoj život na zemi bude chcieť 
prežívať nereálne, v zážitkoch 
a radovánkach. A my vieme, 
že v takomto nereálnom chá
paní šťastia  žijú len ľudia 
v blázinci, o ktorých sa hovo
rí, že sú vždy šťastní, lebo ne
vnímajú reálne život s problé
mami.

Preto aj východná cirkev 
spája toto ťrojdnie od Veľké
ho p iatku do ve ľkého dňa 
vzkriesen ia  cez tropa ry  a 
spevy v jeden celok, ktorý vy
tvára aj náš život v utrpení ná
dejne nasmerovaný k vzkrie
sen iu . Na V eľký p ia tok  v 
stichirách nás východná cir
kev upozorňuje, že mŕtve telo, 
uložené do hrobu, je neporu- 
šiteľné a oslovuje ženy pri 

hrobe spevom pri prenáša
ní plaščenice zdôrazňuje, 
že “vonné masti patria zo
snulým, ale Kristus je ne
s m rte ľn ý .” Na nedeľu 
Paschy zas nám pripo
mína, že “včera sme boli 
s Kristom pochovaní a 
dnes s ním vstávame z 
mŕtvych.”

Práve toto je základná myš
lienka Veľkej noci, ktorú nám 
zvlášť východná cirkev pripo
mína, aby sme aj my svoj ži
vo t b ra li kom p lexne  a to 
v u trp en í i v rad os tia ch , 
v smrti aj nádeji na vzkriese
nie.

Len tak potom môžeme žiť 
naplno a šťastne a s pokojom 
v srdci, o ktorom hovorí Ježiš 
Kristus: “Pokoj vám zanechá
vam, svoj pokoj vám dávam. 
Ale ja vám nedávam, ako svet 
dáva” (Jn 14, 27).

P ra jem  vám  vše tkým  z 
úprimného srdca, aby tento 
pokoj, ktorý priniesol Kristus 
do sŕdc tých, ktorí sa mu otvá
rajú, zavládol vo vašich rodi
nách a farnostiach a vstúpil 
tak do vašich dní plných sta
rostí ako i dní radostí.

Mons. Milan CHAUTUR, CSsR 
košický exarcha
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V čase, keď sa príroda pre
búdza zo zim ného spánku 
k novému životu, s radosťou 
slávi celý kresťanský svet sláv
nosť Kristovho zmŕtvychvsta
nia. Neveriaci ľudia sa radujú 
v tieto jarné dni radosťou, kto
rá je čisto pozemská. Je to ra
dosť z prebúdzajúcej prírody, 
kde v nepretržitom striedaní 
opakuje sa život a smrť.

Cirkev ale vyzýva celé stvo- 
renstvo k pravej radosti...

...No nájdu sa však aj dnes 
takí, ktorí nechcú pripustiť dô
vod radosti kresťanského sve
ta. Tvrdia: Kristus nevstal z 
mŕtvych. To boli len haluciná
cie apošto lov a n iektorých 
žien. Ich túžba po Kristovi bola 
vraj tak veľká, že sa dali okla
mať ilúziou a ich podráždená 
fantázia vraj im vykúzlila obraz 
živého Krista.

Čo na to povedať?
Tento neodôvodnený výmy

sel poplietol mnoho hláv...
... Apoštoli, tí zdraví vidieča

nia, boli všetko ostatné, len nie 
moderní a nervózni snílkovia.

te lo  a nie na jeho  zm ŕt
vychvstanie. Kristovo zm ŕt
vychvstanie nečakali ani jeho 
učeníci. Dokazuje to tá skutoč
nosť, že v prvý voľný deň po 
sobote, keď mohli odísť z Je
ruzalema, odchádzajú do svo
jich domovov sklamaní. Spo
meňme si na dvoch z emauz- 
ských učeníkov: “My sme 
dúfali, že on vykúpi Izrael” (Lk
24, 21).

Halucinácie by museli vyze
rať celkom ináč ako to, čo vi
deli apoštoli a ženy. V ideli 
prázdny hrob. Kde bol teda 
Kristus? Halucinácie by im 
ukázali Krista v hrobe a to ži
vého.

A napokon tie isté haluciná
cie nemôžu mať mnohí ľudia, 
ktorí nie sú závislí na sebe a 
ktorí sú na rozličných mies
tach. Krista zmŕtvychvstalého 
videlo mnoho ľudí. Sv. Pavol 
spomína viac ako päťsto.

Ale najpádnejším dôkazom 
proti halucináciám je prázdny 
hrob. O tom, že je  prázdny, 
svedčí evanjelium a židovský

“Ako bol Kristus vzkriesený Otcovou 
slávou, aj my žime novým životom” (por. Kim 
6, 4)

1. Dôstojnosť ľudskej osoby (KKC 1700 - 1802)
2. Zo stretnutí so vzkrieseným Pánom v Eucharistii pri

nášať blížnym radostnú istotu o ceste k víťazstvu pravdy, 
dobra, lásky a života, o ceste k večnému spoločenstvu 
s Bohom, ktorú nám ukazuje Kristus v evanjeliu a potvr
dzuje svojím zmŕtvychvstaním.

Halucinácie môže vytvoriť len 
obraz toho, čo túžobne očaká
vame. A apoštoli vôbec neo
čakávali. Odovzdali sa celkom 
beznádejnosti. Dojem, aký na 
nich urobila správa o vzkriese
ní, podáva sv. Lukáš takto: 
“Vrátili sa od hrobu a toto všet
ko zvestovali Jedenástim  i 
všetkým ostatným... Ale im sa 
zdali tieto slová ako blúznenie 
a neverili im” (Lk 24, 8-10). 
Ženy tak tiež  nič nečakali.
V nedeľné ráno sa pripravovali 
na to, aby pomazali Ježišovo

Talmud. Ak bol hrob prázdny, 
kde bol Kristus?

A tak môžeme smelo kon
štatovať, že ani najbystrejší 
rozum a najživšia fantázia, ani 
obsiahla učenosť, ani nadanie 
a usilovnosť nedokázali v prie
behu dvadsiatich storočí pove
dať niečo vážne a seriózne 
proti skutočnosti Kristovho 
zmŕtvychvstania. Vo svojich 
výmysloch sa nepriatelia zmŕt
vychvstalého Krista zamotáva
jú do vnútorných rozporov, po
vrchnej polovičatosti, ba čo je

horšie i do úmy
selných podvo
dov.

...Veľkú noc 
roku 1999 slávi
me v kontexte 
prípravy na Veľ
ké jub ileum  
2000. A práve 
tento rok je ro
kom Prvej bož
skej osoby, Boha
- O tca. Pápež 
Ján Pavol II. 
v a po š to lsko m  
liste Tertio mel- 
lennio advenien
te zdôrazňuje, že 
“V tomto treťom 
prípravnom roku 
je zmyslom ces
ty k Otcovi pobá
dať vše tkých, 
aby sa spojení 
s Kristom Vyku
piteľom, dali na 
cestu opravdivé
ho obrátenia, kto
ré má v sebe tak 
negatívny aspekt oslobodenia 
sa od hriechu, ako aj pozitívny 
aspekt voľby dobra, vyjadrené
ho etickými hodnotami, ob
siahnutými v prirodzenom zá
kone a potvrdenom i prehĺbe
nom Evanjeliom” (TMA, nr. 50). 
Je to pre každého kresťana vý
zva kráčať k Otcovi s radost
ným srdcom. Pravá, čistá kres
ťanská radosť je tou devízou, 
ktorú má dať kresťan ako dar 
dnešnému svetu k jubilejnému 
roku 2000. Radosť zo života 
zmŕtvychvstalého Krista, na 
ktorom pokrstení už v tomto ži
vote majú účasť. Dávame 
dnešnému svetu túto radosť?

...V spôsobe života kresťa
nov by mal prevládať optimiz
mus, radosť, ktorá by mala 
inšpirovať aj tých, čo nepozna
jú Krista. Sv. Augustín o kres
ťanoch prvých sto ročí v 
súvislosti s Kristovým zm ŕt

vychvstaním napísal aj takéto 
konštatovanie: “Na Veľkú noc 
nespali! Ale vraj ani pohania. 
Trápil ich akýsi nepokoj. Ráno 
stretáva li novopokrstencov 
v bielom rúchu s odbleskom 
radostí na tvári. Začali vraj tu
šiť, z akého prameňa pochá
dza táto radosť a vyhľadávať 
tento prameň - Krista, zmŕt
vychvstalého Krista, ktorý je 
predmetom a zárukou zmŕt
vychvstalého človeka.”

Na tvárach kresťanoch 
zvlášť v čase veľkonočnom 
má byť zjavná radosť z Kris
tovho víťazstva nad smrťou, 
diablom, hriechom. A všetci tí, 
ktorí slávia sviatky jari, pri stret
nutí s kresťanmi by mali spo
znať, že Kristus skutočne vstal 
z mŕtvych a žije v nás i v celej 
svojej Cirkvi.

Mons. Alojz TKÁČ 
košický arcibiskup



O  TELEVÍZNOM FILMOVOM 
DOKUMENTE SVIATOK SVIATKOV
S AUTOROM SCENARA JOZEFOM ČERVÍNKOM

Novinára Jozefa Červínku z Košíc poznáme ešte 
z roku 1968, keď ako jed iný z redaktorov bol dňa 10. 
apríla 1968 prítomný v Košiciach na prvom stretnutí 
gréckokatolíckych kňazov po 18 rokoch prenasledo
vania gréckokatolíckej cirkvi a pravdivo informoval o 
je j položení vo vtedajších Východoslovenských novi
nách. Potom - v období tzv. normalizácie - musel sa 
odmlčať a do povedomia verejnosti sa mohol dostať 
až po roku 1989. V súčasnosti ako voľný novinár ex
terne spolupracuje s Hlavnou redakciou duchovného 
života Slovenskej televízie v Bratislave.

Doteraz bolo realizovaných do dvadsať filmových te
levíznych dokumentov, ktoré vznikli na základe jeho  

scenárov. Značná časť z nich čerpá námety z prostredia gréckokatolíkov. Uvá
dzame aspoň najvýznamnejšie - Toto je  moja krv (1995), Odkaz nemej z Ľutiny 
(1995), Kde sa Západ stretáva s Východom (1996) a ďalšie. Jeho srdcovou záleži
tosťou v ostatnom čase je  televízna relácia Božie deti - o duchovnej formácii 
Rómov.

Pri stretnutí nám ochotne odpovedal na otázky o filmovom televíznom doku
mente Sviatok sviatkov.

SLOYO 7/99

■ Počas tohtoročných  
veľkonočných svia tkov  
Slovenská televízia Brati
slava odvysiela televízny 
filmový dokument Sviatok 
sviatkov - o veľkonočných 
obradoch gréckokatolíc
kej cirkvi. Aká je  genéza 
tohto tridsaťminútového 
filmu?

