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SLOVO

Eucharistický sprievod v Prešove

Rozhovor s riaditeľkou Die
cézneho školského úradu Gréc
kokatolíckeho biskupstva v 

Prešove sr. 
Mgr. Katarí
nou Martou 
Kozákovou, 
SSNPM, pri
nášame na

Str. 6-7

Miroslav PINDROCH

Bratom
novokňazom
Cez vás chcem  vn ím ať 

ve ľkosť Pána  

p ri bohostánku.

D ni i  rána  

p re ž íva ť s vami, 

b d ie ť dňom  i nocou  

s Božou pom ocou, 

v bratskom  objatí, 

v s lobodnom  vzlete, 

v lásky zajatí...

Príďte k  nám, bra tia !

Ľud boží túži 

p rija ť vás

služobníkov Božích  

i svojich

na ceste k  spáse.

Neváhajte , 

na sebažertvu  

sa odhodla jte  

a s ily  temna  

sa navždy stratia.

Srdce vám zajasá  

znova a zasa  

v radostne j službe  

do skonania.

Dar kňazstva prijmú kandi
dáti dňa 11. júla t.r. v Prešove a 
v Košiciach. Ich svätiteľmi budú 

diecézny bis- 
\  kup Mons. 

Ján Hirka a 
1 •ŕ '• vladyka Milan 

C h a u t u r , 
K  CSsR

V dňoch 29.4. - 2.5. konala sa 
Metropolitná púť byzantských 
katolíkov do Národnej svätyne - 
j l - T Ľ — ir  t  Baziliky Nepo- 

škvneného  
1 1  Počatia Pan

ny Márie vo
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Novokňazské zvony v Prešove a v Košiciach
Boh dáva dar. Dáva ho, 

aby slúžil ľuďom. Tak ako 
sa blíži deň žatvy - obilia, 
tak každoročne dozrieva
jú tí, ktorých Pán povolal 
do služby oltára. Novo- 
kňazi znova a znova dáva
jú sa do služby, ktorá 
dnešnému svetu nie je 
mnohokrát po vôli. Novo- 
kňazi k  nám prichádzajú 
ohlasovať radostnú evan
jeliovú zvesť o Kristovi.

Kiežby ich služba pri
niesla čo najviac požehna
nia a spásy.

Marek DURLÁK
diakon, nar. 20.11.1975. 
Kňazská vysviacka
11.7. v Prešove. Primí
cie 18.7. v Spišskom 
Podhradí.

Slavomír JUSKO
diakon, nar. 9.6. 1975. 
Kňazská vysviacka
11.7. v Košiciach. Pri
mície 18.7. v Kuzmi- 
ciach.

Štefan ANČOČÍK
nar. 26.12.1975. Diako- 
nát - 3.7. Kňazská vy
sviacka 11.7. v Koši
ciach. Primície 25.7. v 
Michalovciach.

Marek JENÍK
nar. 29.10.1975. Dia- 
konát - 3.7. Kňazská 
vysviacka 11.7. v Koši
ciach. Primície 18.7. v 
Košiciach.

Ján PAVLÍK
nar. 1.4.1971. Diako- 
nát - 3.7. Kňazská vy
sviacka 11.7. v Koši
ciach. Primície 24.7. v 
Košiciach.

nar. 8.2.1975. Diako- 
nát -10.7. Kňazská vy
sviacka 11.7. v Prešo
ve. Primície 18.7. v 
Humennom.

Maroš PREJSA
nar. 20.6.1976. Dia- 
k o n á t-10.7. Kňazská 
vysviacka 11.7. v Pre
šove. Primície 18.7. v 
Habure.

Maroš RINIK
nar. 23.6.1976. Diako- 
nát - 3.7. Kňazská vy
sviacka 11.7. v Koši
ciach. Primície 18.7. v 
Sobranciach.

Odpustová slávnosť 
v Levoči

V dňoch 3. - 4. júla sa usku
toční v meste Levoča a na Ma
riánskej hore v blachernskej 
kaplnke odpustová slávnosť ku 
cti Bohorodičky.

Predtým - na sviatok Nav
štívenia Panny Márie o 12.00 
hod. - bude na Mariánskej 
hore sv. liturgiu pri hlavnom 
oltári slúžiť Mons. Ján Hirka, 
prešovský diecézny biskup.

3. júla o 20.00 h - grécko
katolícka sv. liturgia pri hlav
nom oltári na Mariánskej hore 
(slúži o. Ján Zavacký, biskup
ský vikár).

4. júla o 7.00 h - sv, liturgiu

pri hlavnom oltári na Mariánskej 
hore slúži o. Pavol Repko, bis
kupský vikár.

Slávnostná sv. omša za účas
ti biskupov Slovenska na Mari
ánskej hore bude o 10.30 h.

Odpustové slávnosti 
sv. Cyrila a Metoda

Sečovce -4.-5.7. vladyka Mi
lan Chautur, CSsR, bude slú
žiť archijerejskú sv. liturgiu v 
sobotu o 20.00 h a v  nedeľu o 
10.30 h.

Stropkov - 11.7. slávnostnú 
sv. liturgiu slúži generálny vikár 
Mons. Ján Gajdoš.

Evanjelizačné podujatia
Spoločenstvo Jána Krstiteľa 

pozýva na evanjelizačné stret
nutie 25. 7. do Mestskej haly v 
Prešove. Ďalej vás pozýva na 
kurzy letnej evanjelizačnej ško
ly:

- Dejiny spásy - 27. - 31. 7.
v Košiciach
- Jozue 2. - 6. 8. v Košiciach
- Pavol 10. - 23. 8. v Bratislave.

Spomienka 
na svedkov viery

Dňa 17.7. bude v rodisku bis
kupa P. P. Gojdiča v Ruských 
Pekľanoch diecézna odpustová 
slávnosť prešovskej eparchie - 
spomienka na svedkov viery - 
kňazov a veriacich.

Hnutie kresťanských 
rodín pozýva

na 3. ročník celodenného du
chovného a kultúrno-športové- 
ho stretnutia Rodina putuje do 
Marianky veriace rodiny s deťmi 
na týždenné letné tábory:

- 31. 7. - 7. 8. 99 v Hranovnici 
(oblasť medzi Kráľovou hoľou 
a Slovenským rajom); tábor je 
zameraný na rodiny s deťmi do

10 rokov, na kúpanie a nená
ročnú turistiku

- 7. -14. 8. 99 v Hranovnici, 
určený pre rodiny s deťmi nad 
10 rokov, zameraný na nároč
nejšiu turistiku

- 21. - 28.8.99 v Mlynčekoch 
(Vysoké Tatry) so zameraním 
na náročnú vysokohorskú tu
ristiku.

K ontakt: Karol Husár, Ma- 
charova 9, 851 01 Bratisla
va, tel. 07/392751 kl. 210 (P), 
07 /62411485 (D), e-mail: 
husar@ savba.sk.

