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SLOVO
Tradičné kresťanstvo  

bez skutočného prežíva
nia je ako stará obohra
ná gramofónová platňa, 
ktorá škrípe a nedá sa 
počúvať.

„Otvorme sa Svätému 
Duchu, aby sme dozrie
vali v láske“ - to je titu 
lok, pod ktorým sa nám  
v úvodníku prihovára o. 
RNDr. Jozef Voskár

str. 3

P o so ls tvo  S v ä té h o  
Otca Jána Pavla  II. k 
Svetovému dňu spo lo 
čenských dorozum ieva
cích p ro s tr ie d k o v  v 
plnom znení prinášame  
na

str. 4-5

Aj keby som  p ísa la  
ešte raz toľko, nikdy by 
som nevyčerpala tento  
zážitok s otcom b isku
pom P etro m  P av lo m  
Gojdičom. Teší ma, že 
práve ja som sa v živote  
mohla stretnúť so svät
com.

Želám si, aby všetci 
kresťania, ktorí poznali, 
alebo čítali o biskupovi 
P. P. Gojdičovi, kráčali v 
jeho šľapajach a kňa
zom nech je svetlým prí
kladom.

str. 6

Svätosť je stav, v kto
rom je človek odľahče
ný od hriechu a vnútor
ne slobodný pre Boha. 
Na otázku mladých, čo 
je svätosť, o d p oved á  
košický apoštolský ex- 
archa v la d y k a  M ilan  
Chautur, CSsR.

str. 9

Dňa 27. apríla t.r. Mons. Ján Hirka udelil v Eichstätte (SRN) nižšie 
svätenia štyrom bohoslovcom prešovskej diecézy - Vojtechovi Bo
háčovi, Milošovi Galajdovi, Martinovi Chudíkovi a Jánovi Krupovi, 
ktorí študujú na tamojšej Katolíckej univerzite.



OČAKÁVANIE 
DUCHA

Zažívame tajomstvo očaká
vania radosti, tajomstvo svätej 
túžby, tajomstvo prísľubu lásky 
a šťastia. Duch spôsobuje, že 
krásu vnímame ako niečo viac, 
než správne proporcie hodnôt, 
že lásku vnímame ako niečo 
viac, než dobré skutky. Keď 
naše túžby po kráse a naše sny 
o láske očistíme od sebectva a 
neporiadku, zableskne v nich 
tajomstvo Ducha Božieho.

Duch Pánov ako Duch Stvo
riteľ sa vznášal na začiatku 
vesmíru “nad vodami” a obda
roval stvorený svet tým, čo je v 
ňom vnútorné a nevysloviteľ
né. Preto tajomstvo života ne
vieme vtesnať do žiadnej teórie. 
Tento Duch pôsobí aj v nás, keď 
v našich srdciach generuje čo
koľvek krásne a čisté.

Preto život je vždy nový, zväč
šuje svoje rozpätie a svoju in
tenzitu. Aj Božia láska je vždy 
nová, originálna, taká, akú ešte 
nikto neprežil. Myslenie sa vy
víja tak, ako sa vyvíja život. 
Duch Svätý spôsobuje túto pre
menu, spôsobuje nové a nové 
zjavenie veľkej pravdy. Učme 
sa byť v samozrejmom kontak
te s Duchom Svätým a prijímať 
ho ako to najkrajšie, načistejšie, 
najpravdivejšie a najsvätejšie v 
celej našej realite.

Keď Spasiteľ dával svojho 
Ducha apoštolom, dával ho aj 
ako efektívne tajomstvo odpúš
ťania. Odvtedy odpúšťajúci Boh 
hovorí slovom človeka. Ale aj 
každý z nás, kto prijíma Ducha 
Svätého, prijal ním ducha od
púšťania. Prijal silu, ktorou sa 
stal dosť veľký a dosť mocný, 
aby mohol prelomiť každé zlo, 
každú nenávisť, pomstu, hnev 
a všetko zlé, čo sa rodí v ľud
skom srdci.

Musíme túto skutočnosť včle
niť do vedomia a podvedomia 
a pohotovosť odpúšťať musí 
byť samozrejmým dôsledkom 
toho, že sme uverili v Krista a 
prijali jeho Posolstvo.

K Duchu pravdy, Duchu lásky, 
Duchu krásy patrí Duch odpúš
ťania. Preto hriechy proti Duchu 
odpúšťania nebudú odpustené.

Cez všetku zložitosť nášho 
života prúdia živé vody Ducha 
Svätého a on je ten, ktorý určí 
ďalší beh sveta.

M. STANISLAV

Boha môžeš nájsť 
v najslabšom slnečnom svite, 
v búrlivých vodopádoch, 
v speve slávika.
Každý deň ho však môžeš stretnúť 
vo svojom bratovi a sestre.

Perly východných otcov
Sv. Bažil Veľký O SVEDOMÍ
Ako si máme vysvetliť, ak niekto hovorí, že mu sve

domie nič nevyčíta?
- Také niečo sa stáva aj v chorobách tela. Je totiž vela 

chorôb, ktoré chorý ani necíti. Predsa však viac dôveruje zis
teniu lekárov, ako svojej neskúsenosti. Podobne je to aj v 
chorobách duše. Hoci si niekto nie je vedomý hriechu, nerobí 
si výčitky, predsa je povinný veriť viac tým, ktorí môžu lep
šie vidieť jeho hriechy. Tak sa správali aj sv. apoštolovia, 
ktorí, hoci si boli istí o svojom vnútornom rozpoložení voči 
Pánovi, predsa ked počuli: “Veru, hovorím vám: Jeden z vás 
má zradí“ (Mt 26,21), radšej uverili slovám Pána a v pochyb
nostiach sa začali vypytovať: „Som to ja, Pane?“ (Mt 26,22). 
Ešte výraznejšie nás tomu učí sv. Peter, ktorý z hlbokej po
kory nechcel súhlasiť s tým, aby prijal úsluhu od Pána Boha 
a Učitela svojho, ale v silnom presvedčení o pravde slov Pána, 
keď počul: “Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou“ 
(Jn 13,8), povedal: „Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky 
a hlavu“ (Jn 13,9).

Pripravili BAZILLÁNI

Zmena vysielacích 
časov a nová relácia

Nová TV relácia ŠUM bude 
o študentskom živote, je pri
pravená v spolupráci so štu- 
d e n ta m i, p rvé  vys ie lan ie  
bude 2. 5. 1999. V rámci 
zm ien v program e STV sa 
zmenili aj vysielacie časy re
lácií Poltón, Samson a Alfa 
nasledovne: 

sobota: 11.30 h STV1 - 
Samson a magazín Lumen 

nedeľa: 17.00 h na STV2, 
streda: 16.15 h 1. repríza na 
STV2, piatok o polnoci 2. re
príza na STV2 - Poltón, Alfa, 
Poltón Tip, ŠUM.

Odpustové diecézne 
slávnosti

Rafajovce - 22.-23. mája 
Zoslanie Svätého Ducha 
Sobota: Začiatok popoludní o 
16.30 h. V nedeľu slávnostnú sv. 
liturgiu bude slúžiť J.E. Mons. 
Ján Hirka, diecézny biskup. 
Krásny Brod ■ monastier- 29.-30. 
mája Zoslanie Svätého Ducha 
Sabinov- 13. júna - Odpustová 
slávnosť Božského Srdca Ježi
šovho.

Pastoračné návštevy 
košického exarchu

16. mája - Prakovce
24. mája - Čičarovce
29. mája - Markovce
30. mája - Čerhov

Relácia o exarcháte
Relácia Dobrá zvesť v STV dňa 

9. mája bude venovaná košické
mu apoštolskému exarchátu a
16. mája o odpuste mladých.

Archijerejské 
v Michalovciach

Na exarchátnej odpustovej 
slávnosti v Chráme Svätého 
Ducha redemptoristov v Micha
lovciach bude archijerejská sv. 
liturgia v sobotu 23. mája o
20.00 h a v  nedeľu 24. mája o
10.00 h.

Najbližšie číslo SLOVA 
vyjde 6. júna 1999
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Otvorme sa Svätém u Duchu, 
aby sme dozrievali v láske

Keď sa pozorne zahľadí
me do prírody okolo nás - 
zvlášť teraz na ja r  - vidí
me, že sa akoby veľkým zá
zrakom po dlhej tuhej zime 
opäť všetko dostáva do po
hybu, do rastu, do vývinu. 
Všetko sa pod vplyvom tep
lého slniečka a dažďa roz
víja, ozelenie, aby v pravý 
čas zasa všetko dozrelo a 
prinieslo svoju úrodu a do
spelo do svojho zm yslupl
ného zavŕšenia. V  takejto 
skratke života ročného cyk
lu na našej zemi sa odráža 
aj celá existencia vesmíru, 
keď „dychom Božím“ sa tiež 
všetko dostalo do pohybu, 
do nepretržitého vývinu, 
aby sa tak podľa poriadku 
Bohom stanovených  p rí
rodných a kozm ických zá
konov vytvorili podm ienky 
pre život len na jedinej pla- 
nete v slnečnej sústave, na 
Zemi. A  práve tu sa odohrá
va i to najväčšie tajomstvo 
života na zemi, tajom stvo 
Božieho života v jeh o  vr
cholnom stvorení - v  člove
kovi. Aj tento bol stvorený 
pre svoj vývoj, pre svoj rast, 
pre svoje zdokonaľovanie a 
pre svoje definitívne zavŕ
šenie nie v prirodzenosti to- 
hoto sveta „prachu zeme“ , 
ale v prekročení jej hraníc 
do vrcholu večn osti, do vr
cholu života v Bohu, v  jeho 
láske.

A čo nám Boh dáva na to, 
aby sa tento proces rastu u 
človeka nezastavil, aby člo
vek nezakrpatel, aby do
zrieval v láske? Potrebuje 
mať Ducha Svätého!

V živote človeka sú vý 
znamné chvíle, významné 
okamžiky, keď Svätý Duch 
najprv svojím účinkom  pri

krste dáva ľudském u dieťa
ťu pečať Božieho dieťaťa a 
pokračuje vo svojej inicia
tíve vo sviatosti myropoma- 
zania, aby ho uviedol do 
plnosti kresťanského živo
ta. Potom  ten  istý  Svätý 
Duch účinkuje, ked obno
vu je  hriechom  zn ičeného 
človeka v  sviatosti zm iere
nia a posväcuje m ilosťou v 
eu ch a ris t ick o m  p okrm e, 
ktorým  sa m ôže a má živiť 
počas celého života.

Aj v  chvíľach svojich ži
votných rozhodnutí či pri 
vstupe do m anželského ži
vota, alebo do života služob
ného k ň azsťva  op äť sila  
toho istého Svätého Ducha 
posúva človeka v  raste ku 
svojmu vrcholu. A  nakoniec 
d ozrievan ie  i cez bo lesť, 
choroby a iné životné kríže 
neostáva bez výdatnej po
moci Svätého Ducha v svia
tostnom pomazaní chorých.

Tak, ako je  oživujúca vla
ha a teplo jarných dní pre 
p r íro d u  v o n k a jšo u  p o d 
m ienkou  rastu  a vývoja , 
tak je  pôsobenie Svätého 
Ducha zasa vnútornou pod
m ienkou duchovného rastu 
a vývoja k dokonalosti pre 
človeka. Kým však rast v 
prírode sa riadi prírodnými 
zákonmi a ona ich nemôže 
ignorovať, človek môže Du
cha aj odm ietnuť a môže sa 
sám vystaviť riziku, že sa 
v  tom to raste zastaví, že 
duchovne zakrpatie a osta
ne bez reálnej šance napre
d o v a ť a d o s ia h n u ť  svoj 
vrchol v Bohu.

„Buďte dokonalí, ako je  
dokonalý váš nebeský Otec“ 
(Mt 5,48). Ale ako to chce
me bez Svätého Ducha do
siahnuť? On sa nám dáva

nielen vo sviatostiach, ale 
sa nám ponúka stále, v kaž
dej životnej situácii, len ide
o to, či sa mu otváram e a 
necháme m u priestor náš
ho srdca, aby prebýval v 
ňom ako v chráme (por. 1 
Kor 3,10), alebo dáme pred
nosť duchu tohoto sveta. 
Ježiš, ked odchádzal po svo
jom  krste v  Jordáne do púš
te, bol plný Ducha Svätého 
(por. Lk 4,1) a nikdy ho ne
op u stil. A bsen cia  D ucha  
S v ä té h o  v n á s , v p ú š ti 
n á šh o  ž iv o ta  s p ô s o b u je  
našu neschopnosť odolávať 
pokušeniam  zlého a zasta
veniu rastu v láske. Ježiš 
po svojom  vzk riesen í po
zdravuje apoštolov pozdra
vom: Pokoj vám  (šálom ) a 
zároveň ich vyzýva 
prijať D ucha Svä
téh o  (por. Jn  20,
22), bez ktorého oni 
nielen ako jednotli
vé osoby, a le ako 
nové spoločenstvo 
veriacich  v  K rista 
bez Ducha Svätého 
n e m ô ž u  n a p ln iť  
svoju m isiu vo sve
te. A  to platí aj pre 
každého z nás. Bez 
účinkovania Ducha 
Svätého v nás sme 
vo svojom  kresťan
skom živote nepre
svedčiví, sme tráp
n i aj vo  s v o jo m  
tradicionalizm e, vo 
v iere bez skutkov 
sme iba herci nábo
ženského folklóru, 
sm e skôr p rek áž
kou viery ako ces
tou ku viere hľada- 
jú c im . A  to  je  
s ta g n á c ia  a n ie  
rast.