- Prvý impulz pre tento fil
mový dokument dal košický 
exarcha vladyka M ilan 
Chautur, CSsR. S radosťou 
som sa podujal vypracovať 
scenár. Môj zámer bol taký, 
že film nemá ukázať iba prie
beh obradov vo Veľkom týžd
ni, ale aj dokum entovať 
vzťah veriacich k tomuto naj
väčšiemu kresťanském u 
sviatku a to duchovné, čo 
konkrétne veriaci prežívajú 
v tomto období.

■ Aké prostredie ste vy
užili pre tento filmový do
kument a s kým ste spolu
pracovali pri realizácii 
scenára?

- Pri detailnom spoznáva
ní obradov Veľkého týždňa 
byzantskej cirkvi mi pomo
hol vladyka Milan Chautur, 
CSsR, protosynkel košického 
exarchátu o. Vladimír Tom- 
ko, tajomník biskupa o. 
Pavol Medviď a košický pro
topresbyter o. Marko Roz
koš. Do problematiky sláve
nia Veľkej noci ma ochotne 
uviedol o. Michal Hospodár. 
V mojom tvorivom zámere 
bolo ukázať nielen obrady 
v chráme, ale aj spôsoby pre
žívania myšlienky sviatkov 
v rodinách a farnostiach. 
Preto scenár zahrnul aj zvy
ky obyvateľov rázovitej obce 
Kojšov a veľkú hĺbku du
chovného vyznania sviatku 
zdôraznil náš východosloven
ský básnik Mikuláš Kasar- 
da.

■ Vieme, že scenár sa do
tváral - ako to obyčajne 
býva - aj v priebehu na
krúcania. Ozaj, ako ste vy 
ocobne spolu s televíznym 
štábom prežívali tento  
sviatok sviatkov?

- Veľmi na nás všetkých 
zapôsobila ochota jednodu
chých kojšovských veriacich

na čele s ich farárom o. Mar
kom Horňákom. Spomeniem 
aspoň Máriu Petrovovú, 
s ktorou sme nakrúcali jed
notlivé detaily prípravy veľ
konočných jedál i miestnych 
zvykov a obdivovali sme nad
šenie všetkých členov Kated
rálneho zboru sv. Cyrila a 
Metoda v Košiciach.

■ A čo chcete povedať  
našim čitateľom  na zá
ver?

- Už niekolko rokov nosím 
v srdci myšlienku nakrútiť te
levízny filmový dokument o 
Klokočové, o klokočovskej iko
ne Presvätej Bohorodičky. 
K tejto práci som doteraz zo
zbieral a naštudoval dostatok 
materiálu a verím, že s pomo
cou Božou sa mi podarí reali
zovať zamýšľané dielo. Bude to 
môj tvorivý dar tej cirkvi, kto
rá v rokoch 1950-1968 mala 
byť vymazaná z našich dejín a 
v rokoch 1969-1989 bola u nás 
iba trpená.

Súčasne blahoželám časo
pisu Slovo pri príležitosti 30. 
výročia jeho nultého čísla, 
redakcii stále dobré a tvori

vé príspevky do jednotlivých 
čísel a najmä to, aby tento 
časopis našiel cestu k ďalším 
čitateľom a priaznivú ozve
nu v ich srdciach. Toto žela
nie vyslovujem z úprimného 
srdca aj preto, že ako novi
nár som bol aktívne prítom
ný nielen pri historických

aktivitách obnovy činnosti 
gréckokatolíckej cirkvi v ruš
ných rokoch 1968-1969, ale 
aj pri tom, keď sa za naozaj 
nie ľahkých podmienok rea
lizovali prvé kroky tridsať
ročnej cesty Slova.

Za rozhovor i blahoželanie 
poďakoval Pavol KUŠNÍR.

Na snímke Jozefa Červínku košický exarcha vladyka Milan Chau
tur, CSsR, s režisérom Slovenskej televízie v Bratislave Jánom 
Tóthom a zodpovednou redaktorkou Veronikou Bednárovou.
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PodNETv Jeruzalem ^aSll trbvm1
Veriť, ale ako?

Dá sa hovoriť o viere, ak by sme 
neverili vo fundament, v podstatu 

katolíckeho vierovyznania - teda v 

zmŕtvychvstanie?

Ak by nejestvoval posmrtný ži

vot, tak by nejestvovalo ani nebo a 
peklo. A ak by nebolo miesto svä

tých, načo by nám bola viera.

My však veríme, že Ježiš Kristus 
je Božím Synom, zobral na seba 

všetky naše hriechy, zomrel na krí
ži, bol pochovaný a na tretí deň 

vstal z mŕtvych.

Veď keby Kristus nebol vstal z 

mŕtvych, márna by bola naša viera 

a zbytočné by boli naše modlitby. 
Boli by sme ako stromy bez lístia, 

ako potok bez vody, ako púšť bez 

piesku....

Ak veríme, že budeme žiť aj po 

dovŕšení našej životnej púte na 

tomto svete, potom tejto viere pod- 
mieňme naše myšlienky a konania.

Často totiž my - kresťania - pô

sobíme na okolitý svet ako soľ, kto

rá stratila chuť.

Sme ako nové auto, ale bez ben

zínu. Tí, ktorí si hovoria, že sú ne
veriaci, sa na nás pozerajú, ako 

tlačíme pred sebou tú svoju „káru“ 

a nevedia pochopiť, načo niektorí 

z nás bez záujmu vystávajú pri ne
deľnej bohoslužbe kdesi pri chrá

me a podobne. Takto by sme na 

svojej viere mohli odhaľovať množ

stvo „haraburdia“, s ktorým si ne

vieme rady.
Prežívame najradostnejšie ob

dobie - slávime Paschu. Kristus 
vstal z mŕtvych. Odložme staré 

zmýšľanie, odhoďme všetko, čo 
nám zastiera vidieť Kristovo svet

lo. Upriamme celú svoju bytosť na 

vzkrieseného Krista. Uverme mu!

A. MESÁROŠ

O  m ie s t e  K r is t o v h o  u t r p e n ia

A SLÁVNEHO VZKRIESENIA

Posledných sedem dní
“Na druhý deň sa veľký zástup, čo 

prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš pri
chádza do Jeruzalema. Nabrali palmo
vých ratolestí, vyšli mu v ústrety a 
volali: “Hosanna! Požehnaný, ktorý pri
chádza v mene Pánovom, kráľ Izrae
la!” Ježiš si našiel osliatko a sadol si 
naň, ako je napísané: “Neboj sa, dcéra 
sionská! Hľa, tvoj kráľ prichádza, se
diaci na mláďati oslice” (Jn 12, 12-15).

Jeruzalem: samotné meno navodzu
je predstavu univerzálnosti a rozmer 
presahujúci nacionalizmus, rasové spo
ry, náboženské a politické bariéry. Pod
ľa evanjelia bolo mesto svedkom 
Ježišovej pozemskej a historickej ces
ty

Kristov hrob
Svätyňa Božieho hrobu je v strede 

rotundy Anastasis. Jej podoba je vý
sledkom rôznych stavebných úprav sta
rovekého židovského hrobu vykona
ných behom predchádzajúcich storočí. 
Vchod vedie do prvého väčšieho 
priestoru známeho ako Kaplnka anje
la. Fragment skaly označuje miesto, o 
ktorom sa predpokladá, že na ňom an
jel oznamoval ženám zmŕtvychvstanie. 
“Keď vošli do hrobu, na pravej strane 
videli sedieť mladíka oblečeného do 
bieleho rúcha a stŕpli” (Mk 16, 5).

Vnútorný priestor s výklenkami nie 
je veľký, ale má v sebe hlboký vnútor
ný náboj a je plný symbolov intenzív
neho emocionálneho napätia. Tento 
uzatvorený sviecami osvetľovaný 
priestor je v skutočnosti posledným 
zastavením krížovej cesty. Je miestom, 
kde končí Kristov pozemský život pred 
jeho slávnym zmŕtvychvstaním, ako 
predpovedalo Sväté písmo. Mramoro
vá doska chráni pôvodnú skalu hrobu. 
Nad hrobom je možné uvidieť väčší 
počet strieborných lámp, ktoré patria 
štyrom rôznym kresťanským cirkvám. 
Tri z nich nad doskou predstavujú 
zmŕtvychvstanie podľa gréckej, latin
skej a arménskej verzie.M iesto  K ris tovh o  zm ŕtvych vs tan ia
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Je jedna krásna de
dina Spišského Za- 

maguria, ktorá vyn iká  
najmä tým, že sa nachá
dza v doline ako čarov
né h n iezd o  m e d z i 
P ien inam i a T a tra m i. 
Takmer z každého k op 
čeka sa otvára pekný v ý 
hľad na b ie le  b r a lá  
Pienin, m od rú  s tu ž k u  
Dunajca, a na m ajestát
ne Vysoké Tatry.

V Osturni je  gréckoka
tolícka farnosť, prináleží 
do G r é c k o k a to líck e h o  
biskupstva v  P re šo v e . 
Cerkev v Osturni je  m u 
rovaná s barok ovou  v e 
žou, s to jí  ta k , a k o  v 
susedných ded in ách  za 
potokom, pod  k op com , 
oplotená n a  v ý ch o d n ý  
spôsob plotom  zakrytým  
šindľom. N ad vch odom  
do chrámu je  tabuľa n a 
písaná v c irk e v n o -s lo -  
vanskom ja z y k u , k ed y  
bol posvätený (predtým  
bol d rev en ý ) v ik á r o m  
m ukačevskej e p a rch ie  
v roku 1796. C erkev bola 
obnovená v  roku 1891.

Oproti chrám u s výhľa 
dom cez chrbty Spišskej 
Magury na Tatry, oh ra 
dený plotom , od d e len ý  
strmou cestičkou, je  os- 
turniansky cintorín. N á
pisy na h r o b o c h  sú 
slovenské a na hroboch  
kňazov latinské.

Na uvedom enie ob ča 
nov značne vplýva kňaz, 
ktorý je v O sturn i je d i
nou autoritou, n akoľko 
tam už nie je  ani m ater
ská škola, ani základná 
škola pre malý počet detí.

Osturňa p a tr í m ed zi 
jednu z najdlhších dedín 
na Slovensku. Jej dreve
né dom čeky sa  t ia h n u  
popri potoku v  dlhej do
line ležiacej m edzi dvo
ma rozprestierajúcimi sa 
kopcami v d ĺžke d e s ia 
tich kilometrov.

A traktívnym  v te jto  
originálnej spišskej obci 
je fákt, že leží pod Tatra
mi a je pritom najďalej 
na západ vysunuté teri-

NA KRAJI SVETA
tórium  rusínskeho etnika.