Večeradlo v Rožňave
Združenie Máriina doba s Ma
riánskym kňazským hnutím or
ganizuje v dňoch 25. - 27. 9. 
1999 v Rožňave celosloven
ské Večeradlo.

Najbližšie číslo SLOVA 
vyjde 4. júla 1999

mailto:husar@savba.sk
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Tebe dám kľúče...
V okolí Cézarey Filipovej 

položil Ježiš Kristus apoštolom 
túto otázku: “Za koho poklada
jú ľudia Syna človeka?” (Mt 16, 
13). Apoštoli odpovedali tak, 
ako sa to hovorilo medzi ľuďmi: 
“Jedni za Jána Krstiteľa, iní za 
Eliáša a iní za Jeremiáša ale
bo za jedného z prorokov” (Mt 
16, 14). Ježiš však položil otáz
ku priamo apoštolom: “A za 
koho ma pokladáte vy?”(Mt 16, 
15). V mene apoštolov sa ozval 
Peter: “Ty si Mesiáš, Syn živé
ho Boha” (Mt 16, 16). Tu 
z Kristových úst zazneli slová, 
ktoré pre Cirkev znamenajú 
veľa. Je v nich odovzdaná naj
vyššia právomoc a autorita 
Cirkvi: “Blahoslavený si, Šimon, 
syn Jonášov, lebo ti to nezjavi
lo telo a krv, ale môj Otec, ktorý 
je na nebesiach. A ja ti hovorím: 
Ty si Peter a na tejto skale po
stavím svoju Cirkev a pekelné 
brányju nepremôžu. Tebe dám 
kľúče od nebeského kráľovstva: 
čo zviažeš na zemi, bude zvia
zané v nebi, a čo rozviažeš na 
zemi, bude rozviazané v nebi” 
(Mt 16,17-19).

Týmito slovami prisľubuje 
Ježiš Petrovi najvyšší úrad 
v Cirkvi. V. Solovjev v knihe 
Rusko a všeobecná Cirkev (III., 
5) správne zdôrazňuje, že kľú
če od Božieho kráľovstva, kto
ré o všetkom rozhodujú, Kristus 
Pán zveril jedine sv. Petrovi, 
zatiaľ čo moc zväzovať a roz
väzovať zveril aj iným apošto
lom (Mt 18, 18). Tento úrad 
a moc je vyjadrená v odovzdaní 
kľúčov. Po svojom vzkriesení 
Ježiš Kristus sľub splnil 
a odovzdal Petrovi najvyšší 
úrad v Cirkvi so slovami: “Pas 
moje baránky” (Jn 21, 15; 16; 
17).

Desiata kapitola evanjelia sv. 
Jána obsahuje podobenstvo, 
z ktorého je vidieť, ako Ježiš 
Kristus chápe svoje pastierstvo: 
“Ovce idú za ním, lebo poznajú 
jeho hlas” (Jn 10,4). Bez počú
vania je nemysliteľné Kristovo 
stádo. “Ja som brána. Kto voj
de cezo mňa, bude spasený” 
(9). Bez Krista niet spásy: všetci 
nepraví pastieri sú zlodeji 
a zbojníci. “Ja som dobrý

pastier. Dobrý pastier položí 
svoj život za ovce”. Kristovo 
pastierstvo nie je nič iné ako 
hrdinský čin nesebeckej obeta
vej služby. V kresťanstve ten, 
kto má moc, musí byť ako slú
žiaci. “Mám aj iné ovce, ktoré 
nie sú z tohto ovčinca. Aj tie mu
sím priviesť a budú počuť môj 
hlas; a bude jedno stádo 
a jeden pastier”. Bez organickej 
jednoty stáda a jednoty pastier
skej moci nieto Kristovej Cirkvi. 
Sebaobetavá láska, úprimná 
poslušnosť a bezpodmienečná 
všestranná jednota prostredníc
tvom podriadenia sa jednému
-  v tom je podstata Kristovho 
pastierstva. Kristus ustanovil 
Petra za vyvolený nástroj prá
ve tohto svojho zvrchovaného 
pastierstva, nástrojom a jedi
ným centrálnym orgánom, a nie 
iba symbolom. Toto poverenie 
naozaj aj dal po svojom vzkrie
sení. Petrovi zveruje najvyššie 
všeobecné pastierstvo nad ce
lým Kristovým stádom, nad 
pastiermi i nad stádom, ktoré 
oni pasú. Kristus zveril Petrovi 
nie jedno zo svojich stád, ale 
celé svoje veľké stádo, lebo 
Kristus má iba jedno stádo (po- 
rov. S. Tyškevič: Cirkev Boho- 
človeka).

“Moc kľúčov” sa pochopiteľ
ne neobmedzuje len na apoš
tola Petra, lebo ten mal málo 
príležitostí ich využiť. Táto moc 
prešla na jeho nástupcov, rím
skych biskupov -  pápežov. A tí 
už mali možnosť využiť túto prá
vomoc na ochranu Cirkvi. Po
kračujú v ňom biskupi pod 
primátom (prvenstvom) rímske
ho pápeža” (KKC, 881).

V dejinách kresťanstva boli 
veľmi vážne spory o tom, čo 
Ježiš Kristus mienil týmito slo
vami. Či naozaj poveril Petra 
a jeho nástupcov -  rímskych 
biskupov -  zvláštnou úlohou vo 
svojej Cirkvi. Či pápežský pri
mát je z Božej vôle, alebo je to 
výmysel ľudí.

“My všetci sme bratia 
a máme jedného Učiteľa ( Kris
ta); ale aj medzi bratmi je po
trebné, aby jeden dával príka
zy a druhí aby poslúchali.” Tak 
hovoril už kedysi sv. Ján Zlato

ústy (Hom. III. Ku Skut. 
a p .). V týchto málo slo
vách znam enitý stĺp 
pravej viery vyslovil zá
kladnú pravdu, že “Pe
ter je ten nástroj, vďaka 
ktorému celá budova 
Cirkvi sa nerozpadne, 
on je princíp jednoty a 
nezmeniteľnosti Cirkvi"
(S. Tyškevič: Cirkev Bo- 
hočloveka).

Svedectvá Svätých 
Otcov v prospech pri
mátu sú veľmi početné.

Na západe to bol pre
dovšetkým sv. Ambróz, 
ktorý povedal: “Pretože 
len jediný Peter upro
stred všetkých vyznal (božstvo 
Krista), pred všetkými dáva sa 
mu vážnosť... Pán mu dal po
verenie pásť nielen baránky..., 
nielen mladé ovce, ale aj do
spelé. On mu prikázal riadiť 
ich.” Od neho pochádza známy 
výrok: “Ubi Petrus, ibi Eclessia” 
(Kde je Peter, tam je Cirkev).