Lenže D uch vanie, kde 
chce (por. Jn 3,8) a ak ne
budem e každý osobne otvo
rení jeho tichém u vanutiu, 
môže sa znova premeniť na 
Boží „hurikán“ a poriadne 
s nam i opäť zatriasť, aby 
sme sa spamätali, či chce
me ostať pre tento svet aj v 
treťom  tisícročí len pekne 
zakvitnutým i jarným i stro
m am i, a lebo strom am i s 
kvalitným  zrelým  ovocím  
pravého kresťanského živo
ta.

Prosme si k tomuto ras
tu a dozrievaniu v láske pl
nosť darov Svätého Ducha 
aj v  týchto nadchádzajúcich 
turičných sviatkov.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR

Viera DONOVALOVA 

- KLEN KOVÁ

Turíce
Rok čo rok vítam Turíce

- víchricu, ktorá budí

a dary Ducha rozdáva... 

Zástupom dnešných ľudí

záujmy Božie pripomenie.

Pošle ich do života, 

až posilnené ohňom lásky 

rozradostnia tvár sveta.

Náš ľudský zrak chcú pozdvihnúť 

z pominuteľnej hrudy 

vo večnú Božiu prítomnosť

- sedmorých darov prúdy.
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Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. 
k 33. svetovému dňu spoločenských 

dorozumievacích prostriedkov
Drahí bratia a sestry!

1 Blížime sa k Veľkému
• jubileu, dvetisícemu 

výročiu  narodeniu Ježiša 
Krista, vteleného Božieho slo
va, k oslave, ktorá otvára 
brány tretiemu kresťanskému 
tisícročiu. V tomto posled
nom roku príprav sa Cirkev 
obracia na Boha, nášho Otca, 
uvažujúc nad tajomstvom jeho 
nekonečného milosrdenstva. 
On je Bohom, z ktorého vy
viera všetok život a ku ktoré
mu sa aj vracia. On je ten, 
ktorý nás sprevádza od naro
denia až po smrť, ako náš pria
teľ a sprievodca na ceste.

Na svetový deň spoločen
ských dorozumievacích prost
riedkov som v tomto roku 
vybral tém u: “M asm édiá: 
priateľskí sprievodcovia pre 
tých, ktorí hľadajú Otca” . 
Téma navodzuje dve otázky: 
ako môžu spoločenské do
rozum ievacie prostriedky 
pracovať skôr pre Boha než 
proti nemu? Akým spôsobom 
môžu byť “priateľskými sprie
vodcami” pre tých, ktorí hľa
dajú milujúcu Božiu prítom
nosť vo svojom  živote? 
O bsahuje tiež potvrdenie 
skutočnosti a dôvod pre vďač
nosť: spoločenské dorozumie
vacie p rostriedky naozaj 
mnohokrát poskytujú príleži
tosť tým, ktorí hľadajú Boha, 
aby novým spôsobom čítali 
tak z knihy prírody, kráľov
stva pravdy, ako i z knihy 
zjavenia, Biblie, kráľovstva 
viery. Nakoniec téma obsahu
je výzvu a nádej, že zodpoved
ní za svet spoločenských do
rozumievacích prostriedkov 
sa stále viac budú skôr zasa
dzovať o to, aby sa napomohlo 
hľadanie zmyslu, ktoré je  
podstatou ľudského života, 
než aby sa mu prekážalo.

2 Existovať ako ľudská
• bytosť znamená pustiť 

sa do hľadania; a ako som to 
zdôraznil v mojej poslednej 
encyklike Fides et ratio, celé 
ľudské hľadanie je v koneč
nom  dôsledku  hľadaním  
Boha: “Viera a pravda sú ako 
dve krídla, ktorými sa ľudský 
duch povznáša ku kontemplá
cii o pravde. Túžbu poznať 
pravdu a nakoniec poznať 
Boha vložil do srdca človeka 
Boh, aby človek tým, že bude

hľadajú Otca” , týka sa to 
všetkých mužov a žien. Všetci 
hľadajú, hoci nie všetci hľa
dajú na správnom mieste. 
Téma uznáva výnim očný 
vplyv masmédií v súčasnej 
kultúre, a teda ich zvláštnu 
zodpovednosť pri vydávaní 
svedectva o pravde o životu,
o ľudskej dôstojnosti, o pra
vom význame našej slobody 
a vzájomnej závislosti.

3 Na ceste ľudského hľa-
• dania si Cirkev želá

to práve rozdiely, ktoré po
vzbudzujú tvorivosť a upev
ňujú vzťahy.

Kultúra “pripomínania”, 
vlastná Cirkvi, môže zachrá
niť masmediálnu kultúru po
minuteľných správ, aby sa 
nestala zabudnutím, ktoré 
rozleptáva nádej; a naopak, 
médiá môžu pomôcť Cirkvi 
v každodennej skutočnosti 
ľudského života ohlasovať 
evanjelium v celej jeho ne
ustálej sviežosti. Kultúra 
“múdrosti”, vlastná Cirkvi, 
môže zabrániť tomu, aby sa 
kultúra masmediálnych in
formácií nestala len hroma
dením faktov bezozmyslu, 
zatiaľ čo spoločenské dorozu
mievacie prostriedky môžu 
pomôcť múdrosti Cirkvi, aby 
rýchlo reagovala na stále 
nové poznatky, ktoré sa 
v súčasnosti objavujú. Cir
kevná kultúra “radosti” môže 
zachrániť masmediálnu kul
túru zábavy, aby sa nestala 
len bezduchým únikom pred 
pravdou a zodpovednosťou; 
spoločenské dorozumievacie 
prostriedky môžu pomôcť 
Cirkvi pochopiť, ako lepšie 
kumunikovať s ľuďmi prí
ťažlivým a dokonca príjem
ným spôsobom . Toto sú 
niektoré príklady, ako môže 
užšia spolupráca v priateľ
skom duchu a na hlbšej úrov
ni pomôcť Cirkvi i spoločen
ským dorozumievacím prost
riedkom  slúžiť mužom a 
ženám dnešnej doby pri hľa
daní zmyslu a realizácii seba 
samých.

4 Možnosti komunikácie
• medzi jednotlivcami a 

skupinami vo všetkých čas
tiach sveta nikdy neboli také 
velké, ako pri súčasnom roz
voji informačných technológií. 
Súčasne je však paradoxné, 
že práve sily, ktoré môžu viesť

poznať a milovať Boha, mo
hol dospieť aj k plnej prav
de o sebe samom” (1). Velké 
jubileum bude oslavou Boha, 
ktorý je  cieľom každého ľud
ského hľadania, oslavou ne
konečného milosrdenstva, po 
ktorom túžia všetci muži i 
ženy, aj keď im v tom často 
bráni hriech, čo je - podľa svä
tého Augustína - akoby hľa
dať správnu vec na nespráv
nom mieste (porov. Vyznania, 
X. 38). Hrešíme, ak hľadáme 
Boha tam, kde ho nemožno 
nájsť.

Preto, keď v tohtoročnej 
téme svetového dňa spoločen
ských dorozumievacích prost
riedkov hovorím o “tých, ktorí

byť priatelkou spoločenských 
dorozumievacích prostried
kov, lebo vie, že každá forma 
spolupráce poslúži dobru 
všetkých. Spolupráca zname
ná, aj lepšie vzájomné spo
znávanie. Niekedy môžu byť 
vzťahy medzi Cirkvou a spo
ločenskými dorozumievacími 
prostriedkami ohrozené vzá
jom ným  neporozum ením , 
ktoré vyvoláva obavu a nedô
veru. Pravdou je, že kultúra 
Cirkvi a kultúra masmédií sú 
rozdielne: v istých bodoch sa 
naozaj veľmi líšia. Avšak ne
jestvuje dôvod, prečo by roz
d iely m ali znem ožniť 
priateľstvo a dialóg. Často 
v najhlbších priateľstvách sú
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Páter F*io blahorečenýk lepšiemu dorozumeniu, 
môžu tiež zapríčiniť nárast 
odcudzenia a egocentrizmu. 
Naša doba je  teda časom 
ohrozenia i nádeje. Žiadny 
človek dobrej vôle si neželá, 
aby ohrozenie prevážilo, a tak 
zapríčinilo ešte väčšie ľudské 
utrpenie - o to viac na konci 
storočia a tisícročia, ktoré boli 
už dostatočne poznačené sú
žením.

Miesto toho pozerajme do 
nového tisícročia s veľkou 
nádejou, v dôvere, že sa 
nájdu ľudia, či už v Cirkvi 
alebo v oblasti spoločen
ských dorozumievacích prost
riedkov, ktorí budú schopní 
spolupracovať na zaistení 
toho, že nádej prevládne nad 
ohrozením, porozumenia nad 
odcudzením. Toto spôsobí, že 
svet spoločenských dorozu
mievacích prostriedkov bude 
stále priateľskejším sprievod
com pre všetkých ľudí tým, že 
bude prinášať správy s úctou 
k tomu, čo Cirkev pripomí
na, informácie plné múdrosti 
a zábavy, ktorá bude zdrojom 
radosti. To zaistí svet, 
v ktorom budú môcť Cirkev 
a spoločenské dorozumievacie 
prostriedky spoločne praco
vať pre dobro ľudstva. Toto je 
nevyhnutné, aby moc masmé
dií nebola deštrukčnou silou, 
ale láskou, ktorá tvorí, lás
kou, ktorá odráža lásku 
Boha, ktorý je “Otec všetkých, 
ktorý je nad všetkými, preni
ká všetkých a je vo všetkých” 
(Ef 4, 6).

Všetci, ktorí pracujú vo sve
te spoločenských dorozumie
vacích prostriedkov, môžu 
spoznať radosť božej sprevá
dzajúcej prítomnosti vo sve
te tým, že ked spoznajú Božie 
priateľstvo, môžu sa stať pria
teľmi všetkých mužov a žien 
na ich ceste do domu Otca, 
ktorému nech je česť a sláva, 
chvála a vzdávanie vdaky, 
spolu so Synom a Duchom 
Svätým, na veky vekov.

Vo Vatikáne 24. januára 
1999, na sviatok svätého 
Františka Saleského

JÁN PAVOL I I .

Svätý Otec Ján Pavol 
II. vyhlásil 2. mája za 
blahoslaveného znám e
ho kapucína otca Pia, 
ktorému v jeho 31 ro
koch sa začali na jeho  
rukách objavovať stig- 
matá, čím trpel fyzicky
i duševne.

Otec Pius - vlastným  
menom Francesco Forgi-

nione - sa narodil v roku 
1887 v talianskej dedine 
neďaleko Neapola. Bol 
kňazom - kapucínom, zo
mrel v roku 1968 a pro
ces blahorečenia sa začal 
v roku 1982.

Otec Pius v rokoch  
prvej svetovej vojny na 
vojnový konflikt v roku 
1914 odpovedal modlit

bou a obetovaním sa. Žil 
jednoduchým  životom, 
ale jeho ruky krvácali. 
Svoje stigmatá pokladal 
za veľký Boží dar.

V  máji 1956 bola na 
je h o  p o česť  otvorená  
v San Giovanni Roton- 
do nemocnica - Domov 
pre úľavu utrpenia.

-pk-

Choďte do celého sveta...
i

“Choďte do celého sveta a hlásajte evanje
lium všetkému stvoreniu” (Mk 16,15). Keď som 
si otvorila Sv. písmo, môj zrak padol práve na 
tieto Kristove slová. Začala som nad nimi pre
mýšľať a uvedomovala som si hlbokú pravdu: 
“Ja mám ísť a ohlasovať?”

Nemusím cestovať niekde do Afriky, stačí, 
ak budem tu, v p rostred í, v ktorom  žijem , 
v škole, na ulici, čí na pracovisku vydávať svo
jím životom a svojimi skutkami zvesť o Ježišo
vi. Uvedom ila som si, že môžem všade a 
každému o ňom hovoriť, aj keď nie priamo, ale 
svojím životom, správaním sa, počínaním mô
žem vydávať svedectvo, že skutočne žijem ra
dostnú zvesť evanjelia, že Pán má pretvára a 
koná prostredníctvom mňa veľké veci.

Kedysi som čítala príbeh, ktorý hovorí o is
tom človekovi, ktorý prosil Pána Boha o dar svä
tosti a dostal od neho knihu, v ktorej stálo čierne 
na bielom, ako treba žiť, aby sme dosiahli več
nú blaženosť. Ten človek sa veľmi potešil daru 
a už uvažoval, ako by zrealizoval svoj život pod
ľa týchto smerníc. V zamyslení padol do pas
ce a pri nej stratil aj drahocennú knihu. Dlho 
oplakával svoju knihu, ale spomenul si, že pri 
darovaní knihy mu povedali, že obsahuje naj
lepšie a najhlbšie pravdy. Uvedomujúc si tieto 
pravdy, takto začal žiť svoj každodenný život, 
prinášajúc všetkým okolo seba pokoj a zm ie
renie.