O sturňanci sú národ pobožní. N ielen  na veľk onoč
né sviatky, ale vždy  v  nedeľu  a vo sviatok za hlaho- 
lu  zvonov sa cesta  rozh ýri pestrým i k ro jm i žien, 
dievčat a detí. Kroj osturnianskych  žien  je  veľm i po
dobný ždiar-

Sú miesta na zemi, 
kde ešte počuť ozvenu.
V tichu znie spev lastovičky 
a vidieť vieru ľudí - nezlomnú.

Tak ako jar sa prebúdza 
a jas slnka rozohrieva polia, 
veľkonočné ráno pochopiť 
nám núka,
čo to zo vzkriesenia.

skem u alebo 
s p iš s k é m u , 
iba je  trošku 
s k ro m n e j ší.
V  te jto  p e s 
trej nádhere  
k r á č a j ú  
v  n ed e ľu  na 
služby B ožie 
“noví” obyva
te lia  O stu r- 
n e , a to  
c h a tá r i  a 
c h a l u p á r i ,  
k torí tu  trá-
via svoj voľný čas a zotavujú si svoje pľú 
ca od znečisteného vzduchu  v  m este.

Osturňa je  krásna dedinka pre toho, 
kto m á rád ticho a prekrásnu Božiu 
prírodu , roz jím a n ie  o kráse. Ten 
tam  rád pobudne a ešte radšej sa 
tam  vracia.

O sturňa - to je  tichá krása prí
rody, láskaví a m ilí, nábožní ľu 
dia, vždy ochotní na kus reči a 
s citom  ch rán iacim  prekrásnu  
prírodu svojho jedinečného cho
tára, ako aj neopakovateľnú  
k rá su  je h o  s ta rod á v n y ch  
dreveničiek.

O krem  všetkého prírod
ného bohatstva zachováva 
si táto obec vzácnu obra 
dovú  trad íciu . K  nej n e 
sporne patria veľkonočné 
o b ra d y  - V eľk ý  štv rtok ,

Veľký piatok, Veľká sobo
ta i V eľkonočná pascha. 
K  tr a d ič n ý m  ob ra d o m  
Veľkonočnej nedele pat
rí požehnanie jedál. R a
dostné Christos voskrese 
sa z Chrám u sv. archan
je la  M ich a la  ozýva pod 
Tatram i aj tohto roku.

Erika MATONOVÁ

Ilustračná snímka: am

NA SKON SVÄTÉHO NÁŠHO OTCA METODA, 
UČITEĽA SLOVANSKÝCH NÁRODOV- 6. APRÍLA
Tropar, hl. 4.
Nám, k to rí s i dnes pripom ínam e zosnutie tvojho učeníka, 
Kriste, - daruj z výsosti svoje nevyčerpateľné milosti, - otvor 
nám bránu do svojho kráľovstva, - vysloboď nás z okov 
m nohých hriechov, - na p ríhovor svojho učeníka Metoda. 
Kondák, hl. 2.
Verní svojmu svätém u biskupovi M etodovi ospevujme jeho  
svetlú pam iatku, - oslavujm e ho ako veľkého učiteľa Slo
vanov, - ctiteľa a služobníka Najsvätejšej Trojice, - neú
navného hlásateľa p rave j viery, - lebo on sa prihovára za 
nás všetkých. (voľný preklad)
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Čítaj a vyhraj 
s P  K  T  R  O  U

1. Panna Mária pochádzala z rodu...
a. Eliášovho
b. Dávidovho
c. Áronovho

2. V ktorom ruženci sa spomína: 
Ktorý sa pre nás krvou potil
a. radostný
b. bolestný
c. slávnostný

3. Kedy sa narodil o. Michal Lacko, SJ,
a. v roku 1936
b. v roku 1920
c. v roku 1919

4. Kde sa konalo stretnutie mláde
že s otcami biskupmi na Kvetnú ne
deľu
a. Prešove, Košiciach
b. Michalovciach, Humennom
c. Košiciach, Starej Ľubovni

5. Komu predpovedal Ježiš 
Kristus, že ho zaprie?
a. Pavlovi
b. Petrovi
c. Jánovi

6. Po Kristovom vzkriesení, ktorý 
z učeníkov vošiel prvý do jeho 
hrobu?
a. Ján
b. Peter
c. Filip

Odpovede na niektoré otáz
ky sa nachádzajú v tomto 
vydaní SLOVA. Stačí, ak 
správne odpoviete minimálne 
na štyri zo šiestich otázok a na 
korešpondenčnom lístku zašle
te správne odpovede na adre
su redakcie SLOVA do 14 dní. 
Nezabudnite na heslo:

Čítaj a vyhraj s PETROU. 
Piati výhercovia získajú po

ukážku na nákup tovaru v pre
dajni PETRA v Prešove do 500 
Sk so zľavou 20 % (až 100 Sk), 
alebo pri zakúpení momentál
nej ponuky vydavateľstva zľa
vu 25%.

Kto vyhral ?
Rekordný počet 172 čitate
ľov nám poslalo odpovede 
z č.5/98. Správne znenie 
kvízu č.1 bolo : 1a,2c,3a,4c, 
5a,6c,7b,8c,9c,10c. Výher
covia: Pavol Černák z Tel- 
gártu, Anna Štefanová z 
Miňoviec, Rod. Karnišová 
zo Sabinova, Mária Šuško
vá z Bardejova a Terézia 
Bérešová z Humenného.

OSLÍ TRÓN A HOSANNA

predajňa Petra na Hlavnej ulici č.2 v Prešove
ponúka:
1. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Československu (1945-89)

/ThDr. P. Šturák)... 182 Sk
2.Dejiny Košického biskupstva latinského obradu (1918-1935)

/ThDr. J. Andrej/ ... 165 Sk
3. Dar a tajomstvo (50. výročie kňazstva Jána Pavla II.)

/pápež Ján Pavol II./ ... 87 Sk
4. MC Kto verí /moderné duchovné piesne/ ... 90 Sk
5. MC Svätá božská liturgia /slovenská/... 90 Sk

K  cene je potrebné pripočítať poštovné a balné. 
Nad 500 Sk poštovné a balné hradíme my. 

Objednávky prijímame poštou aj telefonicky: 091-733 323.

VÝHERCOVIA KVÍZU ZÍSKAVAJÚ AŽ 25 % ZĽAVU 
PRI NÁKUPE Z TEJTO PONUKY.

Martin KOCAN
Keď stromy rozprávajú..
Keď stromy rozprávajú, 
prichádza jar.
Púčikmi sa usmievajú 
a z kvetov pripravia mi dar.

A to zvláštne teplo v duši, 
prinášajú ich vône.
Len bzukot včiel to ticho ruší, 
keď sledujem ich z hlbín tône.

Ponorený do seba 
premýšľam o krásach jarných, 
zoslaných ľudom z neba, 
len z lásky rúk Božích.

Už nadišiel čas, priblížila 
sa hod ina  spásy. Jež iš  
Kristus prichádza posled- 
nýkrát do hlavného mesta - 
Jeruzalema. Ľudí pribúda. 
Schádzajú sa na oslavu Veľ
kej noci. Nič netušiaci židia 
ešte nevedia, že práve v 
tom to roku dostane tento 
sviatok nový rozmer.

Kým dovtedy bola 
veľká noc oslavou a 
spomienkou na dávne 
vyslobodenie židov z 
egyptského zajatia, od čias, 
keď Ježiš Kristus umrel na 
golgotskom kríži a na tretí 
deň vstal z mŕtvych, veľko
nočná pascha dáva všetkým 
ľuďom nádej, že aj my raz 
vstaneme z mŕtvych.

Vráťme sa však k onému 
oslavnému dňu. Hosanna 
Synovi Dávidovmu. Židia 
vtedy volali, spievali, básni
li i tancovali. Deti pobeháva- 
li po kamennej dlažbe a tešili 
sa pri pohľade na osliatko, 
na ktorom sedel „kráľ Izrae
la“. Tak to by mohol byť za
čiatok jeho triumfálnej cesty. 
Co nevidieť, bude Ježiš se
dieť na inom vznešenejšom 
tróne. Tak nejako zmýšľali 
možno učeníci, priatelia a 
sympatizanti proroka z Na- 
zareťu. Boli v dave aj ľudia,

ktorí tušili iné riešenie? 
Možno. Božský plán však 
predčil všetky očakávania. O 
niekoľko dní sa všetci rozu
tekali.

Kvetná nedeľa patrí mla
dým. Stalo 
sa tak na 
z á k l a d e  
túžby a

doporuče- 
nia Sväté
ho Otca 
Jána Pav
la II. Kto 
veselšie a 
spontán
nej šie vie 
vyjadriť aj dnes 
svoju radosť zo ži
vota s Ježišom  
Kristom. Tejto ra 
dosti sa nám starším 
treba učiť. Preto všet
ky stretnutia mladých

so svojimi diecéznymi bis
kupmi po celom svete, ktoré 
sa konali v tento deň, boli 
manifestom oslavy Ježiša 
Krista. Radosť nás - súčas
níkov - je o to väčšia, že my 
už nemusíme čakať na ten 
vzácny okamih, kedy 
Kristus zasadne na trón, 
pretože my ho na tom nebes
kom tróne vierou vidíme. 
Boh nám dal prežívať vzác

ny čas. Boli ním 
stretnutia v Prešo
ve s diecéznym bis
kupom Mons. 
Jánom Hirkom a 
stretnutie vladyku 
Milana Chautura, 
CSsR v Košiciach s 
exarchátnou mlá
dežou. Už tradične 
sa v tento deň ko
najú dialógy s otca
mi biskupmi. Ani 
tento rok nechýba
li zvedavé otázky 
„m alých noviná

ri rov“, aby sa dozve- 
S- deli čo-to zo životaM
§< našich arcipastie-
p
f°' rov. Každé stretnú-
w
g, tie je  vzácnym

H
S- darom, bolo tak aj
P■H tohto roku 28. mar- 
£S ca.

É M Í  A. M ESÁRO Š
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Čo je šťastie?
Život je neustálym bojom, je  to úsilie o dosiahnutie 

istého cieľa, na konci ktorého je slovo šťastie. Nejestvu
je pravítko, ktorým by sa táto hodnota dala zmerať, ne
jestvuje váha, ktorou by sa dalo šťastie odvážiť. Sú však 
kritériá, a tiež znaky, ktoré ho dokazujú......

Marek R.