Východní otcovia o Petrovi uči
li, že je “prvý najvyšší v zbore 
učeníkov” (sv. Izidor Peluzijský). 
Sv. Bažil hovorí, že za vynikajú
cu vieru dostal “prisľúbenie, že na 
ňom vybuduje Cirkev”. Sv. Gre
gor Teológ nazýva sv. Petra “ne
zlomnou skalou, ktorému sa 
zverujú kľúče”, a v 32. Slove ho
vorí: “Z Kristových učeníkov, ktorí 
všetci boli dôstojní vyvolenia, je
diný nazýva sa skalou, a jemu 
zverujú sa základy Cirkvi.”

Sv. Ján Zlatoústy nazýva Pet
ra “najvyšším z apoštolov”; “ne
zlomnou skalou” ; “základom 
viery”; “Hlavou v zbore apošto
lov” (Chvála na sv. Ignáca).

Možno tu uviesť mnohé výro
ky Otcov, tak západných ako aj 
východných, tiež bohoslužobné 
knihy (Miney), ktoré sú plné vý
razov o Petrovi ako základe 
Cirkvi, skale viery a pastierovi 
všetkých apoštolov. “Toto doka
zovanie” - píše Stanislav Tyške
vič“, je postavené nie na tom 
alebo inom epitéte -  prívlastku, 
ale na súbore nespočetných vý
razov, ktorými tradícia označu
je  výlučné postavenie, aké 
zaujíma Peter” (Cirkev Bohočlo- 
veka). Preto vážne sa pýta sv.

' Ä
Cyprián: “Kto sa oddeľuje od 
prestola Petra, na ktorom je 
založená Cirkev, môže azda 
predpokladať, že je ešte 
v Cirkví?”

Toto významné poslanie sv. 
Petra odznelo v okolí Cézarey 
Filipovej a potvrdené bolo po 
Kristovom vzkriesení. Nie pre
to, že by bol lepší ako ostatní, 
alebo že by sa bil o prvé miesto 
v zbore apoštolov, ale preto, že 
sám nebeský Otec mu dal mi
losť vnútorného osvietenia: 
“Blahoslavený si, Šimon, syn 
Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo 
a krv, ale môj Otec, ktorý je na 
nebesiach” (Mt 16,17). Je to 
prirodzené, že Ježiš Kristus 
položí svoju Cirkev na toho, 
v kom sám nebeský Otec stvo
ril predpoklad. Preto sa Ježiš 
modlil za Petra, aby sa stal opo
rou vo viere pre svojich bratov 
(apoštolov) a všetkých veria
cich: “Šimon, Šimon, hľa, satan 
si vás vás vyžiadal, aby vás pre
osial ako pšenicu. Ale ja som 
prosil za teba, aby neochabla 
tvoja viera. A ty, až sa raz obrá
tiš, posilňuj svojich bratov” (Lk
22, 31-32).

Skloňme v úcte svoje hlavy 
pred touto Božou vôľou. Pokor
ne tiež ďakujme za milosť, že 
patríme do Kristovej Cirkvi, kto
rú ani “pekelné brány nepre
môžu” (Mt 16, 18). Táto Cirkev 
je našou matkou, že nás vedie 
i dovedie k najvyšším métam - 
do Božieho kráľovstva.

o. Mgr. František DANCÁK
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JEDNÝM ZO SVEDKOV KRESTANSKEHO 
CHÁPANIA MODLITBY NA ZAČIATKU 3. STO
ROČIA JE VÝZNAMNÝ SÝRSKY CIRKEVNÝ 
OTEC SVÄTÝ EFRÉM SÝRSKY (3067-373).

SVÄTÝ EFRÉM VIEDOL VEĽMI PRÍSNY ASKE
TICKÝ ŽIVOT. JEHO VPLYV VO VÝCHODNEJ 
CIRKVI BOL ZNAČNÝ PRÁVE V TOMTO SME
RE -  MRAVNÉHO A ASKETICKÉHO ŽIVOTA. SIL
NO PRÍZVUKOVAL SLOBODNÚ VÔĽU 
ČLOVEKA. VO SVOJICH DIELACH PREJAVUJE 
VEĽKÝ TALENT OBRAZOTVORNOSTI. TIETO 
ČRTY JEHO TVORBY MÔŽEME VIDIEŤ AJ 

f  V NÁUKE O MODLITBE, KTOREJ SA VENUJE
V KAPITOLE O MODLITBE:

o >  Modlitba -  veľká zbraň, neoslabujúce útočisko, nikdy
sa nemíňajúce bohatstvo, pokojný prístav, základ 

■J™ -  pokoja; modlitba je koreň, prameň a matka tisícich 
k ™  milostí. Ona je silou samotného Kráľovstva. Nie je

■ nezvyčajné, že ak ten, čo nosí čelenku (vysokopostave-
ný a bohatý človek), trpí horúčkou, leží na smrteľnej 
posteli spaľovaný ohňom, stoja pri ňom lekári, telesná 
stráž, sluhovia a vojvodcovia, že ani umenie lekárov, ani 
prítomnosť priateľov, ani posluhovanie členov rodiny, 
ani hojnosť liekov, ani drahé nástroje, ani množstvo 
peňazí, ani nijaká ľudská činnosť nie je schopná poľaviť 

^  jeho chorobe. No ak príde niekto, kto má nádej k BohuC  a iba sa dotkne tela a pomodlí sa nad ním čistú
modlitbu, tak všetok telesný neduh odíde. A čo nebolo 
schopné urobiť bohatstvo, množstvo posluhujúcich, 
skúsenosť a veľkosť panstva, to nezriedkavo urobíO  modlitba jedného biedneho a chudobného.

Nehovorím tu o modlitbe chladnej a plnej povrchnosti, 
ale o konanej dlho, s boľavou dušou a pozorným 
umom. Lebo taká modlitba vystupuje do neba. Ako 
voda, pokiaľ tečie po rovine a pohybuje sa širokým 
priestorom, nedvíha sa do výšky, ale keď ruky vodohos- 
podárov prehradia dole jej tok, obmedzená sa zastaví 
a zdvihne dohora rýchlejšie ako strela: tak aj ľudský 
rozum sa rozlieva a rozsieva, kým disponuje veľkou3  voľnosťou; keď ho okolnosti budú utláčať nadol, vtedy 
v tej prekrásnej tiesni vysiela do neba čisté a zvrúcnené 
modlitby. A aby si pochopil, prečo môžu byť tieto, 
s trápením predkladané modlitby zvlášť vypočuté, 
počúvaj, čo hovorí Pánovi prorok: “K Pánovi som volal 
vo svojom súžení a on ma vyslyšal” (Ž 120, 1).

A tak budeme oživovať svedomie, spomienkou na 
hriechy vzbudzovať v duši úzkosť, vzbudzovať súženie 
nie preto, aby sme dušu stiesnili, ale aby sa stala 
dôstojnou vypočutia, bola triezva, pripravená a dotýkala 
sa samotných nebies. Nič od nás neodháňa lenivosť 
a povrchnosť lepšie, ako pocit bolesti a trápenia, ktoré 
zjednocujú rozum a vracajú ho do seba samého. Kto sa 
takto trápi a modlí, po modlitbe bude môcť prijať do 
svojej duše veľkú príjemnosť.