Keď zomrel a stál pred Božím Majestátom, 
počul otázku: “Čo si vo svojom živote urobil pre 
Pána Boha?” Náš človek sa zahanbil, sklopil 
oči a spustil hlavu. Potichu vyjachtal: “Pane, 
knihu, ktorú si mi dal, hneď padla za pokrm 
ohňu. Nemal som nijakého ukazovateľa na ces
te životom a nevedel som, aké dary ti mám pri
nášať. Prepáč mi to, prosím.” Nato Sudca kývol 
a pošepol: “Podajte mi jeho knihu!”

Tu sa stalo niečo neslýchané. Celá obrov
ská sála sa zaplnila v jednom momente tými, 
ktorých potešil, nakŕmil, priodel, zm ieril, po
vzbudil, prijal do domu ako priateľov, pre kto
rých mal čas. Pán Boh ukázal na zídených a 
povedal mu: “Toto je tvoja kniha. Prečítal si ju,

nerozmýšľal si o jednotlivých kapitolách, ale si 
ju pochopil celú, nevediac o tom.” Nie je v tomto 
príbehu úžasná pravda?

My - kresťania - máme práve takú knihu, ktorá 
nám dáva návod, ako žiť, dokonca nám ukazu
je úžasného učiteľa, ktorý ako prvý dal príklad, 
ako žiť. Pokúsme sa vo svojom živote niečo 
trochu vylepšiť či poopraviť tak, ako to od nás 
žiada Kristus.

Uvedomujem si, že mnohokrát aj mne sa ne
darí, že nemám síl, som slabá, ale zároveň 
viem, že jedine Ježiš je  tou jedinou silou. Iba 
on ma môže posilniť, ale v prvom rade ja sama 
musím o to stáť. Ja sa mu musím otvoriť, aby 
mohol vojsť do môjho vnútra, iba tak ma bude 
môcť premieňať. Jemu záleží na každom z nás, 
a záleží iba od nás, či sa mu otvoríme, či ho 
prijm eme, či chceme, aby nás prem ieňal a 
prostredníctvom nás konal. Aká bude naša od
poveď?

Čo si vo svojom živote vykonal pre Boha a 
svojich blížnych? Keď si videl hladného, nakŕ
mil si ho, alebo smädného a dal si mu piť? Stre
tol si už pocestného a pritúlil si ho? Keď niekto 
potreboval kabát, priodel si ho? Poslúžil si 
s láskou chorému, biednemu a starému člove
ku? Miloval si každého bez rozdielu i svojich 
nepriateľov? Odpustil si krivdy, urážky a oso
čovania? Vzdal si sa niečoho vzácneho, len aby 
si potešil brata? Mal si čas a pochopenie pre 
potreby iných? Keď ti to ešte nejde, pokús sa o 
to teraz! Teraz je tá chvíľa, aby Ježiš vstúpil do 
tvojho vnútra, otvor sa, aby ťa mohol pretvá
rať. On sám nám hovorí: “Čokoľvek ste urobili 
jedném u z týchto mojich najmenších bratov, 
mne ste urobili” (Mt 25,40).

Neboj sa a choď všade, kde ťa Ježiš posie
la. Hlásaj a konaj v jeho mene, lebo iba v ňom 
je pravda, iba on je spása a Svetlo pre všetky 
národy. Slúž Bohu v ľuďoch, ktorých ti posiela 
do cesty.

Na záver ešte spomeniem slová Helmuta 
Thielického, ktoré vystihujú hlbokú pravdu: “My
- kresťania - sme možno jediná Biblia, ktorú 
svet ešte číta.” Dana STRENKOVÁ
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N edávno vyšla  u nás kni
ha V itam ín C od Boha, ktorej 
autorm i sú Kathy C. M illero- 
vá a D. Larry Miller. Kniha je  
zb ie rkou  inšp ira tívnych  p ri-

bezpečne. Je to dobrá zvesť.
Na tom to  pozadí sa jasne  

črtá význam  chrám u, kosto 
la. Ak je  v ded ine  či v m este 
chrám , a k tom u riadne udr-

z evanje lia . T iež je  to m iesto, 
kde si znova a znova uvedo
m ujem e zm ysel svo jho ž ivo 
ta, kde h ľadám e odpoveď  na 
prob lém y každodenného ži-

“A NÁJDETE ODPOČINOK 
PRE SVOJU DUŠU” ( M t  1 1 , 2 9 )

behov a záž itkov s duchov
ným podtextom  od znám ych 
k re sťa n ských  au to rov, k to 
rých oslovil sám  život.

Tak napr. Rev. H enry Ho- 
ward z  Austrá lie  rozpráva prí
beh o lodi, ktorá stroskota la  
v južných  m oriach na korá lo 
vom  útese. P osádka sa ve ľ
mi ťa žko  d o s ta la  na breh, 
n iekto na p láva júc ich kusoch 
dreva , in í na debnách . Na 
brehu sa ukryli. Báli sa vo jsť 
do vnútrozem ia  z obavy, že 
by na ostrove m ohli ž iť  ľudo
žrúti. Avšak jeden  z nich, ten 
najodvážnejší, sa vyškriabal 
na vrch na jb ližš ieho kopca. 
Keď už bol na sam om  vrchu, 
začal m ávať, aby sa pobrali 
za  n ím . P o č u li, a ko  vo lá : 
“Poďte, všetko je  v poriadku! 
Je tu chrám !” Všetc i sa cítili

ž iavaný, je  to  znam enie , že 
tam  žijú kresťan ia , ktorí ve 
ria v Boha.

M atka Tereza z K a lkaty za 
svo jho ž ivota napísa la , že do 
chrám u sa schádzam e:

- aby sm e niesli lásku tam , 
kde je  trápen ie

- radosť tam , kde je  bieda
- zm ierenie tam , kde žijú ľu

dia v sváre
- aby sa zm ieril o tec so sy

nom, matka s dcérou, m už so 
ženou, veriaci s tým , kto ne
m ôže veriť.

Tak si ce n í ch rá m  ve ľká  
o s o b n o s ť  n á š h o  s to ro č ia  
M atka Tereza. Takto v lastne 
každý chrám  je  m iestom , kde 
rastie naša kresťanská osob
nosť, kde m ám e chvíľu  po
koja, aby sm e sa pom odlili a 
načúva li K ris tovým  s lovám

vota, a lebo posilu v tom , na 
čo neviem e ná jsť odpoveď.

M a rg a ré t F is c h b a c k o v á - 
Pow ersová napísa la  ž ivo tný 
príbeh, ktorém u dala názov 
S topy v piesku:

Jedne j noci sa mi p risn il 
sen. So svojím  Pánom  som 
kráčala po m orskom  pobre
ží. Na tm avom  nebi sa pre
mietali obrazy z môjho života. 
T ie to  o b ra z y  s p re v á d z a lo  
dvo je  stôp  v p iesku. Jedny  
šľapa je  boli moje, tie druhé 
pa tr ili m ô jm u  P ánov i. K eď  
však bolo na jťažšie  obdobie 
m ôjho života, v tedy boli len 
je d n y  stupaje . D lho mi to ne
da lo  pokoja, a preto som  sa 
opýta la  Pána: “ Pane, pove
dal si, že pô jdeš  so  m nou 
ce lý život. Kde si bol, keď mi 
bolo na jťažšie? V eď v piesku

P oužijem, hned na za
čiatku obraznú reč a 

poviem ,že zvonil telefón. 
Možno raz a možno sa nám 
už dlho dostával k uchu 
jeho naliehavý zvuk. Dví
ham teda slúchadlo a pýtam 
sa: “Kto je  tam?” Odpoveď 
je  krátka a jednoznačná: 
BOH. Stŕpnem a po tele nám 
prejde mráz. Predstavím sa 
trochu nastrašený a začí
nam koktať svoje meno.

NETREBA
Bohu sa ľudia predstavu

jú  stavom svojho svedo
mia,ktoré charakterizuje ich 
vnútro. Boh sa díva predo
všetkým na srdce.

Začnem teda takto:
Ja som ten, ktorému lás

ka už pred rokmi pohasla a 
ktorý ani nevie, ani sa ne
snaží vzkriesiť ju. Proste 
som ten, ktorému už dávno 
na tebe, Bože, dosť málo zá

leží. Alebo: Ja som tá rozdvo
jená, rozčesnutá duša, ustavič
ne oscilujúca medzi Tvorcom 
a tvormi, medzi nebom a ze
mou a ktorá dáva neraz vo 
svojej slabosti prednosť tomu, 
pred tým, čo je  najviac.

Ja som človek, ktorý si už

Volanie
niekoľko rokov, nemusel pri
znať nijaký väčší pád, nijaké 
horšie zošuchnutie, ale ktorý 
sa veľmi rád a veľmi často 
porovnáva s inými a odrieka 
pritom s veľkou chuťou hnus
nú farizejskú modlitbu: “Ďa
kujem ti, Bože, že nie som ako 
ostatní ľudia...” (Lk 18, 11).

A  KONEČNE
Ja som ten, ktorý si napriek 

všetkému až podnes zachoval

čistotu svojej duše, ale trpím 
pritom stálym pocitom veľkej 
neužitočnosti a nedostatoč
nosti.

Predstavujem e sa teda. 
Každý tak, ako sa pozná. 
Možno nás Boh ešte aj viac
krát zavolá takto k telefónu. 
A možno nie. Je dosť možné, 
že to robí už posledný raz, že 
krátko žatým zloží slúchadlo 
a povie: “Príd osobne a bu
deme hovoriť z tváre do tvá
re. “ My vieme, aké sú to už 
potom hovory. To sú stretnu
tia sudcu s obžalovaným, na 
ktoré P ísm o upozorňuje  
všetkých nepripravených ta
kouto vetou: “Hrozné je upad
núť do rúk živého BOHA.” 
Ved Boh hovorí...A možno 
týmto spôsobom už posled- 
nýkrát.

Z knihy 
Traja márnotratní 

od J. DUBOISA

sú len je d 
ny šľapaje.
N e c h á 
pem, ako si 
m a m o h o l 
nechať sa
motnú, keď 
som  ťa najviac potrebovala.”

Pán je j odpovedal: “Dieťa 
m o je  d ra h é , ver, že  nikdy 
som  ťa neopustil. Tie jedny 
s to p y , k to ré  si v id e la , sú 
moje. To som ťa niesol na ru
kách.“

Táto báseň, ktorej myšlien
ka je  ve ľm i h lboká , a le  aj 
pravdivá, má každému čo po
vedať. Veď inšp irova la  milió
ny ľud í na sve te , aby v nej 
videli svoj život. Nedávno aj u 
nás vyš la  v prek lade kniha s 
rovnom enným  názvom, ktorá 
je  napísaná na základe prav
divého príbehu. Autorka M. F. 
Pow ersová  ju  končí so žela
ním , aby sa ten to  príbeh stal 
pre ľudí Božím  požehnaním  
v ich každodennom živote. Že 
to, čo Boh urobil pre ňu, uro
bí pre každého. Boh bude po
m á h a ť  k a ž d é m u , bude 
prenášať každého cez všetko 
z lé , ak  ho o to  budem e pro
siť.

Toto osobitne platí pre kaž
dého, kto sa v ž ivote iba sťa
žuje, že ten ž ivo t je  plný zla 
a bolestí. Iste, je  v ňom veľa 
zla a bolestí, ale je  v ňom aj 
veľa  pekného a dobrého. Že 
popri tých zlých ľuďoch, sú aj 
dobrí ľudia, ktorí nás chápu, 
s k to rý m i s i ro zu m ie m e , 
s ktorým i je  radosť žiť.

Ak by sm e chceli aj napriek 
tom u zúfať, počujm e, čo ho
vo rí sv. Terézia: “ Kto chce 
n ie s ť iba ten  kríž, ktorý je 
pod ložený rozum om , nikdy 
nedosiahne dokonalosť.”

Čo to znam ená? Ak si mys
líme, že nás Boh až príliš za
ťažuje trápeniami - prečo práve 
mňa a prečo až tak - že to nemá 
logiku, tak nikdy nedosiahne 
dokonalosť.

Toto m ajm e vždy na pamä
ti, ak prichádzam e do Božie
ho chrám u, aby sme podľa 
Kristových slov našli odpoči
nok pre svoju dušu (porov. Mt 
11, 29).

o. Mgr. František DANCÁK
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Pochádzam z obce M alý 
Lipník z rodiny gréckoka
tolíckeho otca Š tefan a  a 
matky Etely, rím skokato
lícky. Otec ako 19-ročný 
nastúpil vojenskú službu 
a ako 20-ročný  v  prvej 
svetovej v o jn e  v ro k u  
1914 následkom  zranenia 
oslepol. V  s le p e c k o m  
ústave v B udapešti zotr
val osem rokov, kde sa aj 
oženil s o še tro v a te ľk o u  
tohoto ústavu pochádzajú
cou zo Sv. Antola. Tam  sa 
im narodila aj najstaršia  
sestra M ária. Po ôsm ich  
rokoch vrátili sa do obce 
Malý Lipník, vystavili si 
rodinný dom ček a Pán  im  
požehnal štyri deti. K ru 
tý osud, ktorý sa pohrával 
s našou rodinou v  čase, 
keď som  ja , K a ta r ín a , 
mala dva roky, zobral nám  
mamičku ako 33-ročnú.