Otázka šťastia je tak trocha 
otázkou životného krídla, 
lebo človek sa cíti byť šťastný 
v tom, čomu verí, je tiež vý
sledkom harmónie ľudského 
vnútra, ktoré zažíva tichú ra
dosť. A práve v týchto dvoch 
znakoch šťastia sa skrýva ne- 
bezpečie, že ho stratíme. Ak 
totiž vložíme svoj život na zlú 
kartu, ak uveríme moci peňa
zí, či v čokoľvek nemorálne
ho, zostaneme v živote 
nešťastní a sklamaní. Podob

ne ak sa mladí ľudia upriamia 
len na tú búrlivú vonkajšiu “ra
dosť” diskoték a nebudú schop
ní vo svojom vnútri hľadať to 
tiché uspokojenie, nenájdu 
v živote nič trvácne.

Ak teda takto rozmýšľame o 
šťastí, potom nám musí byť jas
né, že trvalé šťastie dáva len 
to, čo má trvalú hodnotu.

Preto sa o pravom šťastí dá 
hovoriť iba v súvislosti 
s Bohom, s čistým svedomím, 
s pravou láskou, ktorá nikdy

nezanikne a s tým, čo má 
priamy vzťah k Bohu.

Výsledkom a dôkazom ta
kéhoto šťastia je potom vy
rovnanosť človeka, optimiz
mus, ohrozenosť pre iných a 
jasný cieľ, či zmysel života.

Boh nás stvoril pre takéto 
šťastie, ktoré má trvalý cha
rakter a chce, aby sme boli 
šťastní v tom, v ktorého verí
me a chce, aby naše vnútro 
nebolo nikdy rozorvané.

Hriech priniesol do tehto 
šťastia človeka úžasnú zme
nu: raj sa premenil na slzavé 
údolie. Preto je treba jasne 
poznať pravdu o sebe, aby 
sme vedeli jednoznačne vyko
reniť zo seba to, čo ničí šťastie 
mnohých. Treba jasne vedieť, 
čo je naším krédom, čomu 
skutočne veríme a tiež treba 
načrieť do hĺbky svojho srdca 
a tešiť sa z Boha, v ktorom je 
trvalý zdroj šťastia.

Mama, prečo?
Na konci mesta, 
jak domček maličký, 
žijú tam deti, 
bez otca, mamičky.

Osud krutý zažili, 
či sa z lásky rodili?

Mama, prečo si ma nechala? 
Mama, veď som bola tak malá. 
Kde je tvoje teplé srdce, 
kde sú tvoje ruky?
Mama moja,
prežívam kvôli tebe muky.

Mama, prečo si ma nechala? 
Mama, v domove som od mala. 
Kde si teraz, mama moja, 
silu má tá pýcha tvoja.
Poklad môj, tys' mamička moja, 
prečo si ma opustila, 
nebola som tvoja?
Aj ty, otec, život si mi dal, 
prečo si ma opustil, 
prečo si ma zanechal?

Volám, mama, volám, otec, 
veď ja nie som bezcenná vec.

Na ten svet som prišla z lásky? 
Čo ja, hriešna, čo ja viem, 
pravdu sa už nikdy, 
nikdy nedozviem.

Plače duša, srdce moje, 
kde sú slová materinské, 
kde sú slová tvoje?

Mama, ako sladko vyslovujú 
to slovíčko deti.
Mama, svetlo tvojej lásky 
nikdy nezasvieti.

Zabudla si na mňa, 
ja na teba nie, 
myslíš vôbec na mňa, 
neviem, kto ho vie.

Teraz kľačím, modlím sa 
pred Božou rodičkou.
Ona je tou pravou, 
tou mojou mamičkou.

Ona syna mala, 
vrúcne milovala, 
ona jeho rany 
s plačom utierala.

Aj za teba, mama moja, 
zomrel na kríži, 
moju lásku k Ježišovi 
nikto neskríži.

Každý večer modlím sa, 
aj za teba, mama moja, 
hoc' dávno už zomrela 
ku mne láska tvoja.

Co všetbčo VwcLia nevymyslia

Štyri metre široký a asi desať metrov dlhý 
most v Genezaretskom jazere má uniesť p ri
bližne 50 ľudí. Doteraz nie je  známe, kde 
presne sa tento most pod vodou má umiest
niť. Uvažuje sa o mieste pri kibuci Ginossar, 
kde je  v kôlni z vlnitého plechu uskladnený 
čln z Ježišových čias. Tento čln dávajú ve
riaci do súvislosti s príbehom o kráčaní po 
vode. Archeológovia nie sú si však ešte istí, 
či ten čln skutočne pochádza z dôb Ježiša 
Krista.

KIPA/TK KBS

To, čo robil Ježiš 
pred 2000 rokmi, 
budú m ať vraj 
možnosť robiť na
začiatku tretieho
tisícročia aj turis
ti - kráčať po Gene
zaretskom jazere! 
Sesť centim etrov 
pod hladinou vody 
umiestnený pontó
nový most v blíz
kosti pobrežia má 
toto podľa p red 
stáv izraelských  
orgánov turistom  
umožniť!

Ako znak zlého 
vkusu označili kresťania vo Svätej zemi pro
jekt WadiaAbu Nassar, riaditeľ Komisie pre 
Veľké jubileum Roku 2000 latinského pat
riarchátu v Jeruzaleme vyhlásil, že patriar
cha Michel Sabbah sa o týchto plánoch  
dozvedel len z tlače. Abu Nassar vychádza 
z toho, že tento turistický projekt - ako aj ďal
šie - budú viesť k náboženským a teologic
kým rozporom. Napríklad v Tiberiase sa 
plánuje studňa, v ktorej má prúd vody slú
žiť ako plátno na projekciu zjavení Márie a 
Ježiša...
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Prezident Izraela 
pozýva pápeža

Izraelský prezident Ezer 
Weizman pozval pápeža Jána 
Pavla II. na návštevu Izraela 
v rámci plánovaných osláv 
Roku 2000. Toto pozvanie pre
zident vyslovil v Jeruzaleme 
v prejave k 540 duchovným a 
novinárom z celého sveta, kto
rí sa zúčastnili na konferencii 
k príprave Jubilejného roku 
2000. Zorganizovalo ju Minis
terstvo pre cestovný ruch. Me
dzi účastníkmi boli početní 
katolícki biskupi ako aj zástup
covia cestovných kancelárií 
špecializovaných na pútnické 
zájazdy.

Podľa odhadu cirkevných 
kruhov navštívi v budúcom 
roku Izrael okolo 6 miliónov 
ľudí. Dovtedy bude treba ešte 
veľa urobiť, aby nastali pokro
ky v mierovom procese. To je 
názor viacerých účastníkov 
konferencie, ktorí tiež zdôraz
nili, že je veľmi dôležité, aby 
sa návštevníci cítili bezpeční 
a vítaní. KP/TK KBS

Gorbačov chváli 
Jána Pavla II.

Fórum festivalu populárnej 
hudby v San Remo si zvolil bý
valý sovietsky prezident a prvý 
tajomník komunistickej strany 
na pochvalu pápeža.

“Ján Pavol II. má pravdu so 
svojou požiadavkou nového 
svetového poriadku” - povedal 
“vodca perestrojky”, ktorý sa
25. februára zúčastnil ako pro
minentný hosť každoročnej 
súťaže spevákov. “Pretože aj 
keď je studená vojna skonče
ná, bojuje sa ďalej a blahobyt 
sa sústreďuje u niekoľko ľudí. 
Tu niečo nesúhlasí!” - pridal sa 
nositeľ Nobelovej ceny mieru 
ku kritike neoliberálneho vývo
ja, ktorú vyslovil Ján Pavol II. 
“Svet potrebuje ľudskejší, spra
vodlivejší a pokojamilovnejší 
poriadok." KP/TK KBS

Prvý ročník 
biblickej súťaže 
v Jakubanoch

Dňa 18. februára  1999 
v ZŠ Jakubany sa uskutoč
nila biblická súťaž.

Písomné práce hodnotili: 
o. Peter Vansač a katechét
ka Mgr. Darina Merčáková. 
Na organizáciu práce dohlia
dali: učiteľka M inčíková a 
učiteľ Kundľa. Súťažiaci boli 
rozdelení do dvoch kategó
rií.

Prvé miesto v prvej kate
górii získal Štefan Dopirák 
z druhého ročníka, v druhej 
kategórii získal prvé miesto 
Marek Jančík zo siedmeho 
ročníka.

Marek JANČÍK

f c r á t fc e

GRÉCKOKATOLÍKOM
V  K ARLO VÝCH  VA 
ROCH. Ako sme už oznámi
li, pre gréckokatolíkov, žijú
cich v diaspóre, bola v 
Karlových Varoch zriadená 
farnosť. Vďaka veľkorysos
ti plzenského rímskokatolíc
keho biskupa Mons. Fran
tiška Radkovského bola 
daná pre potreby farnosti 
kancelária a farský byt. -js-

POSVIACKA KAPLN
KY V KOŠICIACH. Košic
ký exarcha vladyka Milan 
Chautur, CSsR, posvätil v 
nedeľu 21. marca provizor-

nú drevenú kaplnku pre far
nosť Pokrova Presvätej Bo
horodičky. Kaplnka je na 
Levočskej ulici a sväté litur
gie sú v nej denne o 17.30 h, 
v sobotu o 7.30 h a 18.00 h a 
v nedeľu o 9 h a 10.30 h.

-vh-
SPOMIENKA NA O. MI

CHALA LACKA. Výročie 
smrti vzácneho kňaza - in
formátora a formátora gréc
kokatolíkov o. Michala 
Lacka, SJ, (1920-1982) - si 
pripomenuli v jeho rodisku 
v Krásnej nad Hornádom. V 
sobotu dňa 20. marca v 
Chráme sv. Cyrila a Metoda 
sv. liturgiu slúžil a kázal ko
šický exarcha vladyka Milan 
Chautur, CSsR. Po sv. litur
gii bola panychída. -vh-

Aj v Ľuboticiach už majú svoj chrám
V nedeľu 21. marca posvätil prešovský diecézny biskup 

Mons. Ján Hirka Chrám sv. proroka Izaiáša v Ľuboticiach. 
Budova, ktorá päťdesiat rokov slúžila ako sklad textilu, po 
zrekonštruovaní interiéru je prispôsobená pre náboženské 
účely Gréckokatolíckej cirkvi. Po posvätení kríža a chrámu 
slávil tam o. biskup prvú sv. liturgiu. Dekan o. Vasil Korma- 
ník, správca farnosti Prešov-Sekčov, pod ktorú Ľubotice ako 
filiálka patria, privítal na slávnosti predsedu Židovskej ná
boženskej obce Dezidera Landu, generálneho vikára pre
šovského biskupstva Mons. Jána Gajdoša, tajomníka 
biskupstva o. Andreja Rusnáka, miestneho duchovného 
rím. kat. cirkvi o. Milana Balicu a tiež kňazov pochádzajúcich 
z farnosti - o. Petra Komanického, o. Mareka Pribulu a o. 
Antona Pariľáka. Na slávnosti sa zúčastnil aj primátor mes
ta Prešov Ing. Juraj Kopčák a starosta obce Marián Baňas. 
Nový chrám bude slúžiť asi 350 veriacim z Ľubotíc a Nižnej 
Šebastovej. TKPB, o. Marek PRIBULA

Kňazské
jubileá

O. Ján Belejkanič - 55. vý
ročie narodenia - 5. apríla 

O. Michal Čintala, tit. arci- 
dekan - 85. výročie narodenia
- 21. apríla 

O. Jeroným Andrej Fedo- 
roňko, OSBM - 55. výročie 
ordinácie - 2. apríla.

O. MUDr. Ján Kóry, tit. ar- 
cidekan - 70. výročie narode
nia -14. apríla 

O. Michal Maslej, - 75. vý
ročie narodenia - 21. apríla 

O. Ján Šimon, tit. arcide- 
kan - 80. výročie narodenia -
26. apríla

Nové hroby
O. Ing. Juraj RINÍK zomrel 9. marca vo veku nedožitých 77 

rokov. Narodil sa 5. septembra 1922 v Hôrni, ordinovaný bol 11. 
mája 1969 v Prešove. Pôsobil v Maškovciach, v Strážskom, v 
rokoch 1990 - 1991 bol gen. vikárom pre ekumenické záležitosti. 
Pred odchodom do dôchodku pôsobil v Lastovciach.