Ako zamračenie sa oblohy robí vzduch najprv 
ťažkým, ale keď z nej zaprší a oblaky stratia jednu za 

druhou v nich nahromadené snehové vločky, vtedy sa znova všetok 
vzduch stáva pokojným a sviežim; tak aj duševné trápenie, pokiaľ je 
uzavreté vo vnútri, zatemňuje našu myseľ, ale keď sa vyprázdni cez 
slzy v slovách modlitby a vyjde navonok, vtedy vytvorí v duši veľký jas 
a ako lúč privádza do rozumu modliaceho sa myšlienku o Božej 
pomoci.

Ježiš povedal Š imonovi: “Zatiahni na hlbinu 
a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: 
“Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme 
nechytili. A le na tvoje slovo spustím  siete.“ Len 
čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa 
im siete trhali, (porov. Lk 5,4-7).

P O V O L A N I E
Z uvedeného vyplýva, že uveriť Ježišovým slo

vám, aj keď sa nám zdá, že sú proti logike, sa 
oplatí. Peter sa o tom presvedčil a nesklamal sa. 
Zároveň si ale uvedomuje svoju úbohosť, keď vra
ví: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hrieš- 
ny“(Lk 5,8b) a zmocňuje sa ho bázeň. Túto bázeň 
voči Bohu máme v sebe pestovať aj my. Až po 
splnení týchto podmienok Ježiš povoláva a „oni 
opustili všetko a išli za ním (Lk 5,11b). Ježiš po
voláva každého z nás. Čo všetko sme ochotní 
opustiť?

Petra a ostatných, čo boli s ním, sa zmocnila 
bázeň z Božej veľkosti a všemohúcnosti. Kristus 
dokazuje svoju veľkosť a apoštoli chápu, že pred 
nimi stojí Boh, ktorý ich povoláva.

Je čas kňazských vysviacok a primícií. Do Pá
novej vinice prídu noví kňazi - pastieri. Aj sám Pán 
Ježiš prirovnáva seba k Dobrému Pastierovi a Boží 
ľud k ovciam. A  Ježiš je  tým najlepším pastierom 
ľudských duší. Z lásky k človeku stal sa člove
kom, uzdravoval, nasycoval, vyučoval, odpúšťal 
a tiež povolával a posielal: „Choďte do celého 
sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ 
(Mk16,15).

Dnes sú pastiermi Božieho ľudu biskupi a kňa
zi. Od apoštolov dostali moc viesť tento ľud na 
ceste spásy. Apoštoli svojim žiakom odovzdali 
vkladaním rúk tú istú moc, ktorú oni dostali od 
Krista. Vkladaním rúk až do konca sveta bude pre
chádzať kňazská moc od apoštolov na ich nástup
cov - biskupov a kňazov.

Kto sa chce stať kňazom, musí splniť určité pod
mienky. Prvou je, aby kandidát kňazstva mal po
volanie. Počas svojej prípravy na kňazstvo musí 
nadobudnúť istotu, že ho Pán volá pracovať do 
svojej vinice. Aj Cirkev sa o tom chce presvedčiť, 
a preto zaväzuje budúceho kňaza k životu v se
minári, kde sa chystá na svoje povolanie. Tam si 
osvojuje zbožnosť i potrebné vedomosti. Prv, ako 
biskup niekoho vysvätí na kňaza, dotyčný dáva 
záväzný sľub poslušnosti. Kňazstvo nie je zamest
naním, ale vernou službou Bohu a jeho ľudu. V 
civilnom živote sa usilujú ľudia byť odborníkmi vo 
svojej práci, usilujú sa o primeranú kvalifikáciu. 
Od kňaza sa predovšetkým žiada svätosť života.

Svet je  šťastný, keď má kňazov. Ako radostne 
je  žiť, keď kňazi priťahujú nebo na zem a zem 
dvíhajú do neba, keď deti zeme stávajú sa deťmi 
neba a majú účasť na Božom živote. Kňazská služ
ba je  Božím darom. O tento dar ale musíme vytr
valo prosiť Pána. Marek PRIBULA
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Dvadsiatepiate 
výročie

Koncom apríla a prvé dni 
mája (29.4. - 2.5.) konala sa 
M etropolitná púť b y z a n t
ských katolíkov do národ
nej s v ä tyn e  - B a z ilik y  
N epoškvneného  P o ča tia  
Panny Márie vo W ashingto- 
ne, D.C. (USA). Biskupi By
zantske j m e tro p o lie  v 
Pittsburghu túto púť veno
vali 25. výročiu posviacky a 
zasvätenia byzantskej ka
plnky na česť Matky Božej 
v tejto bazilike.

Prvá časť púte , u rčená  
predovšetkým kňazom , sa 
začala vo š tv r to k  v e č e r  
slávnostnou veľkou večier- 
ňou v C h rá m e  Z ja v e n ia  
Pána v Annandale (štát Vir- 
ginia) a pokračovala večer
ným p o s e d e n ím  vo  fa r 
skom c e n tre . V  p ia to k  
doobeda slúžili b iskupi ar
cibiskupskú sv. litu rg iu  v 
krypte baziliky, po ktorej od- 
končili panychídu. V  sobo
tu bol program  venovaný 
mládeži: doobeda bol čas 
prezrieť si mesto W ashing
ton - hlavné mesto USA, a 
po obede, po veľkej večier- 
ni, sa konal ve č ie ro k  pre 
mladých. Celá odpustová  
slávnosť vyvrcho lila  s lá v 
nostnou bohoslužbou v ba
zilike v nedeľu doobeda, po 
ktorej nasledovala procesia
- ako to v našom  obrade  
býva pri takýchto odpusto
vých príležitostiach.

História púte
Prečo sa vlastne konala 

táto púť a aké výročie pri
pomenula? Nazrime krátko

do histórie.
V  októbri roku 1974 bis

kupi B yzantske j m etrop lit- 
nej provincie v P ittsburghu 
(pre am erických gréckoka
to líkov  ru thénskeho, resp. 
rus ínskeho  pôvodu, spod 
Karpát a východného S lo
venska) zasvätili prekrásnu 
kaplnku východného obra
du Matke Božej v národnej 
sv ä ty n i N e p o š k v rn e n é h o  
p o č a tia  P a n n y  M á rie  vo 
W a s h in g to n e . T á to  p o 
sviacka bola tiež integrálne 
spojená s oslavou zlatého 
výročia  (50 rokov) za lože 
nia diecézy. S lávnosť bola

nostné vyh lásen ie , ktorým  
sa celé arcib iskupstvo - klé
rus, rehoľný stav i veriaci - 
zasvätilo  pod Ochranu (Po
krov) Presvätej Bohorod ič
ky. T ak to  p o k ra č o v a li v 
tra d íc ii svo jich  p redkov  a 
pradedov z Európy, ktorí sa 
od nepam äti utiekali k prí
hovorom  Bohorodičky pred 
trónom  jej Syna.