Vtedy som  sa stretla  pr
výkrát s otcom  biskupom  
Petrom Pavlom  G ojdičom . 
Vtedajší správca našej far
nosti, n eboh ý o. A n d re j 
Zima, inform oval o našej 
tragédii b iskupský úrad. 
Otec biskup P. P. G ojd ič 
prišiel autom až k  nám  s 
tým, že zoberie nás - štyri 
siroty - do sirotinca. O tec 
túto ponuku odm ietol, že 
deti sú jeho jed in á  radosť! 
Potom otec biskup vyhľa
dal v Prešove dievča, fran
tiškánku tre tieh o  rádu , 
ktoré tiež bolo sirotou. Tá 
sa stala ozaj našou zlatou 
mamičkou. A k o  č le n k a  
speváckeho zboru vo fran 
tiškánskom chrám e ťažko

si zvykala  na naše obrady 
a n a  ru s ín s k e  n á r e č ie . 
P r e to  p o ž ia d a la  s v o ju  
t e tu , k t o r á  v  P r e š o v e  
vlastn ila  dva domy, 
a by  n ás  p r ija la  za  
nájom níkov. To sa aj 
stalo a presťahovali 
sm e sa všetci do Pre- 
šova. Pán  B oh  nám  
požehnal ešte dvoch  
súrodencov - sestru  
a b ra ta  F ra n tišk a , 
k t o r ý  d n e s  v e d ie  
spevácky zbor v  K a
te d rá ln o m  ch rá m e  
Svätého Ján a  K rsti
teľa v  Prešove.

V  prvej triede gréckoka
tolíckej ľudovej školy  uči
la  n á s  p a n i  u č it e ľk a  
M a š ík o v á , k a te c h é ta  o. 
K a p iš in sk ý  a sestr ičk y  
b a z il iá n k y  zo s iro t in ca . 
Č asto  n ám  p rip o m ín a li: 
m ám e otca  b iskupa , ak  ho 
s tre tn e te , p ek n e  h o  p o 
zdravte a poproste ho, aby 
vám  dovolili p obozkať b is 
k u p sk ý  p rsteň . S p ozn a ť 
otca  b iskupa, k torý chodil 
ako m ních  s kapucňou na 
h lave, bolo  pre nás veľm i 
ťažké. A le podarilo sa nám  
to  v ia c k r á t . P r i p rv o m  
stretnutí so spolužiačkou  
sm e to aj urob ili a požia 
dali o povolen ie pobozkať 
prsteň. A  otec b iskup sa 
k  nám  prihovoril: „A  vy  
od k ia ľ v ie te , že ja  m ám

biskupský prsteň ?“ P oh o
tovo sm e odvetili: M y vás 
p ozn á m e! P o h la d il n ás, 
dal nám  pobozkať prsteň

AJ KEBY SOM PÍSALA  
EŠTE RAZ TOĽKO, NIKDY BY 
SOM NEVYČERPALA TENTO 
ZÁŽITOK S OTCOM BISKU
POM PETROM PAVLOM GOJ
DIČOM. TEŠÍ MA, ŽE PRÁVE 
JA SOM SA V ŽIVOTE MOHLA 
STRETNÚŤ SO SVÄTCOM.

ŽELÁM SI, ABY VŠETCI 
KRESŤANIA, KTORÍ POZNALI 
ALEBO ČÍTALI O J.E. P. P. 
G O JD IČ O VI, KRÁČALI V 
JEHO ŠĽAPAJACH A KŇA
ZOM NECH JE SVETLÝM PRÍ
KLADOM.

a k  tom u  ešte  aj d obrý  
cukrík. A  tak  to bolo pri 
každom  stretnutí. K aždé
m u sm e hovorili, že sm e 
sa stretli s anjelom .

V  druhom  ročn íku  nás 
na  V ianoce sestričky n au 
čili scénku, v  k torej som  
z n á z o r ň o v a la  je d l i č k u . 
D odn es si p am ätám  p ie 
seň, k torú  som  spievala.

Zaiste  si v iete  p redsta 
v iť m oje  pocity, keď  som  
zbadala, že v  p rvom  rade 
sedí otec b iskup  P. P. G oj
d ič  a o. M . P od h a jeck ý . 
H neď  po skončení prišiel 
k  n ám  na pódium , každé
ho p o h la d il, p o ch v á lil a 
dvaja  bohoslovci prin iesli 
pre nás plno dobrôt vo veľ
kom  koši.

V  trete j tr ied e  m a  p o 
stretlo najväčšie  šťastie -

prvé sv. prijím anie, ktoré 
sa uskutočn ilo v  sirotinci. 
N ášho Spasiteľa  som  pri
ja la  z rúk  otca biskupa.

V  m arci sm e chodieva
li do b iskupskej kaplnky 
na M oleben  k  sv. Jozefo
vi, k torý  v iedol otec b is 
kup. K antorovali sestrič
ky so študentkam i. Takú 
krásnu  pobožnosť som  ne
zažila ani predtým , ani po
tom . K eď  som  sa vrátila  
dom ov, otcovi som  refero
vala , že v  nebi bude tak  
krásn e ako v  b iskupskej 
kaplnke.

M oji sta rš í sú rod en ci 
chodili už do vyšších  tried, 
otec b iskup, vedom ý si na
šej biedy, dal ch lapcom  a 
sestre “n otes” , na ktorý si 
v  predajn i Petra kupova
li školské potreby, za kto
ré  z a p la t il  o te c  b isk u p . 
N áš otec si pokladal za po
vin n osť spýtať sa, ako sa 
učia  jeh o  deti a či n ezne
užíva jú  dobrotu  otca b is
k u p a . P r i  je d n e j  ta k e j 
návšteve o. b iskup m i do
volil nazrieť do svojej spál
n e . D o d n e s  m á m  te n to  
ob ra z  p red  očam i. M alá  
m iestnosť, v  kúte posteľ 
ako truhla. V tedy som  sa 
ho spýtala, kde je  slamník, 
poduška, perina. O tec b is 
kup m i povedal, že teraz 
je  veľk ý  p ôst a takým to 
spôsobom  m yslí na  utrpe
nie nášho Pána Ježiša. Od 
te jto  ch v íle  som  n ášho 
otca  b isk u p a  považovala  
za svätého.

Katarína REPKOVÁ



P r o f i l

C y r i l  J a n č i š i n

Čítaj a vyhraj 
s PETROU

1. Komu vyložil Jozef sen 
vo väzení
a. čašníkovi a pekárovi
b. faráonovi
c. vojakovi

2. Kto v dejinách ľudstva 
priniesol prvú obetu chle
ba a vína?
a. Ježiš Kristus
b. Abrahám
c. M elchizedech

3. Kedy bude t.r. odpusto
vá slávnosť v Sabinove
a. 20 júna
b. 13. júna
c. 6. júna

4. Kto zabil Kaina
a. Ábel
b. Jozef
c. Nikto

5. Gréckokatolícky chrám 
v Slovinkách slávi t.r. ju 
bileum
a. 175 rokov
b. 200 rokov
c. 150 rokov

6 Kto zmenil meno A bra
hámovi
a. Adam
b. Pán Boh
c. Ježiš Kristus

Odpovede na niektoré otázky 
sa nachádzajú v tomto vydaní 
SLOVA. Stačí, ak správne od
poviete aspoň na štyri otázky. 
Odpovede nám pošlite do 14 
dní. Nezabudnite na heslo: 

Čítaj a vyhraj s PETROU. 
Piati výhercovia získajú pou

kážku 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 ?
Do súťaže sa zapojilo 36 či

tateľov. Piatich z nich sme vy
losovali: Ing. Máriu Kolesáro- 
vú zo Spišskej Novej Vsi, Máriu 
Balabasovú z Ľubice, Veronku- 
Mašlankovú z Okulky, Máriu 
Hromiakovú z TichéhoPotoka a 
Milana Snohu z Lesnice. Výher
com blahoželáme.

v

Milí mladí priaznivci kres
ťanskej hudby!

Poviete si, čo môže byť na 
tom našom malom Slovensku 
ešte neobjavené?

Sú to desiatky, ba stovky 
kresťanských hudobníkov, 
medzi k torým i je  nie málo 
kvalitných spevákov, sklada
teľov...

V predchádzajúcom čísle 
sme vám predstavili bohoslo
veckú skupinu Anastasis. Jej 
tvorbu i plány. V tomto čísle 
sme dali priestor ďalšiemu z 
nádejných interpretov gospe- 
lovej hudby - Cyrilovi Janči- 
šinovi.

■ Cyril, ako 
vlastne začala 
tvoja hudobná 
cesta?

- Myslím, že s 
hudbou to všetko 
začalo, už keď 
som prvýkrát 
chytil do rúk gita
ru. Mal som vte
dy asi 12 rokov.
Hral som potom v 
m lá d ežn íck om  
zbore v Ľutine, 
kde som získal 
prvé skúsenosti 
s piesňami, s ko
lektívom  m la
dých, s vystupovaním  na 
verejnosti... Neskôr som začal 
prekladať niektoré nábožen
ské piesne z taliančiny, aby 
som tak doplnil repertoár 
nášho zboru. O vlastnej pies
ni som vtedy ani nesníval.

■ Čo ťa motivovalo, aby 
si začal písať vlastné pies
ne?

- Dátum si presne nepamä
tám, ale bolo to asi pred piati

mi - šiestimi rokmi. Viem, že 
som bol vtedy naozaj šťastný, 
priam dojatý, lebo som doká
zal hudbou vyjadriť to, čo som 
mal v sebe. Nerobil som pie
seň pre pieseň, ale bolo to vy
znanie, čosi hlboké, vnútorné, 
niečo zo mňa, čo som zrazu 
mohol povedať všetkým - pies
ňou. A takto to robím dodnes.

■ Prezraď nám teda nie
čo zo súčasnosti. Koľko 
máš piesní, o čom sú a pre
čo ich píšeš?

- Koľko mám piesní? Nie je 
ich ešte veľa, myslím niečo 
okolo dvadsať, ale za každou 
z nich je nejaká moja životná

skúsenosť, a preto má pre mňa 
každá z nich veľkú cenu. Väč
šinou moje piesne sú o tom, čo 
so mnou robí Boh. Môj život 
je totiž plný jeho zásahov, plný 
objavov o tom, kto som, prečo 
žijem, kde to všetko smeruje... 
Našiel som jednoducho zmy
sel môjho života a moje pies
ne patria všetkým, ktorí ho 
ešte len hľadajú a nevedia čo 
konkrétne robiť, aby boli

„Ktosi“ i
šťastní.

■ Kde si môžu mladí ľu
dia vypočuť tvoje piesne, 
resp na ktorom pódiu vi
dieť tvoje vystúpenie?

- V prvom rade sú to rôzne 
prehliadky kres
ťanských interpre
tov, rôzne festiva
ly, koncerty, kde 
som už aj v minu
losti spieval. Čas
to som vystupoval 
so svojím priate
ľom Tonom. Spolu 
sme sa dopĺňali, 
spievali sme si na
vzájom naše pies
ne, pomáhali si 
hlasovo, doprovo- 
dom, atď.

■ Čo tvoje plá
ny do budúcnos
ti?

- Tohto leta by 
som chcel nahrať prvú platňu 
CD-čko s názvom: Môj život.
Je to vlastne môj životný prí
beh, ako som o tom rozprával. 
Mal by to byť zároveň hudob
ný podklad pre muzikál, kto
rý ale pravdepodobne 
zrealizujeme až v druhej fáze 
tohto projektu. Zatiaľ musím 
sa spoliehať, že mi Boh neja
kým spôsobom pošle finančné 
prostriedky aspoň na nahráv-
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Vedec  
a vzkriesenie
S ir Isaac Newton (1643- 

1727) je , ako vieme, jeden  
z najvýznam nejších fyz i
kov, m atem atikov a p ríro 
dovedcov. O ňom  hovorí 
následovný ve ľkonočný  
príbeh:

Isaac Newton iš ie l n ie
k o ľk o  d n í p re d  Veľkou  
n o c o u  so  s v o jim i š tu 
d e n tm i na p rechádzku . 
Pritom  prechádzal okolo  
cintorína. Tu s i začal ro 
b i ť  je d e n  zo š tu d e n to v  
posm ešky : “ Máme nao
za j veriť, že tento prach  
m ŕtvych  má raz d o s ta ť  
form u nového tela a ž ivo
ta .? ”

Tu p o tr ia s o l N ew ton  
h lavou  a poveda l: “M aj 
tro ch a  trp e z liv o s ti, ne 
s k ô r t i vo ľačo ukážem !”