Pohrebné obrady v Michalovciach za hojnej účasti kňazov a 
veriacich odslúžil 15. marca košický exarcha vladyka Milan Chau
tur,CSsR.

O. Július PUKÁN, titulárny kanonik, zomrel dňa 14. marca 
v 90. roku života a 67. roku kňazstva. Narodil sa 4. apríla 
1909 v Ľachovci. Pôsobil ako správca farností Tiché (1932- 
1945, Ladomírov (1945-1950), Varhaňovce (1968-1969), Ren- 
čišov (1970-1979). Od roku 1979 bol na odpočinku v Prešove.

Pohrebné obrady v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove vykonal dňa 18. marca prešovský diecézny biskup 
Mons. Ján Hirka.

Blažený pokoj, večná pamiatka!



SLOVO 7/99 n

Z POSOLSTVA SVÄTÉHO OTCA JÁNA PAVLA II. 
MLADÝM NA CELOM SVETE PRI PRÍLEŽITOSTI 

XIV. SVETOVÉHO DŇA MLÁDEŽE 1999
Drahí mladí priatelia!
„Otec vás m ilu je !“ Ak si 

kresťania uvedomujú, ako 
ich Boh miluje, musí ich to 
pobádať, „aby sa, spojení s 
Kristom - Vykupiteľom člove
ka - dali na cestu pravého 
obrátenia... A to je  vhodný 
rámec na znovuobjavenie a 
intenzívne slávenie sviatosti 
pokánia v je j najhlbšom  
význame“ (Tertio millen- 
nio adveniente 50).

„Hriech je  zneužitie  
slobody, ktorú dáva stvo
reným osobám, aby ho 
mohli milovať a aby sa 
mohli milovať aj navzá
jom“ (Katechizmus kato
líckej cirkvi, 387); je  to 
odmietnutie ž iť Božím ži
votom, prijatým v krste, 
nechcieť sa dať m ilovať 
opravdivou Láskou: člo
vek má totiž strašnú moc 
prekážať Bohu v jeho vôli da
rovať všetko dobro. Hriech, 
ktorý má pôvod v slobodnej 
vôli človeka (porov. M k 7,20), 
je priestupkom proti opravdi
vej láske; zraňuje prirodze
nosť človeka a narúša  
ľudskú solidaritu, prejavuje 
sa postojmi, slovami a skut
kami plnými sebectva (po
rov. Katechizmus katolíckej 
cirkvi, 1849-1950). Sloboda 
sa v najhlbšom vnútri láske 
otvára i zatvára. Toto je  trva
lá dráma človeka, ktorý si 
často vyberie radšej otroc
tvo, podlieha strachu, rozma
rom, zlozvykom, vytvára si 
modly, ktoré nad ním vlád-

Gréckokatolíci 
v Českých Budéjovic iach

V juhočeskom kraji žije mnoho 
potomkov gréckokatolíkov, ktorí sa 
tu prisťahovali po prvej a druhej 
svetovej vojne.

Českobudéjovický diecézny 
biskup Mons. ThDr. Antonín Líška, 
CSsR, ktorý je biritualistom, dobre

nu, ideológie, ktoré znetvoru- 
jú  jeho ľudskosť. V Jánovom  
evanjeliu o tom čítame: „Kaž
dý, kto pácha hriech, je  otrok“ 
(Jn 8,34).

Ježiš hovorí všetkým: „Ka
jajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 
1,15). Na začiatku každého  
opravdivého obrátenia je  po
hľad Boha na hriešnika. Po

hľad, ktorý prezrádza hľadanie 
plné lásky, odhodlanie až po 
obetovanie sa na kríži, vôľu 
odpustiť, ktorá prejavuje vin
n íkovi neustávajúcu úctu a 
lásku, pričom mu ako kontrast 
ukazuje chaos, do ktorého je  
ponorený, a dodáva mu odva
hu rozhodnúť sa zm eniť svoj 
život...

„Človek nemôže ž iť bez lás
ky. Človek ostáva sám sebe 
nepochopiteľnou bytosťou a 
jeho životu chýba zmysel, ak 
sa mu nezjaví láska, ak sa s 
ňou nestretne, ak ju  nezakúsi 
a ak si ju  určitým spôsobom  
neosvojí, ak nemá na nej živú 
účasť“ (Redemtoris hominis, 
10). Keď človek objavil a za-

chápe potreby pražského gréckoka- 
tolíckeho exarchátu a vychádza 
gréckokatolíkom v ústrety. Pre no
vozriadenú gréckokatolícku farnosť 
v Českých Budéjoviciach odo
vzdal do užívania Kaplnku smrteľ
ných úzkostí Pána a tú aj vysvätil 
9. januára t. r. Potom v nej odslúžil 
sv. liturgiu spolu s gen. vikárom 
pražského gréckokatolíckeho exar
chátu Mons. Jánom Eugenom Ko-

kúsil Boha milosrdenstva a 
odpúšťania, nemôže ž iť inak, 
ako neustále sa obracajúci 
k nemu (porov. Dives mise
ricordia, 13).

„C hoď a už nehreš!“ (Jn 
8,11). Odpustenie sa udeľu
je  nezištne, no pre človeka 
je  to pozvanie odpovedať 
naň tým, že sa bude vážne 

usilovať ž iť novým živo
tom. Boh pozná príliš 
dobre svoje stvorenia! 
Vie, že svojím prejavo
vaním  čo raz  väčše j 
lásky k hriešnikovi mu 
n a ko n ie c  zh n u s í 
hriech. Preto sa Božia 
láska prejavuje usta
vičnou ponukou  od 
pustenia.

Aké mnohovravné je  
v tomto ohľade podo
benstvo o m árnotrat

nom synovi! Od chvíle, ako 
odišiel z domu, otec žije v ne
pokoji: čaká, dúfa, pozerá do 
diaľky. Uznáva synovu slo
bodu, no trpí. A keď sa syn 
rozhodol, že sa vráti, on ho 
zbadá, hoci je  ešte ďaleko, 
ide mu naproti, pevne ho ob
jím e a plný radosti dáva prí
kazy:

„Dajte mu na prst prsteň - 
symbol zmluvy, prineste naj
krajšie šaty a oblečte ho - 
symbol nového života, obuj
te mu na nohy obuv - sym
bol navrátenej dôstojnosti, a 
veselo hodujme, lebo tento 
môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol 
stratený, a našiel sa!“ (porov. 
Lk 15,11-32).

čišom v koncelebrácii so správcom 
farnosti o. Vasilom Slyvockým. Na 
slávnosti spieval spevácky zbor z 
Radomyšle pod vedením Richarda 
Semiginovského.

Biskup Mons. ThDr. Antonín 
Líška, CSsR, preukázal aj ďalšiu 
veľkorysosť. Pre českobudéjovic- 
kú farnosť prepožičal farskú budo
vu v Kamennom Újezde.

Z českých novín -pk-
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Zázrak v Lurdoch
Zázračné vyliečenie v ma

riánskom pútnickom mieste 
Lurdy potvrdil biskup fran
cúzskej d iecézy Jacques 
Perrier. Po púti v októbri 
1987 bol Jean-Pierre Bely 
(51), trpiaci na sklerózu mul- 
tiplex, ľudsky nevysvetliteľ
ným spôsobom trvalo vylie
čený, oznám il b iskup v 
Lurdoch. Vyhlásilo to zdra
votnícke stredisko pútnické
ho m iesta po dôkladnom  
preskúmaní prípadu. Prípad 
posudzovali neurológovia, 
odborníci na túto chorobu a 
psychiater, povedal biskup 
Perrier. Tým sa počet ofici
álne uznaných zázrakov v 
Lurdoch zvýšil na 66 prípa
dov.

KP/TK BS

Blahorečenie 
Matky Terezy

Dňa 1. marca vydala Svä
tá stolica nasledovné tlačové 
komuniké:

Svätý Otec Ján Pavol II. na 
prosbu arcibiskupa Henry Se
bastiana D'Souzu z Kalkaty a 
mnohých ďalších prelátov dal 
súhlas k začatiu procesu bla
horečenia matky Terezy a 
tým dal dišpenz od normy 
článku 9 Normae servande, 
ktorá ustanovuje, že tento 
proces môže začať, až uply
nie 5 rokov od smrti Božieho 
služobníka.

Po tomto dišpenze vydala 
Kongregácia pre kauzy svä
tých 12. decembra splnomoc
nenie arcibiskupovi Kalkaty 
na začatie procesu blahore
čenia matky Terezy z Kalkaty.

Teraz musí kalkatský arci
biskup uskutočniť predbežný 
proces a následne zostaví tri
bunál, ktorý preskúma texty 
a zhromaždí dokumentáciu 
týkajúcu sa života a cností 
tejto Božej služobnice.

VIS/TK KBS



Liturgia Paschy 
a poveľkonočné obdobie
Verejná modlitba cirkvi - bo

hoslužba - je dielom Ježiša 
Krista. Ježiš, hlavný kňaz a li- 
turg, ju vykonáva prostredníc
tvom služobného kňazstva na 
celom svete. Bohoslužba je ne
vyčerpateľným žriedlom po
svätenia veriacich.