Od roku 1935 g réckoka
tolíci z pittsburskej d iecézy 
v USA - aby udržali tradíciu 
m ariánskych  pútí - zača li 
k o n a ť  p ú te  na a m e ric k ý  
štátny sviatok Labor Day (6. 
s e p te m b e r)  na V rch  sv.

XI. kom unite sestier bazili- 
ánok so želaním , aby vzras
tala úcta k te jto ikone.

Zostali verní
G ré cko ka to líc i p itts b u r

skej m etropolie  v USA zo
stali verní m ariánskej úcte. 
S vďačnosťou pripisujú du
chovný vzrast neustálem u 
M áriinm u príhovoru a tiež 
to, že sa im v druhej polovi
ci 20. storočia podarilo vy
tvoriť cirkevnú provinciu na 
ú ro vn i a rc ib is k u p s tv a . S 
úprimnou láskou k nej a pod 
je j och ranou  poze ra jú  do 
budúcnosti s veľkou odva
hou a ešte silnejšou vierou. 
K iež dobrotivý Boh aj nám 
na príhovor Prečistej Pan
ny požehná naše snaženia, 
m odlitby a obety, aby sa vy
tvorilo  gréckokato lícke arci
b is k u p s tv o  aj na našom  
rodnom  Slovensku. Posilni-

Ikonostas v národnej svätyni - v  kaplnke Baziliky Nepoškvrneného Počatia Panny Márie - 
Washingtone •  Vrch sv. Makriny v TJniontowne v pútnickom mieste gréckokatolíkov v USA

vyjadrením  lásky a úcty, akú 
majú am erickí gréckokato
líci k Presväte j Bohorod ič
ke.

Pri to m to  s lá v n o s tn o m  
podujatí (v roku 1974), za 
p ríto m n o s ti t is íc o v  v e r ia 
cich, m etropolita S tephan J. 
Kocisko, D.D., prečítal s láv

M akríny (M ount St. M acri- 
na) v m este Uniontown (štát 
Passaic). Schádzali sa, aby 
si tak spoločne a s lávnost
ne, m od litbam i a spevm i, 
uctili Bohorodičku. Centrom  
odpustu  bola ikona M atky 
U s tav ične j Pom oci. Tento 
ob raz  darova l pápež Pius

lo by to sebauvedom en ie  
našich veriac ich , kňazov i 
ce le j naše j c irkv i. Dal by 
Pán, aby sme do 3. tisícro
čia vstúpili so svojím  prvým 
gréckokato líckym  metropo
litom na Slovensku.

Podľa Byzantine  - press 
Roman ADAMČIN
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P o d N E T y
Prečo 

ľudia klamú?
Mohli by sme sa opýtať 

len tak mimovoľne samých 
seba. Odpoveď by mohla 
vyzerať aj takto: lebo chcú, 
aby bolo lepšie. Pri tejto od
povedi si neuvedomujeme, 
že takto vlastne klameme 
seba samých. Lož má veľ
mi krátke nohy a príde sa 
na ňu skôr, akoby sme sa 
nazdávali. Zaiste chceme, 
aby bolo lepšie. Ide len o to, 
či tento prospech bude len 
náš alebo všeobecný. Ne
h o vo re n ie  ce le j p ra vd y  
môže byť za istých okolností 
horšie ako celé klamstvo. Je 
rozdiel, či som klamal v se
baobrane, čo je  najčastej
ším zlozvykom, alebo som 
zákerne obišiel všetky dve
re a vošiel dnu oknom.

Istý p rieskum  ve re jn e j 
mienky ukázal, že najčastej
šie klamú politici, sekretár
ky. Ale aj tajomníci a ďalší 
to majú ťažké.

Je to ťažké s tým naším 
k la m s tvo m . D ip lo m a c iu  
sme vyzdvih li vyššie  ako 
úprim nosť a p ravdovrav
nosť. Nie div, že keď stret
nete na ulici znám eho a 
spýtate sa, čo má nového, 
ako sa má, zvyčajná odpo
veď  je  - mám sa dobre . 
Nikto sa nikomu nezdôverí, 
že má takú, alebo onakú 
chorobu, že si hľadá také a 
také zamestnanie, aby ste 
mu ho neprevzali. Nikto sa 
nepochváli, že si kúpil nové 
auto, nebodaj postavil nový 
rodinný dom. Veď by ho to 
m ohlo stáť m nohé neprí
jemnosti, ktorých príčinou je 
často ľudská závisť.

A  tak sa pretvarujeme a 
klameme.

Pravdovravnosť momen
tá lne nie je  v m óde. Čo, 
keby sme ju my - kresťania
- vytiahli znovu na hlavnú 
scénu. Bol by svet zaiste 
lepší. Čo myslíte?

A. MESÁROŠ

Školský rok sa pomaly chýli ku koncu. Nastane čas vytúžených prázdnin, 
školy sa zatvoria. Žiaci a študenti sa rozpŕchnu po celom Slovensku, ba aj za 
hranice, za novými zážitkami, za oddychom či brigádou, aby potom  
v septembri opäť mohli čerpať nové vedomosti. Školstvo je dnes jedným  
z najproblematickejších sektorov v spoločnosti, čo sa týka financií. Cirkevné 
školstvo je na tom ešte horšie. Aj keď cirkevné školy majú v prešovskom  
biskupstve tradíciu, predsa po rokoch nútenej prestávky treba začať takmer 
všetko budovať odznova. Na Biskupskom úrade v Prešove už tretí rok fungu
je Diecézny školský úrad. 7. apríla t.r. sme si pripomenuli deň katolíckych 
učiteľov a len nedávno -  na sviatok Nanebovstúpenia Pána -  sme si pripome
nuli Deň katolíckych škôl. Keďže táto problematika je veľmi aktuálna, prináša
me rozhovor na túto tému s riaditeľkou školského úradu -  rehoľnou sestrou 
Katarínou Martou Kozákovou, SSNPM.

■ Hneď po sviatkoch Pas- 
chy -  7. apríla 1999 - sa ko
nalo v seminári P  P. Gojdiča 
stretnutie učiteľov cirkev-

Katolícke školstvo
učiteľov vytvoril rehoľnú učiteľ
skú spoločnosť nazvanú škol
skí bratia.

J. A. Komenský to, čo sa 
predkladá o ňom ako “o vzo
re” , má prevzaté od dávno 
pred ním pôsobiacich kresťan
ských pedagógov a doplnené 
svojským spôsobom, čo nie je 
celkom vhodné pre katolícke 
školstvo. Jeho pedagogika je 
prekonaná mnohými, najmä 
sv. Jánom Boscom s jeho pre
ventívnym systémom výchovy.