K e ď  m al ď a lš iu  hod inu  
fyziky, nechal s i Newton  
p r in ie s ť  že lezný p rach . 
Tento zm ieša l s ce lkom  
obyča jným  prachom . Po
tom  sa posm eškára opý
ta l:  “ M y s líš , že te n to  
ž e le z n ý  p ra c h  m o žn o  
o p ä ť  z norm álneho p ra 
chu p o z b ie ra ť? ”  A k e ď  
š tu d e n t ve ľm i zarazený  
p o tr ia s o l h lavou, zobra l 
Newton m agnet a podržal 
ho nad kôpkou  prachu. 
Za sekundu vyle te li všet
ky  č ia s to čky  p rachu  na 
magnet. Tu sa ve ľký  fyzik  
vážne zahľadel na svojich  
žiakov: “ Ten, k to rý  dáva 
m ŕtvem u m agnetu  takú  
silu , č i nedá väčšie s ily  
n a š e j d u š i, k e ď  bude  
v deň vzkriesenia potre
b o va ť nové telo premene
ním p ra ch u ? “

K irche B un t 1998
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ni do srdca šepká...
ku piesní. Keď sa to podarí, is
totne sa o tom dozvedia všetci 
moji priaznivci.

■ Vieme, že študuješ teo
lógiu a pripravuješ sa na 
kňazstvo. Ako chceš spojiť 
kňazstvo a hudbu...

- Čo sa týka kňazstva, bol 
to Boh, ktorý ma povolal, no 
zároveň mi dal tento talent 
spievať, hrať, komponovať. 
Vidím v tom jeho „prst“. Ved 
úlohou kňaza je privádzať ľudí

k Bohu, ukazovať im svojím ži
votom, že on je živý, že o nás 
všetkých má záujem, že nás 
miluje. A o týchto pravdách 
môžem hovoriť ľudom aj 
prostredníctvom hudby. Tento 
odkaz sa takto môže dostať aj 
do uší tých, ktorí azda slová z 
kazateľnice neradi počúvajú, 
alebo ich dokonca odmietajú.

■ Čo by si poradil svojim 
rovesníkom, ak by sa chce
li vydať po tej istej ceste

ako ty?
- Aby mali odvahu! Aby po

čúvali hlas Ducha Svätého vo 
svojom srdci a aby sa nebáli 
risknúť to a skúsiť napísať 
niečo svoje. Hlavné je však, 
aby boli sami pred sebou pria
mi, aby sa naozaj snažili žiť 
to, čo hovoria a aby vo svojom 
živote počítali s Ježišovou po
mocou. Je to totiž moja skú
senosť. N iektoré piesne 
skutočne neviem, ako presne 
vznikli. Išlo to takpovediac 
„samo“. Neuniklo mi však, že 
„Ktosi“ mi vo vnútri pomáhal, 
„šepkal mi“ . Preto, nezaha- 
dzujte svoje talenty, máte ich 
preto, aby ste ich konkrétne 
využili na väčšiu oslavu Boha. 

□  □  □
Pre tých, ktorí by chceli tiež 

prispieť na realizovanie pro
jektu Môj život, alebo by sa 
chceli jednoducho niečo opýtať, 
či poradiť sa, môžu napísať 
nám do redakcie, alebo pria
mo na e-mail: cyril.jancisin 
@post.sk

Pripravil A. MESÁROŠ

NA OTÁZKY ODPOVEDÁ KOŠICKÝ APOŠTOLSKÝ EXARCHA VLADYKA MILAN CHAUTUR, CSsR 

Čo je svätosť?

Sv. Makarius Veľký hovorí, že 
ten, kto naozaj verí v Krista, 
mal by prejsť vnútornou preme
nou a svoju hriechom 
poznačenú bytosť musí 
premeniť v inú, božskú 
a to za pomoci v súčin
nosti Svätého Ducha - 
až vtedy sa človek môže 
stať súcim pre nebeské Kráľov
stvo, teda svätým. Svätosť je 
teda stav, v ktorom j e človek od
ľahčený od hriechu a vnútorne 
slobodný pre Boha.

K tejto odľahčenosti od hrie
chu uvádza sv. Makarius toto 
prirovnanie: Drevo hodené do 
vody dokáže na sebe niesť i ťar
chu železa, o čo viac môže Boh 
svojím Svätým Duchom odľahčiť 
ťarchu duše, ktorá sa ponára vo 
vodách zloby a hriechu. Je len 
dôležité chcieť žiť v Duchu a 
v pravde (porovn. Jn 4, 24). Tak 
ako pravda je zhoda slov a skut

kov, svätosť je teda zhodou nášho 
života s Božím životom - to je to 
známe “theosis”, o ktorom hovorí 
východná spiritualita - teda

ozajstná premena človeka 
v božie stvorenie, teda zbožšte- 
nie v tom správnom chápaní.

V tomto zmysle sa nachádza
jú v Svätom písme slová, ktoré 
využil Pán Ježiš pri svojej obhaj
obe: “bohovia ste” (Jn 10, 34), 
uvádzajúc: “Keď nazval bohmi 
tých, ktorým bolo dané Božie slo
vo - a Písmo nemožno zrušiť! - , 
prečo vy hovoríte tomu, ktorého 
Otec posvätil a poslal na svet: 
“Rúhaš sa” za to, že som povedal: 
“Som Boží Syn?!”

Svätosť teda nie je výsadou, ale 
jediným  naším východiskom

z ľudských bied a každý z nás 
ju môže dosiahnuť, ak vážne be
rie slová Ježišovho napomenutia: 
“Vy teda buďte dokonalí, ako je 

dokonalý váš nebeský 
Otec” (Mt 5, 48).

Svätosť je teda nor
mou života každého 
človeka, ktorý vie, že 
Boh od nás žiada len 

to, čo poslúži nášmu šťastiu a ne
naruší šťastie iných.

Svätosť je požiadavkou nášho 
Stvoriteľa, ktorý nás stvoril na 
svoj obraz a podobu. Práve 
v tom osobnostnom dozrievaní, 
ktoré nás vždy viac a viac núti 
priblížiť sa k ideálu v tom 
zmysle, že odumierame vlastné
mu sebectvu a nachádzame ra
dosť v tom, ktorý je jediným 
spočinutím pre naše duše, môže 
nájsť každý človeka to, čo vyjad
ril sv. Augustín slovami: “Nespo
kojné je  moje srdce, kým 
nespočinie v tebe, Bože.”
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Biskupi 
pre masmédiá

Pod názvom Hlásať evan
jelium v spoločnosti informá
cií otvorili tohoročný kongres 
európskych biskupov zodpo
vedných za oblasť masmédií 
v katalánskom kláštore Mont
serrat v Španielsku. Kongres 
sa zaoberá výzvam i, ktoré 
znamená pre Katolícku cirkev 
spoločnosť ovládaná média
mi. Moderná spoločnosť, po
značená  m asm éd iam i na 
každom kroku, ponúka sú
časne i riziká pre uskutočňo
vanie základného poslania 
Cirkvi, hlásať evanjelium ľu
ďom dnešnej doby, hovorí sa 
v komuniké z kongresu.

Štvordňový kongres otvoril
8. apríla predseda Rady eu
rópskych konferencií bisku
pov - CCEE- kardinál Miloslav 
Vlk. Kongres vedie predseda 
európskeho výboru biskupov 
pre m asm édiá biskup C ri
spían Hollis z Portm outhu, 
Medzi účastníkmi je aj pred
seda Pápežskej rady pre ma
smédiá arcibiskup John P. 
Foley.

Na kongrese sa zúčastňu
je viac ako 100 účastníkov. 
Okrem biskupov sem prišli aj 
početní odborníci v tejto ob
lasti. Na záver schvália aj re
zolúciu pre Synodu biskupov
o E urópe , k to rá  bude 
v septembri v Ríme.

KP/TK KBS

Kardinál 
prezentuje knihu
Kardinál Roger Etchega- 

ray, predseda Centrálneho 
výboru pre Veľké jubileum  
roku 2000, prezentoval 14. 
apríla na Pápežskej univerzi
te Svätého Kríža vo Vatikáne 
knihu Pietra Brunoriho Kato
lícka Cirkev - základy, osob
nosti, inštitúcie. Pán Brunori 
viedol Vatikánsku informačnú 
službu (VIS) od roku 1990 do 
júna 1998.

VIS/TK KBS

3. ročník katechetického se
minára pod heslom Katechéza 
ako špecifická forma ohlasova
nia evanjelia dospievajúcim  
bol v dňoch 14.-15. apríla na
čerpaním darov Ducha sväté
ho, najmä daru múdrosti. Na 
snímke je Mgr. Eugen Valovič, 
tajomník Slovenskej katechetic
kej komisie pri Konferencii bis
kupov Slovenska. -rs-

Starosloviensky Otče náš na počesť P. O. Hviezdoslava

Prešovský katedrálny zbor 
bol jedným zo šiestich spe
vokolov, ktoré vystúp ili 
v programe Slávnostnej aka
démie v chráme Evanjelickej 
cirkvi a. v. - Chráme Sv. Tro
jice (1642-1645) v Prešove. 
Ekum enické podujatie sa 
uskutočnilo v nedeľu dňa 25. 
apríla a jeho organizátormi 
boli Farský úrad Evanjelickej 
cirkvi a. v. v Prešove, Oblast
né pracovisko a Miestny od
bor M atice slovenskej v 
Prešove a bolo venované 150. 
výročiu  naroden ia  P. O. 
Hviezdoslava. Účastníkmi 
akadémie boli okrem nášho 
staroslovienského zboru,

Evanjelický cirkevný zbor, 
Pravoslávny spevácky zbor 
pri Katedrálnom chráme sv. 
Kniežaťa Alexandra Nevské- 
ho, ale tiež Detský spevácky 
zbor Prešovčatá, Spevácky 
zbor Moyzes a Detský spevác
ky zbor Pútničkovia. V  sláv
nostných príhovoroch reč
níkov bolo poukázané na kres
ťanskú orientáciu osobnosti 
P  O. Hviezdoslava, ktorá sa 
premietala do jeho tvorby, 
hodnotových princípov a chá
pania miesta viery v živote 
národa, ktorá bola zároveň 
pre neho zdrojom inšpirácie.

Dr. Peter KRAJŇÁK

Členom Spolku sv
Pozývame vás na 3. valné zhromaž

denie Spolku sv. Cyrila Metoda, ktoré sa 
uskutoční v sobotu 12. júna 1999 v Mest
skom kultúrnom stredisku, Námestie oslo-

'. Cyrila a Metoda
boditeľov v Michalovciach, po sv. liturgii v 
Chráme Svätého Ducha redemptoristov. 
Začiatok sv. liturgie je o 8.30 h.

Výbor spolku

Výročie chrámu 
v Slovinkách

Spoločenstvo veriacich byzant
ského obradu v malebnej horskej 
obci Slovinky si tento rok pripomína 
200-sté výročie od začatia stavby 
súčasného chrámu. Táto spo
mienka bola spojená s oslavou 
chrámového sviatku, ktorý sa slávi 
každoročne na sviatok sv. veľko- 
mučeníka a divotvorcu Juraja. 
Samotnej slávnosti predchádzala 
dvojdňová duchovná obnova s 
témami - Boh Otec, Rodina ako 
cirkev a Návrat do domu ne
beského Otca, ktorú viedol o. Jozef 
Miňo, farár zo Zdoby. Obnova bola 
zavŕšená liturgiou zmierenia, 
v ktorej našli mnohí staronovú cestu 
do domu nebeského Otca.

Vrcholom oslavy bola Eucharis- 
tia, ktorú v nedeľu 25. apríla slávil 
vladyka Milan Chautur, CSsR - ko
šický apoštolský exarcha spolu s 
otcom dekanom a kňazmi spišsko
novoveského dekanátu. V homilii 
vladyka Milan zvýraznil hodnoty 
večnosti pred hodnotami časnosti 
tak, ako ich pochopil i ochranca slo
vinskej farnosti Sv. veľkomučeník 
Juraj.

Po myrovaní a slávnostnom ob
chode okolo jubilujúceho chrámu 
boli všetci pútnici aj domáci veriaci 
pozvaní na agapé - hostinu lásky.

Kiežby aj táto milá slávnosť pri
niesla pre všetkých zúčastnených 
trvalé hodnoty a túžbu po večnom 
živote, ktorá je práve v dnešných 
časoch tak často podceňovaná.