Prvú sv. liturgiu slávil Spasi
teľ vo štvrtok pred svojím utr
pením. Bola to liturgia ustano
venia Eucharistie a súčasne 
vysviacky jej prvých služobní
kov - dvanástich apoštolov. Na 
pamiatku tejto udalosti slávi 
diecézne kňazstvo na Veľký 
štvrtok liturgiu so svojím bis
kupom. Celé dopoludňajšie 
slávenie Veľkého štvrtka je vý
razom duchovnej jednoty kňaz
stva so svojím biskupom a 
prostredníctvom neho s pápe
žom. Vo večerných hodinách 
sa slávi vo farnostiach Liturgia 
sv. Bažila Veľkého a po nej 
strasti, čo je vlastne veľkopia- 
točná utiereň.

Zvláštnym dňom veľkého týž
dňa i celého cirkevného roka je 
Veľký piatok. Ak sme si na Veľ
ký štvrtok zdôraznili význam eu
charistickej slávnosti, 
v piatok sa eucharistia 
neslávi. Je to deň pa
miatky Kristovej vykupi
teľskej smrti. Slovo - 
druhá božská osoba - 
sa na kríži obetuje až na 
smrť za spásu sveta. 
Východná cirkev slávi 
popoludní večiereň ako 
pohreb Ježiša Krista. 
Ústredným obradom večierne je 
uloženie plaščenice - symbolu 
mŕtveho Krista - do hrobu a jej 
nábožné uctenie bozkom. Pri
tom opakovane spievame tro- 
par: Ctihodný Jozef sňal z kríža 
tvoje prečisté telo. Ovinul ho čis
tým plátnom, natrel voňavými 
masťami a uložil do nového hro
bu. Veriaci odchádzajú 
z chrámu v zamyslení nad ne- 
vyjadriteľnou Božou láskou zo
sobnenou na kríži.

Sobota mala už od stvore
nia v Božom poriadku punc

sviatočnosti. Navyše, ak išlo o 
paschálnu sobotu, v ktorej si 
Židia pripomínali vyslobodenie 
z Egypta, čo bol veľký piatok. 
Z tejto nezabudnuteľnej histó
rie, tradovanej z generácie na 
generáciu, vzišiel aj samotný 
názov sviatku pesach - pre
chod. A do tohto židovského 
náboženského rámca vstupu
je Kristus svojou smrťou.

On je  ten, 
ktorý skutočne 
zomrel a svo
jou dušou zo
stúpil na mies
to pobytu zo
snulých (šeól), 
aby im prvým 
ohlásil radost
nú hodinu vy
slobodenia.

On je  ten, 
ktorý nám svo
jou sm rťou 
otvoril krstný 
prameň a pre
viedol nás od 
stavu hriechu k milosti.

On je ten, ktorý vlastnou smr
ťou premohol smrť a odkryl

nám šťastnú víziu života več
ného v nebi.

On je ten, ktorý jednoducho 
previedol celé ľudstvo z tmy do 
svojho obdivuhodného svetla. 
Večerná Liturgia sv. Bažila Veľ
kého je sprítomnením tohto 
prechodu a súčasne už prvým 
miestom, kde v evanjeliu za
znieva zvesť o vzkriesení.

Stredobodom celého cirkev
ného roka a vyvrcholením Kris
tovho tajomstva je Veľkonoč
ná nedeľa - Pascha. Kristovo 
vzkriesenie sa udialo neviditeľ

ne a patrí výlučne do oblasti 
viery ako jej nosná časť. Kristus 
vstal z mŕtvych. Z vlastnej moci 
Boha ten, ktorý sa podrobil 
dobrovoľne zákonu smrti, svo
jou smrťou premohol smrť. 
Boh, ktorý má sám v sebe ži
vot, ktorý je nositeľom života, 
dal aj Synovi, aby mal sám 
v sebe život (Jn 5, 26). Kristus 
odumrel v smrti ako semienko

v čiernej zemi, aby sa tak na
rodil z odumretého semienka 
krásny kvet - nový, nezničiteľ

ný život. A veľko
nočná nedeľa, to je 
radostná oslava 
tohto nového života.
V skorých ranných 
hodinách slávime 
utiereň vzkriesenia. 
Je to neopakovateľ
ne krásny výbuch 
viery a radosti nad 
udalosťou vzkriese

nia, ktorá sa už stala a na utier- 
ni ju už len mnohorakým spô
sobom konštatujeme. Veľko
nočný kánon sv. Jána Damas- 
cenského, ktorý nadšene 
spievame na utierni, nám po
máha nanovo uveriť vo vzkrie
senie a celkom sa tomuto ta
jomstvu oddať. Kristus sa pri 
vzkriesení odel do nového tela, 
ktoré nepozná bolesť ani smrť. 
Pre neho je už odteraz len več
ný jas slávy. Aj naše smrteľné 
telá sa raz premenia do podob
nej slávy. Preto vhodne na veľ

konočnú nedeľu svätíme aj po
krmy pre telo, lebo aj ono bolo 
pojaté do plánu spásy. Obrady 
pokračujú slávením Sv. liturgie 
Jána Zlatoústeho, keď vzkrie
sený Spasiteľ prichádza znova 
medzi ľud, aby nás posilnil Te
lom a Krvou života.

Nasledujúci týždeň voláme 
svetlý týždeň (svitlaja sedmi- 
ca). Liturgia tohto týždňa je 
vlastne pokračovaním veľko
nočnej nedele. Cárske dvere 
v chráme sú vždy otvorené, čo 
symbolizuje otvorené nebo. 
Kňaz pri konci sv. liturgie po
zdravuje veriacich a požehná
va ich s krížom. Aj ľudský 
smútok pri pohrebe vo svetlý

týždeň je nahradený radosťou 
viery zo vzkriesenia. Preto je li
turgická farba vždy biela a poh
rebné spevy veľkonočné.

Po skončení svetlého týždňa 
sa sviatok nekončí. Tak ako 
sme sa štyridsať dní chystali 
v pôste, tak štyridsať dní osla
vujeme Paschu. Je to najdôle
žitejšia udalosť Ježišovho živo
ta a tak si ju vštepujeme a 
obopíname sa jej pravdou. 
Každá sv. liturgia v poveľko- 
nočnom období sa začína troj
násobným spievaním veľko
nočného tropára - Kristus vstal 
z mŕtvych... Výrazom viery je aj 
náš jedinečný pozdrav Chris
tos voskrese ! A odpoveď - 
Voistínu voskrese!

Nedele tohto obdobia majú 
svoj vlastný názov odvodený 
od evanjeliovej udalosti.

Prvou po Pasche je Nedeľa 
Tomášova. Na základe po
chybnosti apoštola Tomáša 
nám pripomína, že v našej vie
re ľudský prvok môže zlyhať, 
ale Kristus je ten, kto nás aj

Hoci bol hrob zapečatený, zažiaril 
si z neho, Kriste, Bože, lebo ty si život.

A hoci dvere boli zatvorené, prišiel 
si k učeníkom. Ty si vzkriesenie  
všetkých. Skrze apoštolov si v nás ob
novil ducha pravého vo svojom veľ
kom milosrdenstve.

Tropar z Nedele Tomášovej
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v rozkolísaní vždy podrží. Od 
tejto nedele začína nové počí
tanie radových hlasov.

Ďalšia je Nedeľa Myronosi- 
čiek. Vracia nás do veľkonoč
ného rána, keď niekoľko žien 
prichádza k hrobu pomazať 
mŕtve telo Kristovo. A prekva
pené nad odvaleným kame
ňom prvé počujú od anjela 
správu o Kristovom  zm ŕt
vychvstaní.

Ďalšou nedeľou je Nedeľa 
uzdravenia chorého. Kristus 
nás oslobodil v prvom rade od 
choroby hriechu pre večný ži
vot, ale ponúka dar uzdravenia 
aj telesnej choroby pre našu 
pozemskú púť. Sym bolom  
tohto uzdravenia je aj tridsaťo
sem rokov chorý človek, ležia
ci pri betsatskom rybníku.
V stredu po tejto nedeli slávi
me prepolovenije - Stred Päť- 
desiatnice, čo je samostatný 
liturgický sviatok s vlastným 
troparom a kondákom.

Nasledujúca nedeľa je Ne
deľa Samaritánky. Zdôrazňu
je, že Ježiš je  Spasiteľom  
nielen Židov, ale aj ostatných 
národov.

Posledná nedeľa pred ukon
čením obdobia po Pasche je 
Nedeľa Slepého. Je to pripo
menutie nielen telesnej, ale i 
hlavne duševnej slepoty, ktorú 
prišiel Spasiteľ vyliečiť. Celé 
poveľkonočné obdobie má za 
cieľ naučiť nás žiť ako vykúpe
ných. Veľkonočné obdobie sa 
končí v stredu a na štyridsiaty 
deň - vždy vo štvrtok - slávime 
Nanebovstúpenie Pána.

Jeden pozorovateľ kresťan
stva so smútkom poznamená
va: Keby kresťania nehovorili 
toľko o vykúpení, ale keby ho 
už skutočne žili. To znamená, 
keby bolo vidno na nás preží
vanie úžasu nad darom nové
ho života, odpustenia hriechov, 
perspektívou večnosti, bolo by 
naše svedectvo pre svet o Kris
tovi oveľa účinnejšie. Neutiekali 
by sme hromadne za elixírom 
pseudoživota v podobe alkoho
lu, drog, mamomy atď. Pseudo- 
život sa nikdy nevyrovná životu. 
A života, aký nám Boh dáva, sa 
nemusíme báť. Radosť 
z prijatia nového života a po
žehnané Christos voskrese pre 
všetkých čitateľov!

o. Mgr. Michal HOSPODÁR

LITURGICKÝ KALENDAR
5. apríl, Svetlý pondelok, 

prikázaný sviatok. Sk 1,12-
17; 21-26 - zač. 2; Jn 1, 18-28- 
zač. 2. Sprievod okolo chrámu. 
Myrovanie.

6. apríl, svetlý utorok, 
Metod, arcibiskup, učiteľ 
Slovanov. Sk 2, 14-21 - zač. 
4; Lk 24, 12-35 - zač. 113.

7. apríl, svetlá streda, Sk 
2, 22-38 - zač. 5; Jn 1, 35-51 - 
zač. 4.

8. apríl, svetlý štvrtok, Sk
2, 38-43 - zač. 6; Jn 3, 1-15 - 
zač. 8.

9. apríl, svetlý piatok, Sk
3,1-8 - zač. 7; Jn 2, 12-22 - zač. 
7.

10. apríl, svetlá sobota, Sk
3, 11-16 - zač. 8; Jn 3, 22-33 - 
zač. 11.