■ Môžete nám stručne opí
sať cirkevné školstvo by
zantského obradu na 
Slovensku?

- Môžem vás informovať 
o cirkevných školách v rámci

■ Niekedy sa 
však oslavoval Deň učite
ľov 28. marca podľa J. A. 
Komenského

- Svätý Ján de la Salle sa 
narodil 30. apríla 1651 vo 
francúzskom meste Reíms. 
Bol najstarším zo svojich je
denástich súrodencov. De
dičstvom i rodinným pokla
dom mu bola najmä dobrá 
kresťanská výchova. Sám 
už počas štúdií sa zaujímal 
o výchovu a vzdelávanie 
chudobnej mládeže. V kaž
dom dieťati videl samého

ných škôl nášho Gréckoka- 
to lického b iskupstva v 
Prešove. Mohli by ste nám 
povedať, prečo práve 7. apríl 
je  Dňom katolíckych učite
ľov?

- Konferencia biskupov Slo
venska na svojom zasadnutí 
dňa 14. októbra 1998 rozhodla, 
že Dňom katolíckych učiteľov 
a učiteliek bude deň spomien
ky na sv. Jána Krstiteľa de la 
Salle, ktorý má v kalendári 
spomienku 7. apríla.

To, že deň tohto svätca naši 
otcovia biskupi tiež pri
jali, rozhodla aj sku
točnosť, že už 
v roku 1950 ho pá
pež Pius XII. vy
hlásil za svetového 
patróna kresťan
ských učiteľov a 
vychovávateľov.

Ježiša Krista. Poznal biedne 
pomery v školstve, osobitne 
nedostatok odborne vzdela
ných učiteľov. Preto založil -  
tento vtedy 30 ročný kňaz 
a doktor teológie -  prvé učiteľ
ské ústavy v dejinách školstva. 
Z re fo rm ova l ľudové ško ly 
a zaviedol bezplatné vyučova
nie v m aterinskej reči (na
miesto vtedy používaného vy
učovacieho latinského jazyka). 
Individuálne vyučovanie na
hradil vyučovaním v triedach, 
založil školy pre mladých re

m e s e ln ík o v  
a r e á lk y .  
Z p r v e j  
s k u p in y  
získaných 
nadšených
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Gréckokatolíckeho biskupstva 
v Prešove. V prešovskej die
céze bolo zriadených päť cir
kevných škôl.

Základné školy:
- Cirkevná základná škola 

sv. Juraja vo Svidníku - 9-roč- 
ná (1993)

- Cirkevná základná škola 
Pod ochranou Bohorodičky v 
Tichom Potoku - 1 . - 4 .  ročník 
(1998)

Stredné školy:
- Gymnázium sv. Jána Krs-

otcom biskupom Mons. Jánom 
Hirkom, Dr.h.c., aby bol zábez
pekou stálej formácie. V máji 
tohto roku sme už mali duchov
né cvičenia aj pre učiteľov na
šich škôl.

■ Plánuje biskupstvo zria
d iť ďalšie cirkevné školy, 
hlavne máme na mysli zá
kladné, keďže ony sú prvým 
stupňom vzdelávania a vý
chovy gréckokatolíckeho  
povedom ia a inteligencie

pracoval na tom, aby bolo zria
dené v Prešove gymnázium. 
A keď už mohol oznámiť, že 
gymnázium je otvorené, píše 
takto: “Keď túto radostnú zvesť 
oznamujem veľadôstojnému  
duchovenstvu, súčasne Vás, 
veľadôstojní otcovia, a skrze 
vás, veľavážených pánov uči
teľov a všetkých veriacich, pro
sím, aby ste túto najušľachti
le jš iu  a n a jsvä te jš iu  akciu  
prijali za svoju a prišli nám na 
pomoc -  pokiaľ je  to možné aj

7

cile: pretože katolícka škola “je 
taká osožná Božiemu ľudu 
v spĺňaní jeho úlohy a môže byť 
osožná pre d ia lóg  medzi 
Cirkvou a ľudskou spoločnos
ťou v prospech oboch. (Citova
né z dokumentu Kongregácie 
pre katolícku výchovu).

“Budúcnosť sveta a Cirkvi 
patrí mladým generáciám, kto
ré sa narodili ešte v tomto sto
ročí a stanú sa dospelým i 
ľuďmi až v budúcom, v prvom 
storočí nového tisícročia.”

- kolíska duchovnej vzdelanosti
titeľa v Trebišove (1995)

- Gymnázium sv. Jána Zla
toústeho v Humennom (1998)

- Stredná zdravotnícka ško
la sv. Bažila Veľkého v Prešo
ve (1990)

Sú to “mladé školy”. Je ozaj 
radosťou pre všetkých, že na 
väčšine našich škôl sa žije ako 
v jednej veľkej rodine. Centrom 
každej školy je kaplnka, zatiaľ 
okrem Gymnázia v Humen
nom, kde škola je v blízkosti 
nášho gréckokatolíckeho chrá
mu a nová škola v nových 
priestoroch sa postupne re
konštruuje. Toto samozrejme 
chce aj čas a aj peniaze.

Jednou z možností ako na
pomáhať obnove a zvyšovaniu 
úrovne cirkevnej školy, je pri
spievať aj finančne. Vďaka pat
rí všetkým, ktorí akokoľvek 
doteraz prispievali. Chcela by 
som tu poprosiť a povzbudiť aj 
ostatných. Vylepšovať je stále 
čo.

Cíťme zodpovednosť všetci. 
Pedagogickí pracovníci robia 
veľmi záslužnú a v danom 
čase prepotrebnú prácu 
v oblasti výchovy detí 
a mládeže. Robia ju na našich 
školách s veľkou láskou, 
s obrovskou trpezlivosťou. Aj 
o duchovnú formáciu pedago
gických pracovníkov a vôbec 
všetkých zamestnancov na cir
kevných školách sa zriaďova
teľ usiluje postarať. Na každej 
našej škole je kňaz poverený

pre tretie tisícročie?
Cirkevná škola nevzniká ako 

nejaká súkromná iniciatíva, ale 
ako vyjadren ie  skutočnosti 
Cirkvi a zo svojej podstaty má 
verejný charakter. Cirkevná 
škola usku točňu je  službu 
v prospech verejného dobra. 
Cirkvi patrí zvláštnym spôso
bom povinnosť a právo na vý
chovu.

Cieľom výchovy je utváranie 
celej osobnosti človeka so za
meraním na jeho posledný cieľ 
a zároveň na spoločný pro
spech spoločnosti.

Biskupi sú podľa Kódexu cir
kevného práva povinní vytvá
rať pre všetkých veriac ich  
podmienky umožňujúce kato
lícku výchovu. Z toho vyplýva 
potreba zriaďovania ďalších 
cirkevných škôl všetkých stup
ňov.