-w-

V dňoch 19.-23. apríla sa v michalovskom kláštore konala 4. kapitula gréckokatolíckych 
otcov redemptoristov michalovskej viceprovincie. Kapitula sa koná každé tri roky a vtedy 
sa volí aj nové vedenie viceprovincie. Za viceprovinciála bol znovu zvolený o. Jozef Jurčen- 
ko, CSsR. Na snímke je vedľa košického exarchu vladyku Milana Chautura, CSsR. -rs-
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Správy z prešovského b iskupstva
• V dňoch 29. apríla -1. 

mája prešovský diecézny 
biskup Mons. Ján Hirka vy
konal pracovno-pastoračnú 
zahraničnú cestu  do 
Eichstättu v SRN, kde sa 
stretol s diecéznym bisku
pom Mons. Walterom Mi
xom. Na pozvanie rektora 
Dr. A.A. Thiermayera nav
štívil Collegium Orientale, 
aby udelil nižšie svätenia 
štyrom bohoslovcom prešov
skej diecézy - Vojtechovi Bo
háčovi, Milošovi Galajdovi, 
Martinovi Chudíkovi a Já
novi Krupovi, , ktorí študu
jú na miestnej Katolíckej 
univerzite. Zároveň sa oboz
námil so spôsobom formácie 
a výsledkami štúdia boho
slovcov. Otca biskupa na tej

to ceste sprevádzal biskupský 
vikár o. Ján Zavacký, tajom
ník biskupstva o. Andrej Rus- 
nák, správca  farn osti 
Sabinov a odb. asistent na 
Gréckokatolíckej bohoslovec
kej fakulte v Prešove ThLic. 
Vojtech Boháč a správca far
nosti Litmanová o. Daniel 
Galajda. Collegium Orienta
le, kde v budúcnosti odídu 
na štúdia ďalší bohoslovci, 
zriadila v spolupráci s Kon
gregáciou  pre V ýchodné 
cirkvi Konferencia biskupov 
Nemecka.

• Dňa 11. mája uplynulo 30 
rokov od prvej verejnej vy
sviacky ôsmich gréckokato
líckych kňazov po rokoch jej 
likvidácie a ničivého prena
sledovan ia . V ysvätil ich

v deň 22. výročia svojej bis
kupskej vysviacky ThDr. 
Vasil Hopko, ktorý pôsobil 
ako prešovský pomocný bis
kup. Pri tejto príležitosti 
v u torok  11. m ája 
v prešovskej katedrále sv. 
liturgiu slávil Mons. Ján 
Hirka, prešovský diecézny 
biskup, so žijúcimi vtedaj
šími novokňazmi a ďalšími 
trinástimi kňazmi, ktorých 
biskup ThDr. Vasil Hopko 
vysvätil v rokoch 1970 až 
1975. Pri sv. liturgii kňazi 
spoločne ďakovali Bohu za 
slobodu pre cirkev a vypro
sovali Božie požehnanie pre 
jej ďalší rozvoj.

Mgr. Marek PRIBULA, 
TKPB

ï au

Dňa 15. apríla navštívili bis
kupský úrad v Prešove J.E. Mons. 
Slawoj Leszek Glódž, biskup Po
lo wy Wojska Polskiego na sním
ke sú spolu s vedúcim  Úradu 
vojenských duchovných Minister
stva obrany SR plk. Ignácom Ju- 
rušom a jeho sprievodom.

BESEDA S BOHOSLOV
CAMI. Vojenský duchovný o. 
mjr. Stanislav Németh nav
štívil Gréckokatolícky kňaz
ský seminár P. P. Gojdiča v 
Prešove a v besede zoznámil 
bohoslovcov s podstatou du
chovnej služby v armáde. V 
tejto službe sa počíta aj s gréc
kokatolíckymi duchovnými.

-sg-

0  PRÍPRAVE SNÚBEN
COV. Hnutie kresťanských 
rodín pripravilo 2. mája v 
Košiciach stretnutie animáto- 
rov, ktorí sa venujú príprave 
snúbencov. Za účasti exarchu

vladyku Milana Chautura, 
CSsR, prerokovali s otcami 
protopresbytermi možnosť tej
to prípravy v jednotlivých pro- 
topresbyteriátoch. -cj-

AUTOGRAMIÁDA V 
STRÁŽSKOM. Medzi veria
cich v Strážskom zavítal o. 
ThDr. Ján Babjak, SJ, riaditeľ 
košického Centra spirituality 
Východ-Západ o. Michala Lac
ka. S miestnym duchovným o. 
Martinom Matim odslúžil sv. li
turgiu a kázal. Po sv. liturgii 
bola beseda a po nej podpísal zá- 
ujemcom niekoľko desiatok 
kníh Zostali verní. -jp-

STRETNUTIE S NOVI
NÁRMI. V rámci Svetového 
dňa masmédií bolo dňa 14.

mája v budove košického ex- 
archátu stretnutie novinárov 
s exarchom vladykom Mila
nom. -pk-

FUTBALOVÝ TURNAJ
V KOŠICIACH. Medzi de
viatimi družstvami kňazkých 
seminárov Slovenska sa bo
hoslovci z Prešova umiestnili 
na 2. mieste. -rs-

STRETNUTIE RIADITE
ĽOV. Dňa 6. mája sa v 
priestoroch biskupského úra
du v Prešove konala pracov
ná porada riaditeľov cirkev
ných škôl prešovskej diecézy. 
S tretnutia  sa zúčastnil 
PaedDr. Ján Dravecký zo 
Združenia katolíckych škôl 
Slovenska. -mp-

Postrehy

Informácie
Udalosti

Kanonizácia troch 
blahoslavených

Na tre tiu  ve ľkonočnú  ne
deľu, 18. apríla  ce lebrova l 
S v ä tý  o te c  o 1 0 .0 0 h o d . 
svätú om šu na N ám estí sv. 
Petra, počas ktore j svä to- 
rečil troch b lahoslavených.

N ovým i svä tým i sú: Mar- 
cellin Joseph Benoit Cham - 
pagnat, kňaz S po ločnosti 
M árie, zak lada te ľ Inštitútu 
M alých bratov M árie (M ári
ini ško lskí bratia), G iovan 
ni C a labrie , kňaz, zak lada 
te ľ  K o n g re g á c ie  M a lých  
s lužobn íkov  Božej p rozre
te ľnosti (m užská a ženská 
vetva) a Agostina Livia Pie- 
tra ton i, panna z Kongregá
cie S estie r lásky sv. Jean 
ne A n tida  Thoureta.

V IS /T K  KBS

Kongres 
o katechéze rodín

Tém ou Katechéza ro
dín v Európe sa zaob e
rajú európski biskupi a 
laici zodpovední za ka- 
techézu rodín na svojom  
to h o ro č n o m  s tre tn u tí 
v R ím e. M edzi referent
mi sú: vedúci kom isie  
pre katechézu Rady eu
ró p sk yc h  k o n fe re n c ií 
biskupov C C E E , biskup 
C esare Nosiglía, predse
da Nem eckého kateche
t ic k é h o  z v ä z u  D K V  
K a r l-H e in z  S c h m itt a 
prefekt Kongregácie pre 
k lérus , kard iná l D ario  
Castríllon Hoyos.

Katechéza - sprostred
kovanie a praktizovanie  
viery - je  vzhľadom  na 
dram atické zm eny situá
cie rodín v Európe po
s ta v e n á  p red  n o vé  
výzvy. Na rímskom stret
nutí sa má urobiť pokus 
analyzovať túto situáciu 
a form ulovať príslušné  
odpovede.

K P/TK  KBS
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PÁPEŽ A CELÁ CIRKEV SA MODLÍ ZA POKOJ V JUHOSLÁVII

Budúce stretnutie 
Taizé vo Varšave

Budúce medzinárodné stret
nutie mládeže ekumenického 
spoločenstva Taizé sa bude 
konať na rozhraní rokov 1999/ 
2000 v poľskej metropole Var
šave. Oznámilo to spoločenstvo 
v Taizé. Európske zhromažde
nie mládeže vo Varšave sa plá
nuje na dni od 22. decembra do 
Nového roku. Posledné takéto 
stretnutie bolo v Miláne a zú
častnilo sa ho stotisíc účastní
kov.

KP/TK KBS

Katolícke školy 
stále žiadanejšie
Ako nedávno informoval Ná

rodný katolícky zväz vzdeláva
nia U S A -N C E A  na svo je j 
výročnej konferencii v New Or- 
leanse, má v súčasnosti skoro 
polovica katolíckych škôl dlhé 
čakacie listiny. V minulých šies
tich rokoch vzrástol počet žia
kov o v ia c  ako 80 .000  na 
celkový počet 2,65 miliónov. 
Predseda NCEA Michael Guer- 
ra uvádza ako príčinu rastúce
ho záujm u o cirkevné ško ly 
želanie rodičov sprostredkovať 
svojim deťom hodnoty a vzde
lanie s kva lita tívne vysokou 
úrovňou.

Prenosné 
skladacie kľakadlo

Praktický vynález pre pútni
kov k Svätému roku 2000 pri
niesol na trh nábytkový podnik 
v talianskej provincii Trient. Pod 
názvom Devotum ponúka firma 
La Fenice čalúnené kľačadlo, 
ktoré možno zložiť do príručnej 
batožiny. Ako informovala ta
lianska tlač 9. apríla ďalej, toto 
kľačadlo váži 5 kg a možno ho 
zostaviť bez pomoci nástrojov. 
Má napomáhať chvíle modlitby 
pri pútiach a veľkých bohosluž
bách na voľnom priestranstve. 
Vatikánsky Centrálny výbor pre 
Veľké jubileum roku 2000 uznal 
Devotum ako oficiálny produkt 
Jubilea. Firma požiadala o pa
tentovanie kľačadla.

KIPA/TK KBS

Dňa 20. apríla uverejnili list Svätého Otca ar
cibiskupovi Francovi Perkovi v Belehrade, pred
sedov i K o n fe re n c ie  b isku p ov  F ede rá lne j 
republiky Juhoslávie, v ktorom sa vyjadruje o 
svojej vnútornej blízkosti a modlitbách celej 
Cirkvi za všetkých, ktorí trpia pre vojnu.

S hlbokou ľútosťou sledujem každý nový deň 
zhoršu júcu sa trag ickú  hum anitnú situáciu 
v rôznych  reg iónoch  Ju h o s lá v ie , na jm ä 
v Kosove. So zvláštnou príklon- 
nosťou som blízko tým pastierom 
a veriacim katolíckych spoločen
stiev, ako aj všetkým ľuďom dob
rej vô le  vyv íja júc im  úsilie  na 
pomoc tým, ktorí v tomto čase 
trpia najviac, pretože boli zbave
ní lásky svojej rodiny, násilne pri
nútení opustiť svojej domovy a 
nespravodlivo nútení žiť ďaleko od svojej kraji
ny.

Súčasne Vás chcem ubezpečiť, môj drahý 
brat a všetci biskupi Juhoslávie, že Apoštolská 
stolica bude pokračovať vo svojich snahách o 
dosiahnutie pokoja tak, aby títo ľudia, najmä tí 
v Kosove, ktorí prešli takými bolestnými skúš
kami, boli ušetrení ďalšieho utrpenia.

Všetkým zodpovedným predstaviteľom národ
ného a medzinárodného života treba pripome
núť, že cesta dialógu je vždy možná a že takáto 
cesta môže vždy viesť k čestným riešeniam me
dzi rôznymi stranami s rešpektovaním mužov a 
žien tejto krajiny, ktorí sú všetci deťmi toho isté
ho nebeského Otca.

Toto je modlitba celej Cirkvi v tejto tragickej 
dobe, Cirkvi, ktorá je Vám bližšia ako kedykoľ
vek predtým, vzývajúc Pána jedným hlasom, aby 
čoskoro nechal zažiariť hviezdu pokoja na Vašu 
milovanú krajinu, s úctou k právam každého Bo
žieho stvorenie.

VIS/TK KBS

Svätý Otec svätorečil 
školského brata

Pápež Ján Pavol II. svätorečil 
zakladateľa školských bratov 
m aristov Francúza Marcellina 
Champagnata (1789-1840). Pri 
slávnostnej bohoslužbe na Ná
m estí sv. Petra ho spolu 
s talianskym zakladateľom reho

le Giovanni Calabriom (1873-1954) a rímskou 
rehoľníčkou Agostinou Liviou Pietrantoni (1864- 
1894) vyhlásil za svätých Cirkvi.

Vo svojej homílii pred vyše 100 000 pútnikmi 
z celého sveta Svätý Otec pripomenul, že “Mar- 
cellino Champagnat spoznal náboženské potre
by svo jich  sú ča sn íko v  v ťažke j situácii 
porevolučného a ponapoleonského Francúzska. 
Svojou mimoriadnou citlivosťou pre núdzu mla
dých ľudí je dodnes vzorom pre všetkých rodi
čov a vychovávateľov.“

Spoločenstvo školských bratov maristov zalo
žené v roku 1817 vo Francúzsku má dnes až 
5000 členov. Pôsobia na celom svete v 74 kraji
nách. KP/TK KBS

Bránil práva Cirkvi proti násiliu
P r e d  3 0  r o k m i  z o m r e l  v  R í m e  J o z e f  k a r d i n á l  B e r a n

V sobotu 17. mája 1969 
R ádio V atikán  ozn ám ilo  
smutnú správu, že v Ríme 
vo vyhnanstve zomrel Jozef 
kardinál Beran. Vtedajšia 
československá vláda nesú
hlasila, aby bol pochovaný 
v Katedrále sv. Víta v Pra
he, preto pápež Pavol VI. mu 
vyhradil m iesto v jednej 
z krýpt Chrámu sv. Petra 
v Ríme.