11. apríl, Druhá nedeľa 
Päťdesiatnice - o Tomášo
vi, Antip Pergamský, bis
kup a mučeník (rúcho svetlé). 
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. 
Antifóny nedeľné a Blažen- 
stvá. Tropar z nedele o Tomá
šovi. Sláva kondák z nedele o 
Tomášovi. I teraz kondák Pas- 
chy. Svätý Bože. Prokimen, 
aleluja a pričasten z nedele o 
Tomášovi. Sk 5,12-20 - zač. 14; 
Jn 20, 19-31 - zač. 65. Počas 
celej Päťdesiatnice vo všedné 
dni okrem čítaní, menlivé časti 
sa spievajú z predchádzajúcej 
nedele. Čítania sú radové.

Menlivé časti, okrem čítaní,

Ohlasy
Inšpirácie

Názory
Nájsť cestu k sebe
Začali sme tretí rok bez

prostrednej prípravy na Veľ
ké jubileum 2000. Rok Boha
- Otca, ktorý nám poslal svoj
ho jednorodeného Syna Je
žiša Krista. Boh - Otec nás 
všetkých prijíma za svojich 
bez rozdielu viery.

Zvlášť v tomto období by 
sme mali hlbšie si uvedomiť 
skutočnosť lásky a jednoty 
v rodinnom, osobnom i spo
ločenskom živote. Keď nás 
Svätý Otec vyzýva, aby sme 
si osvojili obsah viery a učili 
sa dôsledne podľa nej žiť

celý týždeň sú z nedele o To
mášovi (rúcho svetlé)

12. apríl, pondelok, Bažil, 
biskup, Sk 3, 19-26 - zač. 9; 
Jn 2, 1-11 - zač. 6.

13. apríl, utorok, Arte- 
mon, biskup a mučeník, Sk
4, 1-10 - zač. 10; Jn 3, 16-21 - 
zač. 10.

14. apríl, streda, Martin, 
pápež, vyznávač, Sk 4, 13- 
22 - zač. 11; Jn 5, 17-24 - zač. 
15.

15. apríl, štvrtok, 
Aristarch, Prudens a Tro- 
fim, apoštoli, Sk 4, 23-31 - 
zač. 12; Jn 5, 24-30 - zač. 16.

16. apríl, piatok, Agapia, 
Irena a Chionia, mučenice, 
Sk 5, 1-11 - zač. 13; Jn 5, 30- 
47; 6, 1-2 - zač. 17.

17. apríl, sobota, Simeon 
a Akakij, úctyhodní, Sk 5, 
21-33 - zač. 15; Jn 6, 14-27 - 
zač. 19.

18. apríl, Tretia nedeľa 
Päťdesiatnice - O myrono- 
sičkách, Ján úctyhodný (rú
cho svetlé). Radový hlas je 
druhý, evanjelium na utierni je 
tretie. Antifóny nedeľné a bla- 
ženstvá. Tropary: z radového 
hlasu, Ctihodný Jozef, Anjel pri 
hrobe, Sláva kondák o myrono- 
sičkách, I teraz kondák Paschy. 
Prokimen, aleluja a pričasten 
z nedele o myronosičkách. Sk 6, 
1-7 - zač. 16; Mk 15, 42-47; 16, 
1-8 - zač. 69.

v súčasnom svete, tak preja
vujeme neochotu. Svätému 
Otcovi veľmi záleží na tom, 
aby sme žili v jednote a 
v láske a prehlbovaním vzťa
hu k Cirkvi.

Najmä vďaka Druhému 
vatikánskemu koncilu sa 
hľadanie jednoty chápe ako 
nevyhnutnú a potrebnú sku
točnosť pre život Cirkvi. 
Úprimná snaha o rešpekto
vanie Božieho zjavenie vo 
všetkých cirkvách vyústilo do 
rozhodnutia zjednotiť sa aj 
v tomto smere.

Svätý Otec Ján Pavol II. 
povedal, že môžeme byť roz
dielni, ale nie rozdelení. 
Pane, pomôž nám k jednote 
v láske, vo vzájomnom pocho
pení napriek hraniciam ná-

D a r o v aLí na 

SLOVO
Ľubomír Porhinčák z Bratisla

vy 356 Sk, Anna Ivanková 
z Rakovca nad Ondavou 56 Sk, 
Štefan Pohlod z Bratislavy 140 
Sk, Miroslava Furčáková z Micha
loviec 56 Sk, Stanislav Petričko 
zVeliat 100 Sk, Anna Šimková 
z Radvane nad Laborcom 50 Sk, 
Pavlína Micháliková z Trenčian
skych Bohuslavíc 156 Sk, Michal 
Mašlej z Košíc 56 Sk, Juraj Buj- 
ňák z Košíc 40 Sk, Magdaléna 
Semanová z Chotče 56 Sk, Mi
chal Petričko z Veliat 100 Sk, Mi
roslav Kucirka z Kapišovej 56 Sk, 
Anton Pivarníkz Popradu 356 Sk, 
Štefan Švigár z Oľky 56 Sk, Eva 
Hrabárová z Bratislavy 56 Sk, 
Eva Šebianová zo Zvolena 356 
Sk, Anna Šuvadová z Bobrova 
100 Sk, Pavol Soták z Trebišova 
100 Sk, Anna Šuplatová z Kráľo
vej pri Senci 40 Sk, Oľga Štefan- 
ková z Košice 40 Sk, Imrich 
Boháč zo Sokoľa 40 Sk, Peter 
Bugaj z Mútneho 127 Sk, Alojz 
Dlugi, SJ, z Báču 20 Sk, Grécko
katolícka farnosť z Vydrane 60 
Sk, Beata Chromá z Nižnej 50 
Sk, Anna Sevková z Michaloviec 
500 Sk.

Za dary všetkým darcom Pán 
Boh zaplať.

Menlivé časti v nasledujúci 
týždeň sú z Tretej nedele po 
päťdesiatnici.

O. ThLic. Vojtech BOHÁČ

boženstiev a vyznaní. Daj, 
aby sme zbúrali múry, ktoré 
nás oddeľujú, keď nám brá
nia, aby sme už dnes spolu
pracovali na ľudskejšej 
budúcnosti pre všetkých. 
Tak ako viera vedie k láske, 
daj, aby naša jednota v láske 
viedla k jednote vo viere.

Obnovme si vzťah lásky 
k Bohu Otcovi, pôvodcovi 
všetkého dobra, aby sme pri 
vstupe do ďalšieho tisícročia 
ako opravdivé Božie deti 
mohli si z hĺbky srdca volať: 
“Nech je zvelebený Boh a 
Otec nášho Pána Ježiša 
Krista.” Aby viera v Krista, 
ktorá osvecuje našu myseľ, 
žiarila aj z našich skutkov. 

Veriaci farnosti Vinbarg 
a Bardejovskej Novej Vsi
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Zvolanie valného zhromaždenia
Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda na svojom zasadnutí dňa 

4. marca v Michalovciach na základe Stanov Spolku s v. Cyri
la a Metoda § 7, čl, 6 sa rozhodol zvolať riadne valné zhro
maždenie spolku na sobotu 15. mája 1999 o 10 h do 
Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach. Pretože v 
tento deň budú voľby prezidenta SR, valné zhromaždenie bude 
v neskoršom termíne - v sobotu 12. júna. Pred otvorením val
ného zhromaždenia bude sv. liturgia. Výbor spolku

■ DEVÄŤDESIAT NOVÝCH ČLE
NOV. Vprvých dvoch mesiacoch roku 
1999 do nášho spolku sa prihlásilo 90 
nových členov. Najviac z Geraltova - 
13, z Košíc 12, z Veľkej Tŕne 9, 
z Malcova a Dlhého Klčova 6, zo Sá
ču rov a 5 a z HUnného a Kamennej 
Poruby 4.

■ ZASADNUTIE VÝBORU. Zasadnu
tie výboru sme pôvodne zvolali do Ma-

\ a š i  j u b i l a n t i
V apríli t. r. si významné ži

votné jubileá pripomínajú títo 
naši členovia:

Jaroslav Kačur z Humen- 
ného, Marta Knežová z Iňačo- 
viec, Juraj Perháč z Košíc a 
František Sabol z Davidova.

Helena Andrašková z Topo
le, Helena Capová zo Sečo
viec, Mária Druganová z 
Nižných Repáš, Helena Habi- 
nová z Rudlova, Mária Hluš- 
ková z Tichého Potoka, Mária 
Janočková z Nižného Hrabov- 
ca a Anton Polák z Lesíčka.

Anna Cifruľaková zo Su
chého, Helena Dojčáková zo 
Zemplínskeho Hradišťa, Oľga 
Hogerová z Košíc, Mária 
Chlebašková zo Zemplínskej

léhoRuskova. Pre snehovú kalamitu sme 
ho preložili na 4. marca do Michaloviec. 
Plánované zasadnutie v Malom 
Ruskove, ktorý je časťou Nového Rus- 
kova, bude v stredu 7. apríla.

■ SKUPINOVÉ ČLENSTVO. Jed
ným zo štyroch druhov členstva 
v našom spolku je skupinové. Doteraz 
máme 77 skupinových členov, z nich 
4 /sú farské úrady. -pk-

Teplice, Pavol Kočiš zo Se
čovskej Polianky, Terézia Sim- 
čáková z Košíc a Anna 
Timuľáková z Voliče.

Mária Dubiaková zo Stráž
skeho, Anna Kupcová z Hii- 
víšť, Jozefína Kočerhová zo 
Strážskeho, Mária Mirdová z 
Jasenova a Peter Pavelica z 
Matiašky.

Michal Feckaničz Radvane 
nad Laborcom, Michal Lukáč 
z Oborína, Juraj Maheľ z Tr- 
hovišfa  a Klára Simková  
z Košíc.

Zuzana Ladiková z Vranova 
nad Topľou.

Všetkým jubilantom vyprosu
jeme hojnosť Božích milostí. 
Na mnoho rokov, šťastných 
rokov. -as-

S tc d rc  s rd c ia
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Me

toda prispeli:
Z BAŠKOVIEC - Juraj Beľan 50 Sk, Ján 

Kosť 50 Sk, Michal Motto 50 Sk a Juraj On- 
drík 50 Sk.

SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

Z BRATISLAVY - Marta Hatalová 150 
Sk, Ing. Eva Hrabárová 50 Sk, Pavol Lun- 
ter 50 Sk, PhDr. Štefan Švagrovský 50 Sk, 
Ing. Ján Uhrín 150 Sk a Michal Vaško 150 
Sk.

Z BUNKOVIEC - Mária Bardociová 50 
Sk, Anna Bencová 50 Sk, Jozef Dziak 50 
Sk, Mária Kopijová 100 Sk, Ján Radvan
ský 50 Sk, Anna Sotáková 50 Sk a Alžbeta 
Stretavská 50 Sk.