Túto skutočnosť si uvedo
moval aj blahej pamäti náš 
otec biskup Peter Pavel Goj- 
dič, keď v biskupskom naria
dení č. 444/36 píše: “Heslo: 
Čia mládež, toho je  budúcnosť, 
možno právom doplniť -  čia je 
mladá inteligencia, toho je bu
dúcnosť.

Že náš osud nebol doteraz 
najnádejnejší, toho najvážnej
šou príčinou bolo, že sme ne
mali nábožensky vychovanú 
uvedomelú gréckokatolícku in
teligenciu.”

O. biskup P. P. Gojdič v sú
vislosti s tým veľm i aktívne

materiálne, ale hlavne morál
ne."

Z uvedeného teda vyplýva, 
veľká potreba a povinnosť zria
ďovať cirkevné školy všetkých 
typov, teda materské školy, zá
kladné školy, stredné školy -  
gymnázia i odborné učilištia.

Svätý Otec Ján Pavol II. ho
vorí, že cesta človeka je ces
tou K ris ta  a C irkv i. Práca 
v škole sa ukazuje ako nena
hraditeľná úloha, ba investície 
vložené v katolíckej škole do 
ľudí a prostriedkov, sa stávajú 
dokonca prorockým znakom. 
Aj na prahu tretieho tisícročia 
cítime ešte silno poverenie, 
ktoré dala Cirkev katolíckej 
škole na II. Vatikánskom kon-

A tak musí byť katolícka ško
la v stave vystrojiť mladých ľudí 
nástrojmi poznania, aby títo 
m ohli ná jsť svo je  m iesto 
v spoločnosti, ktorá je silno po
znam enaná techn ickým i 
a vedeckým i poznatkam i, 
avšak súčasne, ba chceli by 
sme dokonca povedať pred
nostne -  im musí sprostred
kovať so lídne kresťansky 
orientované vzdelanie. Preto 
sme presvedčení, že niektoré 
základné charakteristiky kato
líckej školy sa musia posilniť, 
aby sa z nej stal nástroj výcho
vy v dnešnom svete.

Stanislav GÁBOR

Martin KOCAN

Ráno
Na strechy zapršali prvé lúče, 

zaliali bozkami stromy aj šíre lány. 
Brieždeniu podala noc kľúče, 

aby novému dňu otvorilo brány.

Lastovička pohladila oblohu svojím letom 
a prach na cestách rozvíril vietor. 

Ranné vône rozžiarili očká všetkých deťom 
a potešil motýľ, ktorý na ceste ich stretol.

Každé tvoje ráno v náručí nesie odkaz, 
deťom a každému z nás. 
O tvojej láske ako obraz, 

ktorý zaplaví naše oči vlnou krás.
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Anna H Rl N KOV A

Život
Čo je to život?

Peniaze, bohatstvo, 

láska a či zloba?

Či je to smútok, 

žiaľ, bolesť a chudoba?

Život beží a ako 

na plátne filmovom, 

človek sa rád nakláňa 

k pekným snom.

Život je aj scénarista, 

podkladá nám bremená.

Keď to všetko nezvládneme, 

zabúdame na mená.

Zabúdame, kto sme, čo sme 

kým sa spamätáme, 

hanbu, ba aj nenávisť, 

v svojich očiach máme.

Preto prosme Máriu 

aj Ježiša Krista, 

aby láska k životu 

bola stále čistá.

Či už nám dá zdravie, 

či už krížik niesť, 

dajme sa my životom,

Božou cestou viesť.

Dnešný stav našej spo
ločnosti azda u málokoho 
vyvolá pocit spokojnosti. 
Úplne sme si zvykli pridá
vať iba negatívne prívlast
ky ku konštatovaniam , 
ktoré sú stále viac pesi- 
mistickejšie. Je úplne jed
no, či hovoríme o celej 
spoločnosti, o sociálnej 
skupine, či o m ládeži. 
Spoločnosť je konzumná, 
amorálna a neviem aká. 
No úplne najviac  sa 
“u jd e” našej m ládeži. 
Lenže tu zdôrazním “na
še j”. Lebo ona je taká, 
akou ju my vychovávame, 
uznáva a napodobňuje  
také vzory, aké jej my po- 
núkam e a sm eruje  
k takým cieľom, aké pred 
ňu my staviame.

Určite je tento problém veľ
mi pálčivý a svedčí o tom aj 
tá skutočnosť, že i samotný 
Svätý Otec vždy pamätá na 
mládež, na budúcnosť Cirkvi. 
Spolu s ním sa i veriaci na ce
lom svete v mesiaci máj mod- 
lili na jeho úmysel: “Aby 
mladí ľudia, plní tvorivosti a 
elánu, stavali sa poslami a 
svedkami Ježišovho slova, 
ktoré je zdrojom nádeje, ra
dosti a pokoja.”

Každý ľudský jedinec nesie 
v sebe pečať nebeského  
Otca. Sme stvorení na obraz 
Boží. Máme v sebe zakódova
nú tú najkrajšiu skutočnosť.

Na prahu dos
“Boh je láska” (1 Jn 4, 8). Tak
že práve túžba po láske a po 
šťastí je tou najväčšou silou, 
ktorú v sebe nesieme.

“Boh tak miloval svet, že 
dal svojho Jednorodeného 
Syna, aby nezahynul nik, kto 
v neho verí, ale aby mal več
ný život” (Jn 3, 16). A práve 
Boží Syn, ktorý prikázanie lás
ky k Bohu rozšíril o príkaz lás
ky k blížnemu, nám ukázal 
cestu k Bohu. Láska k blížne
mu je cestou k Bohu. Takže 
neobstojí kon
štatovanie, že 
mladí sú zlí, ne
poslušní, drzí, 
arogantní atď.

Chcem sa s 
vami podeliť so 
svojou v las t
nou skúsenos
ťou a presved
čiť vás, že 
mladí ľudia sú 
dobrí, prítulní, 
milí, vďační a 
oddane milujú
ci. Oni stoná- 
sobnou mierou 
vracajú každé 
dobro, každé 
milé slovo, kaž
dú službu lás
ky.

Určite ste sa mnohí v týchto 
dňoch pristavili pri výkladoch 
obchodov, kde sa zase po 
roku objavili maturitné tablá.

Poviete si, nič zvláštne, kaž
doročný kolobeh. Pre nezain
teresovaných možno, ale za 
každou fotografiou sa skrýva 
úžasný dar, človek, ktorý túži 
po tom, aby bol milovaný, aby 
bol šťastný. To je tá najsilnej
šia túžba, ktorá napĺňa srdcia 
týchto mladých ľudí, stoja
cich na prahu dospelosti.