Počas svojho plodného ži
vota kardinál bol väzňom 
dvoch totalitných systémov.
V roku 1942 ho uväznili na
cisti a dali do koncentračné
ho tábora najprv v Terezine, 
potom v Dachau. Po komu
nistickom prevrate v roku 
1948 bránil práva Cirkvi 
proti násiliu a internovali ho 
najprv v arcibiskupskom  
paláci a neskôr na rôznych 
iných  m iestach . Keď ho 
v roku 1963 pápež Pavol VI. 
vymenoval za kardinála, čes
koslovenská vláda rozhodla,

že ak odíde do Ríma, nebude 
sa môcť vrátiť. Po dlhom vá
haní prijal údel vyhostenia 
s prísľubom, že apoštolským 
administrátorom pražskej ar

cidiecézy sa stane biskup 
František Tomášek. Počas 
vyhnanstva  pastierskym i 
návštevami posilňoval čes
kých krajanov na všetkých 
kontinentoch sveta.

Jozef kardinál Beran sa 
narodil v tom istom roku

ako biskup P. P. Gojdič - 29. 
decembra 1888. Po maturit
nej skúške teológiu vyštudo
val v Ríme a tam bol 10. 
júna 1911 vysvätený na kňa
za. Po návrate do vlasti pô
sobil v pražskej arcidiecéze 
najskôr ako kaplán, kateché
ta a neskôr sa stal riaditeľom 
učiteľského ústavu v Prahe.
V  roku 1932 sa stal profeso
rom pastorálnej teológie na 
Teologickej fakulte Karlovej 
univerzity a rektorom praž
ského kňazského seminára, 
v čom pokračoval aj po ná
vrate z koncentračného tá
bora  v roku 1945. Za 
pražského arcibiskupa ho vy
menoval pápež Pius XII. 7. 
novembra 1946 a v tom is
tom roku - 12. decembra - 
prijal v Katedrále sv. Víta 
v Prahe biskupské svätenie.

Jozef kardinál Beran bol 
v časoch prenasledovania 
veľkou oporou Cirkvi.

-pk-
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17. máj, pondelok, Andronik 
a spoločníci, apoštoli. Sk 21, 8-
14 - zač. 45; Jn 14, 27-34; 15,1-7 - 
zač. 49.

18. máj, utorok, Teodot, mu
čeník. Sk 21, 26-32 - zač. 46; Jn 
16,2-13 - zač. 53.

19. máj, streda, Patrik, bis
kup a mučeník. Sk 23,1-11 - zač. 
47; Jn 16,15-23-zač. 54.

20. máj, štvrtok, Talalej, mu
čeník. Sk 25, 13-19 - zač. 48; Jn 
16,23-33 - zač. 55.

21. máj, piatok, zakončenie 
Nanebovstúpenia Pána. Všetky 
menlivé časti sú zo sviatku Nane
bovstúpenia Pána, aj tretia anti- 
fóna, aj pieseň na vchod. Sk 27, 
1-44; 28,1 - zač. 50; Jn 17,18-26 - 
zač. 57. Pozri aj poznámku na 
konci lit. kalendára.

22. máj, 5. zádušná sobota 
(rúcho tmavé). Antifóny každoden
né, pri tretej antifóne a vchode s ref
rénom za zosnutých. Menlivé časti 
(tropar, kondák, bohorodičník, pro- 
kimen, aleluja, pričasten): za zosnu
tých. Čítania za zosnutých: 1 Sol 
4,13-17 - zač. 270; Jn 5,24-30 - zač. 
16. (Alebo dňa: Sk 28,1-31 - zač. 51; 
Jn 21,15-25 - zač. 67.) Zadôstojník: 
Najčistejšia Bohorodička (Spasi 
upovajuščich). Panychída.

23. máj, Nedeľa Päťdesiatni- 
ce - Zostúpenie Svätého Ducha 
(rúcho zelené). Pred úvodným po
žehnaním na kolenách sa spieva 
Kráľu nebeský 3x. Menlivé časti sú 
všetky z nedele Päťdesiatnice. Ref
rén tretej antifóny je tropar sviat
ku. Ktorí ste v Krista (Jelicy vo 
Christa). Sk 2,1-11 - zač. 3; Jn 7, 
37-52; 8,12 - zač. 27.

LITURGICKY KALENDAR
24. máj, pondelok, Presvätá 

Trojica. Antifóny ako na Päťde- 
siatnicu, aj vchod. Tropary: 
z Päťdesiatnice a o Trojici, Sláva 
kondák o Trojici, I teraz kondák z 
Päťdesiatnice. Trojsväté. Prokime- 
ny; Aleluja, pričasten najprv Päť
desiatnice a potom o Trojici. Ef 5, 
8-19 - zač. 229; 2 Kor 13, 11-13 - 
zač. 197; Mt 18,10-20 - zač. 75; Mt 
28,18-20 - zač. 116. Zvelebuj a IX. 
irmos. Sprievod okolo chrámu s čí
taniami: 1. Mt 12,30-37 - zač. 47; 2. 
Mk 13,9-13 - zač. 59; 3. Lk 11,9-13 - 
zač. 56; 4. Jn 16,2-13a - zač. 53. My- 
rovanie.

25. máj, utorok, Tretie nájde
nie hlavy sv. Jána Krstiteľa.
Prvá a druhá antifóna zo sviatku a 
tretia sú Blaženstvá. Vchod zo 
sviatku. Tropary: zo sviatku a o 
Krstiteľovi, Sláva kondák o Krsti
teľovi, I teraz kondák zo sviatku. 
Trojsväté. Prokimen, aleluja a pri
časten zo sviatku a o prorokovi. 2 
Kor 4,6-15 - zač. 176; Mt 11,2-15 - 
zač. 40. Zvelebuj a IX. irmos.

Do zakončenia Päťdesiatnice 
(29.5.) na svätých liturgiách sa spie
va: Prvá a druhá antifóna zo sviat
ku, tretia antifóna sú Blaženstvá. 
Pieseň na vchod sa spieva zo sviat
ku podobne ako tropar, kondák, pro
kimen, aleluja a pričasten. Čítania 
sú radové. Zvelebuj a IX. irmos zo 
sviatku.

26. máj, streda, Karp. apoš
tol. Rim 1, 18-27 - zač. 80; Mt 5,
20-26 - zač. 12.

27. máj, štvrtok, Terapont,

biskup a mučeník, Rim 1,28-32; 
2,1-9 - zač. 81; Mt 5, 27-32 - zač. 
13.

28. máj, piatok, Nikita, bis
kup. Rim 2,14-29 - zač. 82; Mt 5, 
33-41 - zač. 14.

29. máj, sobota, zakončenie 
sviatku Päťdesiatnice. Okrem 
Ktorí ste v Krista a čítaní všetko 
sa spieva ako na samotný sviatok. 
Rim 1, 7-12 - zač. 79; Mt 5,42-48 - 
zač. 15.

30. máj, Nedeľa Všetkých 
svätých (rúcho svetlé). Radový 
hlas je ôsmy, ev. na utierni je prvé. 
Antifóny nedeľné. Tropary z ôsme
ho hlasu a o Všetkých svätých, Slá
va kondák z ôsmeho hlasu, I teraz 
kondák o Všetkých svätých. Proki
men, aleluja a pričasten o Všetkých 
svätých. Hebr 11, 33-40; 12, 1-2 - 
zač. 330; Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 
27-30 - zač. 38.

Druhý týždeň po Päťdesiatnici.
31. máj, pondelok, Hermij, 

apoštol (rúcho svetlé). Menlivé čas
ti z pondelka. Rim 2, 28-29; 3,1- 
18 - zač. 83; Mt 6, 31-34; 7, 9-11 - 
zač. 19.

1. jún, utorok, Justín, muče
ník. Rim 4,4-12 - zač. 86; Mt 7, ló 
ž i - zač. 22.

2. jún, streda, Nikefor, sväti- 
teľ. Rim 4, 13-25 - zač. 87; Mt 7,
21-23 - zač. 23.

3. jún, štvrtok, sviatok Naj
svätejšej Eucharistie (rúcho bie
le). Všetky menlivé časti zo sviatku.
1 Kor 11,23-32 - zač. 149; Jn 6,48- 
54 - zač. 23. Eucharistický sprievod.

Do zakončenia sviatku (10.6) sa 
spieva: Prvá a druhá antifóna zo 
sviatku, Blaženstvá. Vchod: Poď
me... čo dávaš za pokrm svoje telo. 
Prokimen, aleluja, pričasten, Zve
lebuj a IX. irmos zo sviatku.

4. jún, piatok, Mitrofan, svä- 
titeľ. Rim 5,17-21; 6,1-2 - zač. 90; 
Mt 9,14-17 - zač. 31.

5. jún, sobota, Dorotej, bis
kup a mučeník. Rim 3, 19-26 - 
zač. 84; Mt 7,1-8 - zač. 20.

6. jún, Druhá nedeľa po Päť
desiatnici, Visarion a Hilarion, 
úctyhodní (rúcho svetlé). Radový 
hlas je prvý, ev. na utierni je druhé. 
Prvá a druhá antifóna zo sviatku 
Eucharistie, tretia Blaženstvá. 
Vchod s refrénom o Eucharistii. 
Tropary: radový z hlasu a o Eucha
ristii, Sláva kondák z hlasu I te
raz kondák o Eucharistii. 
Prokimen, aleluja, pričasten najprv 
z hlasu a potom o Eucharistii. Rim 
2,10-16 - zač. 81; Mt 4,18-23 - zač.
9. Zvelebuj a IX. irmos.

Poznámka:
V niektorých našich farnostiach 

spievajú na sv. liturgiách v Popraz- 
denstvo a na zakončenie (oddanie) 
sviatkov Pána (Hospodskych) aj 
takto: Antifóny prvé dve zo samé
ho sviatku. Tretí zvyčajný (obščij - 
každodenný) s refrénom (piipevom) 
druhej antifóny sviatku. Podobne aj 
po vchode: Poďte, pokloňme sa (Prij- 
dite poklonimsja) s refrénom (pri- 
pevom) druhej antifóny sviatku. 
(Porovnaj Izidor Doľnický, Typík, 
L vo v 1899, s. 106,110,115, 120 a 
122).

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ

mgr. K. b a r r io v á  - E. BLAŠKOVÁ: PAVEL GOJDIČ, OSBM, gréckokatolícky biskup (1988-1960)
Meno gréckokatolíckeho biskupa P. 

Pavla Gojdiča, OSBM, nie je  v Cirkvi 
na Slovensku neznáme. Stretávame sa 
s ním pomerne často na stránkach 
katolíckej tlače. V  roku 1997 vyšla o 
ňom samostatná monografia z pera 
ThLic. Petra Sturáka. Záujem o túto 
osobnosť vzrástol najmä po návšteve 
pápeža Jána Pavla II. na Slovensku 
v roku 1995, ktorý v  homílii na le
vočskej mariánskej hore otvorene pod
poril úsilie postaviť biskupov Jána 
Vojtaššáka a Pavla Gojdiča na oltár. 
Pápežovou výzvou sa zintenzívnila prí
prava diecézneho procesu blahoreče
nia a upevnil sa ľudový kult, ktorý tu 
aj predtým jestvoval.

Osobitným spôsobom k poznaniu 
životnej cesty b iskupa  P. G ojd iča

prispela aj Krajská štátna knižnica 
v Košiciach. Pri príležitosti 110. vý
ročia jeho narodenia spracovala a kniž
ne vydala  personálnu  b ib liogra fiu  
nášho biskupa-mučeníka. V  úvode je  
stručný a výstižný životopis, ktorý

vovádza čitateľa do dejinných a cirkev
ných súvislostí spojených s osobou 
biskupa Gojdiča. Samotné bibliogra
fické spracovanie tém y je  rozdelené 
kvôli prehľadnosti do ôsm ich častí. 
Najbohatšia je  druhá časť, ktorá po
jednáva o publikačnej činnosti bisku
pa a tretia časť, pojednávajúca o jeho 
duchovnej činnosti. Všetkých biblio

grafických záznamov je  529, čo svedčí o 
tom, že zostavovateľky pozbierali a 
zosum arizovali rôznorodý materiál. 
Každý záznam obsahuje popri nutných 
údajoch (názov, miesto, rok, signum) 
aj krátke vysvetlenie, o čom pojedná
va.

Hlavný prínos knihy je  v tom, že ne
stranne a faktograficky dokumentuje 
činnosť otca biskupa navonok, ako aj 
roky väzenia a mučenícku smrť za ver
nosť Bohu a Katolíckej cirkvi. Kniha 
je  vhodná pre tých, ktorí sa podrobne 
zaujímajú o osobnosť biskupa Gojdiča 
a majú k nemu osobne blízky vzťah.

Touto cestou  vyslovu jem e vďaku 
Krajskej štátnej knižnici v Košiciach 
za cenné dielo.

o. Mgr. Michal HOSPODÁR
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Názory

Matka Božia 
v novom šate

Roky uplynuli, prišla vojna, ikona 
Matky božej v Hôrni chátrala a po
maly sa strácala. Nedá mi nespome
núť slová akad. maliarky Anny 
Svetkovej, ktorá celú ikonu Matky 
Božej zreštaurovala, obliekla jej nový 
šat: “Keď sme prišli do dediny demon
tovať ikonostas, všetko to bolo také 
opustené, pochmúrne.