Z ČERVENEJ VODY - Verona Džačov- 
ská 50 Sk, Margita Karafová 50 Sk, Mária 
Karafová 150 Sk, Oľga Karafová 50 a Má
ria Mojzešová 50 Sk.

Z DRIENICE - Anna Birčáková 100 Sk, 
Helena Fechová 100 Sk, Oľga Fechová 
100 Sk, Peter Javorský 100 Sk, Helena 
Krajňáková 50 Sk, Margita Olejarová 100 
Sk, Vincent Sedlár 100 Sk, Anna Staneko- 
vá 50 Sk, Helena Škovranová 100 Sk, 
Mária Škovranová 50 Sk, Anna Šurinová 
100 Sk a o. Juraj Zimovčák 100 Sk.

Z FULIANKY- Gabriela Leščáková 100 
Sk a Mária Rindošová 50 Sk.

Z HRIADOK - Helena Bajúzová, Hele
na Buzinkaiová, Mária Buzinkaiová, Anna

Danková, Verona Danková, Anna Farkašo- 
vá, Kamila Hohošová, Mária Jakabová, 
Mária Kocúrová, Helena Miňovská, Jolana 
Miňovská, Alžbeta Pejová, Mária Stašová 
a Mária Zlatnická - všetky po 50 Sk.

Z CHMEĽOVEJ - Anna Juričková 50 Sk, 
Anna Kollárová 50 Sk, Demeter Korba 50 
Sk, Anna Michalčinová 50 Sk, o. Vasil Pro- 
kipčák 50 Sk a Katarína Sivaničová 50 Sk.

Z MALCOVA - Igor Cingeľ 50 Sk, Anna 
Cingeľová 50 Sk a Dana Glovňová 100 Sk.

Z MILHOSTOVA - Viera Brindová, Mi
chal Ciberej, Helena Dušecinová, Jolana 
Kobuikaničová, Anna Savková, Anna Zá
horská, Mária Záhorská a Anna Žoldošová
- všeci po 50 Sk.

Z NIŽNEJ RYBNICE - Mária Kolesáro- 
vá 50 Sk a Mária Legátová 50 Sk.

ZO SOBRANIEC - Zuzana Feriková 50 
Sk, Michal Hreňko 50 Sk, Magda Pavlino- 
vá 50 Sk, Magda Semková 50 Sk a Mária 
Telehová 50 Sk.

Z TICHÉHO POTOKA-M ichal Hrom- 
jak 100 Sk a Mária Hromjaková 100 Sk.

Z VARHAŇOVIEC - Radovan Marcin, 
Anna Pancuráková, Anna Pancuráková, 
Ján Štefko, Margita Štefková a Mária Štef- 
ková - všetci po 50 Sk.

Z VOJČÍC - Veronika Bánovská, Mária 
Ferenčiková, Mária Hvastová, Michal Iva- 
nič, Mária Ivanová, Mária Kandráková, 
Anna Kolodyová, Júlia Konfederáková, 
Anna Kuzmová, Anna Olšákovská, Mária 
Šefčíková, Anna Tomčíková - všetci po 50 
Sk a Mária Kopečková 150 Sk.

Za dary Pán Boh zaplať.

Redakčná uzávierka Gréckokatolíckeho kalendára 2000 
je 30. apríla. Svoje príspevky posielajte na adresu: Byzant 
s.r.o., Moyzesova 40, 040 01 Košice. Redakcia
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Blanka p o t o m o v á : Mám z toho veľkú radosť...
Po druhom valnom zhro

maždení Spolku sv. Cyrila a 
Metoda v roku 1995 výbor 
spolku vyjavil želanie dosiah
nuť do tretieho valného zhro
maždenia štyritisíc členov. 
Podarilo sa to na začiatku 
tohto roka. Pod číslom štyriti
síc j e v našom spolku evidova
ná Blanka Potomová, rod. 
Makarová, z Brusnice.

Blanka Potomová sa narodi
la v roku 1965 v Stropkove. Ab
solvovala Poľnohospodárske 
učilište v Stropkove a maturo

vala na Strednej škole pre pra
cujúcich na Strednom odbor
nom učilišti poľnohospodár
skom v Stropkove. Po skončení 
dvojročného štúdia popri za
mestnaní na Strednej pedago
gickej škole v Prešove začala 
učiť na Základnej škole v Kol- 
bovciach. Teraz pôsobí na Zá
kladnej cirkevnej škole sv. Pet
ra a Pavla v Stropkove. Je rím
skokatolíckou. V roku 1988 sa 
vydala za gréckokatolíka a s ro
dinou i manželovými rodičmi 
býva v Brusnici, kde v miest

nom chráme sa zoznámila s vý
chodným obradom.

Na otázku, ako sa stala člen
kou Spolku sv. Cyrila a Meto
da, odpovedala: “ Keď o. dekan 
Mirón Keruľ-Kmec doniesol do 
cerkvi prihlášky do Spolku sv. 
Cyrila a Metoda, tak sme sa 
s manželom prihlásili. Pán 
Boh tak zariadil, aby som prá
ve ja bola štyritisícou členkou. 
Mám z toho velkú radosť.”

A my sa tešíme, že náš spo
lok sa rozrastá.

Pavol KUŠNÍR

Staňte sa členmi Spolku sv. Cyrila a Metoda
Štyritisíca členka Blanka Poto
mová s dcérou Janou a synom 
Martinom.
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Ján T R U D IC

E3TR PEČIATKY A TLAČIAREŇ
PEČIATKY: au to rizo van ý  výrobca sam ofarb iac ich  peč ia to k  trodat, 

dátum ovky, peč ia tkové  perá , d reven é  /v š e tk y  tv a ry / 
TLAČIAREŇ: v iac fa re b n é  vizitky, firem n é pap iere ,

o zn á m e n ia  /svad 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 tabu le  do veľkosti A 3, m enovky na d vere  a iné štítky.
Pri väčších objednávkach poskytujeme zaujímané zľ a ^
PREŠOV, Vajanského 57, S / fa x :  091/722 422 T  Otvorené: Po-Pia 7*0-1630 hod.

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

najneskôr do 20.4.1999

LUST Ján Kohút, Borov 119, 068 01 Medzilaborce
Tel. 0939/21 976, 21 150 Fax 0939/21 191

Vyrába, montuje, rekonštruuje krištáľové 
svietidlá všetkých veľkostí do:
- bytov, hotelov, reštaurácií
- chrámov
- historických budov
- kongresových hál

Ponúkame: nástenné, stropné a veľké 
atypické svietidlá

Poďakovanie
Srdečne Pán Boh zaplať o. 

Štefanovi Keruľovi-Kmecovi, 
správcovi farnosti Sečovce, 
za dôstojnú rozlúčku s našou 
mamkou, svokrou, babkou a 
prababkou Helenou Kováčo
vou, ako aj za slová útechy.

Smútiaca rod. PAVOLOVA

K a t o l í c k a  
charizmatická obnova

Celoslovenský 
EVANJELIZAČNÝ SEMINÁR

24. a 25. apríla 1999 
v mestskej hale v Prešove

Program v sobotu a nedeľu 
od 9. h (modlitby a chvály, 
prednášky, svätá omša spo
jená s modlitbou za uzdrave
nie).

Hosť: Dr. Philip Madre 
Francúzsko

Vstup voľný

S bolesťou v 
srdci ďakujeme 
všetkým príbuz
ným, známym ako aj členom 
Bratstva sv. ruženca z Brezi
ny, ktorí dňa 21. 2. 1999 od
prevadili na poslednej ceste 
našu mamku, svokru, babku 
a prababku Helenu Kováčo- 
vú z Breziny, v posledných ro
koch žijúcu v Sečovciach.

Úprimne ďakujeme všet
kým za modlitby, za prejavy 
sústrasti, za slová útechy a 
kvetinové dary.

Smútiaca dcéra a syn 
s rodinami

Dňa 7. apríla 
1999 bude rok, 
čo nás navždy 
opustila naša milovaná ses
tra Katarína Barbuščáková 
z Torysiek vo veku 57 rokov. 
Spomienka na teba nikdy ne
vymizne zo sŕdc tých, ktorí ťa 
mali radi a sú ti vďační za tvo
ju lásku a obetavosť.

V modlitbách spomínajú 
sestra Anna, Mária, Marta.

Vičnaja jej pamjať!

SVATA ZEM ouFt
IV. celodiecézna gréckokatolícka 
púť prešovského biskupstva
2.-10. mája 1999 Cena: 19 990 Sk

Program: Nazaret, Kafarnaum , Hora Bla- 
hoslavenstiev a Tábor, Kána, , Jericho, Je
ruzalem, Betlehem, Mŕtve more, Betánia a 
ďalšie zaujímavosti a biblické miesta.



SÚRNE
V  dňoch 16. - 18. aprí

la bude v obci Dvorian
ky, okr. Trebišov du
chovná obnova pre
animátorov chlapcov a 
dievčatá, najmä pre tých, 
ktorí boli vedúcimi krúž
kov počas letných stretnu
tí v Bystrej a tiež vo far
nostiach. Poplatok 100 Sk. 
Doneste si so sebou: spací 
vak, karimatku, modliteb
nú knižku, hygienické po
treby. Záujemcovia, hláste 
sa na Gréckokatolíckom 
farskom úrade Dvorianky, 
p. 076 62 Parchovany naj
neskôr do 8. a p r í la .

Telefón 0948/97 269.

Jankaaspd.
Levočská 9, 080 01 Prešov 
Tel. a fax: 091/722 470

J A N K A  a spol.
Karamitdcá dlažby. aWdady a %lnlcy

5 % zľava pre každé
ho, kto sa do 30. aprí-

reklamou

- Keramické dlažby a obklady
z domácej a zahraničnej výroby

- lepidlá a tmely
- omietacie a rohové lišty
- vane a sanitárna technika
- batérie
- nábytok do kúpeľní s osvetlením
- pomocné materiály pre majstrov
- sprchovacie kúty a zástenky

P re  fa r n o s t i p r i  v ý s ta v b e  c h rá m o v  
za  v ý h o d n é  c e n y  - d o h o d o u

Grécko
Pefkochori - 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 Maďarsko
Spojené arabské emiráty: od 32 000 Sk | j ľ P  í  Nyíregyháza - penzión: 2550 Sk
Korfu - apartmány: od 13 590 Sk >—  , ,
Kréta - Apartmány: od 16 990 Sk □  □  H  L e t" y  d e ts k y  ta b ° ľ  Gelm Ca
-hotel: od 23 490 Sk termín : 5.7.-14.7.1999 - 2680 Sk

CESTOVNÁ KANCELÁRIA
Hlavná 2, 080 01, tel. a fax 091/725 334, tel. 091/734 563

PRAJEME VÁM NÁDHERNÍ CHVÍLE S CESTOVNOU KANCELÁRIOU EZOTOUR
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