“Dnes” - pokračuje akad. maliarka 
Anna Svetková - “je to tu také krásne, 
také slávnostné, nechcem tomu uve
riť.”

Ja dodávam, vďaka jej daru 
umenia, ktoré dostala do vienka. 
Naozaj, dnes je už Matička Bo
žia s Ježiškom taká krásna, že 
poniektorí naši dedinčania mali 
problém uveriť, že je to tá istá 
Panna Mária ako pred zreštau
rovaním.

Po dvestodvadsiatichpiatich ro
koch je ikona Bohorodičky nanovo 
zreštaurovaná tak, ako bola pôvod
ne, bez nadstavby ružencových de
siatkov. Tie sa doplnia na obraz 
Panny Márie Lurdskej.

Po dvestodvadsiatichpiatich 
rokoch je Matka Božia v novom 
šate.

Celá slávnosť na veľkonočný 
utorok sa niesla oslavou Matky 
Božej a jej vzkrieseného víťazné
ho Syna. Spev srdca Hanky Ser- 
vickej Matke Božej a záverečný 
trojitý pozdrav spoločnej modlit
by na kolenách: Bohorodice 
Divo..., Raduj sa, Bohorodička... 
a Zdravas, Mária..., bol to prejav 
jednoty gréckokatol íkov a rímskokato-

líkov dediny i všetkých prítomných. Bolo 
to Božie dielo, Božia milosť, radosť nad 
radosti i veľká prítomnosť Matky Božej 
medzi nami.

Na záver chcem poďakovať za 
celú farnosť, za túto krásnu sláv
nosť všetkým. Najväčšia vďaka 
patrí trojjedinému Bohu za najväč
ší dar: Matku Božiu Máriu. Poďa
kovanie patrí vladykovi Milanovi, 
nášmu duchovnému otcovi Joze
fovi, kňazom, bohoslovcom i 
všetkým mariánskym ctiteľom, kto
rí prišli do nášho Chrámu Uspenia 
Presvätej Bohorodičky prvýkrát na 
novotvoriace sa pútnické miesto. 
Pozývame všetkých mariánskych 
ctiteľov na odpustovú slávnosť, 
ktorá v obci Horňa bude v nedeľu 
po exarchátnej odpustovej sláv
nosti v Klokočové.

PharmDr. Mária RYBNICKÁ

Úlohy pred nami

Vážená redakcia Slova!
Vďačíme Vám aj za to, že Vaším pri- 

činen ím ste zo Slova urobili príťažlivý a 
najlepší náboženský časopis na Sloven
sku. Tým Slovo naozaj je!

Ukrižovanie našej Cirkvi za totalitné
ho režimu spôsobilo našej Cirkvi ne
smierne množstvo krívd a strát. Zmeny, 
ktoré prišli po nežnej revolúcii, umožnili 
našej Cirkvi znovu rast i obnovu. Pre 
našu Gréckokatolícku cirkev prišlo 
Vzkriesenie. V nasledujúcom období po
vstala k novému životu, vzmáhala sa a 
rástla.

No je tiež smutné, že časť našich 
veriacich nemá gréckokatolícke uve
domenie. Vzniká dojem, akoby sa 
hanbili za našu Cirkev. Ba aj časť in
teligencie sa k nej nepriznáva.

Preto Vás prosím, Slovo, ale aj 
ostatné naše časopisy, mali by v roku 
Veľkého jubilea predovšetkým zame
rať svoju činnosť na upevňovanie gréc

kokatolíckeho uvedomenia veriacich. Je 
potrebné potierať myslenie malosti a po
ukazovať na zrod Východnej katolíckej 
cirkvi v apoštolských časoch zriade
nej apoštolom národov sv. Pavlom 
v Soluni, ale aj v iných mestách Malej 
Ázie, podobne sv. Ondrejom, bratom 
sv. Petra v Carihrade, sv. Jánom - 
evanjelistom v Efeze.

Ďalej je žiaduce vyzdvihovať veľ
kých svätcov Východu, mučeníkov
- otca biskupa P. P. Gojdiča, otca 
biskupa Hopku, otca biskupa Teo
dora Romžu, východné rehoľné 
rady, ale aj veľkých našich mužov 
najnovšieho obdobia.

Neustále pred zraky našich ve
riacich podávať informácie o pôva
be nášho byzantského obradu, písaťo 
utierni, veľkých povečerií, o obradoch 
Turíc i Bohozjavenia, ale aj o akatistoch
i iných obradoch.

V roku Veľkého jubilea v jednot
livých číslach postupne predstaviť 
Prešovské biskupstvo súčasných 
dní, apoštolský exarchát v Koši
ciach, apoštolský exarchát v Prahe, 
Gréckokatolícke slovenské biskup
stvo sv. Cyrila a Metoda v Kanade, 
Mukačevské biskupstvo. Tiež Vý
chodnú katolícku cirkev - aspoň 
stručne.

Cieľavedomejšia a sústredenej
šia by mala byť spolupráca medzi 
jednotlivými našimi časopismi pri 
zabezpečovaní cyrilometodskej tra
dície v jej úplnosti v našej Gr. kat. 
cirkvi. Prospešná by bola užšia spo
lupráca s našimi v diaspóre.

Želám Vám veľa tvorivého ducha, 
premúdrych nápadov, mnoho tvori
vých síl a prevelä Božích milostí od 
Vzkrieseného Spasiteľa, aby sa 
Vám všetky redakčné zámery 
v roku Veľkého jubilea naozaj vyda
rili aj vo smere ďalšieho rozkvetu 
našej Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku!

Mgr. Róbert JEVÍN

Jubileá 
kňazov

O. Ján FRANKO, tit. de
kan, na dôchodku v Spišskej 
Novej Vsi - 85. výročie naro
denia - 6. júna.

O. Ing. Pavel VÁCHA, 
ostravsko-opavský dekan 
(ČR) - 60. výročie narode
nia - 5. júna.

25. výročie kňazskej 
chirotónie si 9. júna pri
pomenú:

O. ThLic. Vojtech BO
HÁČ, tit. dekan, správca 
farnosti Sabinov a odborný 
asistent Gréckokatolíckej 
bohosloveckej fakulty Pre
šovskej univerzity.

O. Pavol CHANÁTH, 
správca farnosti Bardejov.

O. Anton MOJŽIŠ, archi
vár biskupského úradu v 
Prešove.

O. Ivan SARAKA, výpo
mocný duchovný, Snina.

O. Gabriel SZÉKELY, tit. 
dekan, správca farnosti Po
prad.

O. Milan TOMÁŠ, tit. de
kan, správca farnosti No- 
vosad.

U
.. Dňa 1. júna

1999 sa Anna 
D u rillov á  z Pakostova 
dožíva  76 rok ov  svojho 
života.

Veľa zdravia, Božieho 
požehnania  a m noho ro
kov pod ochranným  pláš
ťom  presvätej Bohorodič
k y  v y p r o s u jú  deti 
s rodinam i.

N a m nohaja  lita!

B l a h o ž e l a n i e
Dňa 20. mája t. r. sa dožíva krásneho 

životného jubilea 50 rokov o. Vasil 
Kormaník.

Prajeme Vám veľa Božích milostí, 
dary Svätého Ducha, aby ste svojím 
životom aj nadalej šírili radostnú Ježi
šovu zvesť.

Touto cestou Vám ďakujú veriaci far
nosti Prešov-Sekčov a filiálok Ľubotice 
a Nižná Šebastová.

Na mnohaja i blahaja lita!

S nádejou na stretnutie 
si v tichej modlitbe pri sv. 
l itu rg ii  dňa 1. 6. 1999 
v Košiciach pripomenieme
1. výročie smrti nášho mi

lovaného manžela a drahého otca Ig
náca Janoška, ktorý nás náhle a 
nečakane opustil vo veku 54 rokov.

Všetci, čo ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku a modlitbu.

S úctou a láskou spomína manžel
ka, deti Mária a Anka a ostatná rodi
na.

S p o m í n a m e .. .
S nádejou na stretnutie vo večnosti 

sme si dňa 14. mája v tichej spomien
ke a modlitbách pripomenuli 10. výro
čie, čo si všemohúci Pán života a smrti 
náhle k sebe povolal nášho manžela, 
otca a gr. kat. kňaza Štefana Kmeca vo 
veku 52 rokov. Odišiel náhle, ale navždy 
ostal v našich srdciach.

Všetkým, ktorí si na neho v týchto 
dňoch spomenuli modlitbami a obeta
mi, úprimne ďakujú manželka Anna, 
synovia - kňazi Mirón a Štefan.
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FOTO - KINO Andraščík
Pre slávnostnú chvíľu 
prvého sv. prijímania 

16. a 30. mája

Hlavná 12, Prešov 
tel. 091/733 534

Levočská 2, Prešov 
tel. 091/716 574

P r o t i  j a r n e j  ú n a v e  

V i t a m í n y  v  z e l e n i n o v o m  o b a l e

F*re rýchI u prípravu jedál

Otázka? Prednedávnom sa začal beatifikačný proces s gréckokatolíc
kym biskupom, ktorého telesné pozostatky sú uložené v Katedrálnom chrá
me sv. J. Krstiteľa v Prešove. O koho ide?

Pri predložení tohto inzerátu
so správnou odpoveďou v našich predajniach

- pri zakúpení fotoaparátu darček navyše 
-10  % zľava na zhotovenie fotografii.

(platí do 14. júna t.r.)

DO-RE-M I-FA
Tradičná regionálna pre

hliadka speváckych zborov, 
ktorá sa uskutočnila 2. mája 
v sále Čierneho orla PKO 
v Prešove pod názvom DO- 
RE-MI-FA bola prijatá prešov
skou kultúrnou verejnosťou so 
zadosťučinením a uznaním vy
sloveným jej organizátorovi 
Šarišskému osvetovému stre
disku v Prešove.

Zborovú duchovnú pieseň 
reprezentovalo na podujatí 11 
spevokolov cirkvi rímskokato
líckej, gréckokatolíckej a evan
jelickej a.v., ale aj spevácky zbor 
Moyzes spevokol luventus pa- 
edagogica Prešovskej univer
zity a detské spevácke zbory.

Našu gréckokatolícku cirkev 
reprezentovali starosloviensky 
zbor pri Katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa a Zbor sv. Ro
mana Sladkopevca pri Gréc
kokatolíckej bohosloveckej 
fakulte PU.

Podujatie splnilo svoje po
slanie iniciovať umeleckú tvor
bu a interpretáciu a vytvoriť 
platformu pre odborné usmer
ňovanie a tvorivú konfrontáciu 
zborového umenia.

Dr. Peter KRAJŇÁK

GARANT-STAV
v

Čapajevova 30
Tel. 091/710521 

0903/611 291

Dodávka 
a montáž 
značkovej 
plávajúcej 
podlahy

Cena od 599 Sk 
za lm2



B y s t r á  '9 9
Stretnutie

gréckokato líckej
m lád eže

8. ročník

I. turnus
9 . - 13 . 8 . 

(1 0 -1 3  rokov)

II. turnus
16 . -  20 . 8 .

(1 7  rokov a viac)

III. turnus
23 . -  27 . 8 . 

(1 4 -1 6  rokov)

Španielsko - ľíleoeet><sr 
pomarančové pobrežie

G R M D 24. 6. - 5. 7. 12 dní
1. 7. -1 2 . 7. 12 dní
8. 7. -1 9 . 7. 12 dní

15. 7. -2 6 . 7. 12 dní
26. 8. -1 2 . 9. 18 dní M  V L L O R C A

«  H im m  
/ \ r m ;o / .a BARCELONA 

^TARRAGON.4 
. ■ CÁSTELl.ON 

¿VALENCIA

Ubytovanie: ★ ★ ★ hotel na pláži, bazény, TV - satelit, ubytovanie v 4-lôžkových apartmánoch, 
prehliadky Monaka, Barcelony, Cannes v cene. Cena od 4100 Sk + doprava klimatizovaným 
autobusom. Odchod z Prešova. Možné výlety na poloostrovy. Deti majú zľavu 50 % do 12 rokov. 
Zľava platí iba pri doprovode 2 dospelých osôb.

KONTAKT: 091/ 731 268, Námestie legionárov 5, 080 01 Prešov

L urdy  -  T urín -  S an 
R emo (M onako)
24.7 - 30.7. 99, 4550 Sk

L u r d y  -  F a t im a

30.7. - 10.8. 99, 8400 Sk

L u r d y  -  M o n ak o  - 
Ž e n e va

8. - 13.8. 99, 3980 Sk

L u r d y  -  P ar íž

26.8. - 2.9. 99, 6700 Sk

Grécko -  P a r á l ia -
rekreačné pobyty 
- 4000 Sk na rodinu

K o n ta k t : G A LA T O U R , 
N ám . m ie r u  1, 080 01 
P rešov
tel. 091 / 734251, fax 
091/ 713101

PREDAJ 
-  SERVIS
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