Určite túžia aj po vedomos
tiach, po tom, aby sa dostali 
na vysnívané vysoké školy, 
vybudovali si kariéru, ale nič

PRÍBEH o h l a p c a , k t o r ý  s t r a t il

Prvé sväté prijímanie
Istá žena pracovala ako jednoduchá pomocná robotníčka v krajčírskej dielni. Keď sa 

blížil termín prvého svätého prijímania jej syna, zosmutnela. Ako len a za čo kúpi látku 
na šaty a topánky? No a pozvanie krstných rodičov? Doma sa chlapec pripravoval, 
vedel celý katechizmus, bol múdry, nadaný a citlivý, ktorý sa už veľmi tešil na prijatie 
sviatosti. Smútok v je j tvári postrehla majstrová, staršia pani, ktorá sama nemala deti 
a opýtala sa, čo jej je. Je azda Jožko chorý? Povedala jej pravdu, že nemá peniaze na 
šaty. A tak majstrová, veriaca žena, je j pomohla. Doniesla zdarma látku, spolu vystrihli 
a ušili malému Jožkovi šaty na jeho sviatok. A  ešte dala aj malú odmenu na hostinu.
Jej prosba bola, aby Jožko, keď prijme Ježiška, prišiel sa je j ukázať. Po prvom svätom 
prijímaní išiel sa poďakovať milej panej, ktorá ho vyobjímala a želala mu, aby stále 
mal takú čistú dušu ako teraz, keď prijal Ježiška. Z Jožka vyrástol študovaný muž, ale 
nikdy nezabudol na spomienku prvého svätého prijímania. Vždy mu príde na um pri 
pohľade na prvoprijímajúce deti, že aj on mal sviatok ako ony. N.H.

nepredčí túžbu byť milovaní 
Na jedno takéto tablo hľa 

dím aj ja. Sú na ňom absol 
venti 4. A triedy Gréckokato 
líckeho gymnázia sv. J 
Krstiteľa v Trebišove. Som 
dnes už ich “bývalá” triedna 
profesorka a cítim v srdci ob
rovský smútok i šťastie záro
veň. Smútok z toho, že odišli 
“moje deti” a šťastie z toho, 
že som presvedčená o tom, 
že budú v živote určite šťast
né, lebo pochopili, že šťastie 
možno dosiahnuť len v spo
ločenstve s Bohom. Ako to 
môžem tak presvedčivo tvr
diť? Presviedčali sme sa o 
tom navzájom počas štyroch 
rokov nášho spoločného štú-
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pelosti
dia, kde bol naším spoloč
ným učiteľom Ježiš Kristus a 
jeho evanjeliová zvesť.

Prajem každému pedagó
govi, aby aspoň raz v živote 
pocítil takú obrovskú lásku 
ako ja v deň rozlúčky s “mo
jou” triedou. Tá kratučká 
chvíľa, kedy som ja mala 
stiahnuté hrdlo a slzy 
v očiach a oni stáli vôkol mňa 
s obrovskou kyticou ruží, 
hovorila o všetkom.

Boh bol medzi nami! My

všetci sme to cítili a bola to 
najšťastnejšia chvíľa v mo
jom učiteľskom živote.

0 takýchto mladých ľudí sa 
máme usilovať všetci. Návod 
je jednoduchý. Milujme ich, 
dávajme im lásku a veďme 
ich svojím osobným život
ným príkladom. Určite sa to 
vyplatí.

Mnohí z nich si založia  
vlastné rodiny, mnohí z nich 
možno tiež budú učiteľmi a 
určite budú napodobňovať 
to čo sami prežili, to, čo im 
prinášalo pocity šťastia a 
spokojnosti. Takže takáto in
vestícia sa určite vyplatí!

I
PhDr. Valéria LEŠČIŠINOVÁ

9

Žijeme a ani nemáme čas sa obzrieť, čo zanechávame na ceste, po ktorej 
kráčame. Nieto času sa zamyslieť, aký je  cieľ a zmysel nášho života. Koho to 
vlastne stretávame na tejto ceste? Bezmocnosť, znechutenie, smútok, neistotu, 
alebo radosť, pravdu, spokojnosť a šťastie?

Prečo naše kroky na tejto ceste sa hlboko ponárajú do bezmocnosti, do beznádeje?
So svojím manželom som sa zoznámila na strojníckej fakulte.
Postavili sme si dom, máme dvoch dospievajúcich synov a dobré zamestnanie. 

Zdanlivo je  všetko v našej rodine v poriadku. Nič nám nechýba. Pred rokom manžel bol 
preradený na vyššiu funkciu a tým sa to začalo. Ostával v podniku častejšie po pracov
nom čase, odchádzal na služobné cesty. Vracal sa často unavený a podráždený.

Raz sa dlho nevracal zo služobnej cesty. Až neskoro večer mi zavolali z nemocnice, že 
manžel havaroval na služobnom aute a leží s vážnym poranením v nemocnici. Ošetrujúci 
lekár mi oznámil, že to bude dlhodobá liečba. Manžela som často navštevovala. Nevedela 
som sa vyrovnať s touto situáciou. Jeho podriadení už nastúpili do práce, nechcel s nikým 
komunikovať, jeho zdravotný stav po psychickej stránke sa zhoršoval.

Zašla som za kňazom, aby sa s ním porozprával. Kňaz pozorne vypočul jeho aj mňa. 
Na našu rezignáciu a pochybnosť odpovedal slovami sv. apoštola Pavla: “Niet odsúde
nia pre tých, ktorí patria Ježišovi Kristovi (Rím 8, 1). Je tu niekto, kto vám navrhuje 
svoju cestu. Ježiš povedal: “Ja som cesta, pravda a život (Jn 14, 6)”. Vstúpte na túto 
cestu! Prijmite jeho pravdu do svojho života! Začnite ž iť jeho život! Upriamte svoju 
myseľ na Ježiša! Nie na seba, na svoju chorobu, na svoj problém. Vložte túto situáciu 
do Božích rúk! Dôverujte mu a ďakujte za túto situáciu!

Ale ako to máme robiť?
- Tak ako malé dieťa dôveruje úplne svojim rodičom, tak aj vy dôverujte Ježišovi! Pozrite 

sa na kríž, do jeho prebodnutého boku vložte svoj neriešiteľný problém. Uverte, že Ježiš 
už zvíťazil nad týmto problémom. Ale prečo sa to stalo práve mne, spýtal sa manžel.

-Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8, 28). Milujete Boha ako Otca? 
Viete, že on s každým z nás má svoj plán. Skúste prijať jeho odpustenie vo svätej 
spovedi a odpusťte aj vy jem u! Neobviňujte ho za túto situáciu, veď on je  Otec. Sme 
ľudia, ktorí sme milovaním Bohom. Mohli by ste sa spolu modliť cestu radosti. Ale aká 
je  to modlitba? Kňaz otvára Sväté písmo a rozpráva:Je to stretnutie so vzkrieseným 
Ježišom. Začína sa to stretnutím vzkrieseného Ježiša s nábožnými ženami. Stretnutie 
s apoštolmi, stretnutie s emauzskými učeníkmi, stretnutie s Máriou Magdalénou, 
stretnutie s apoštolom Tomášom, stretnutie s apoštolmi pri Tiberiatskom mori.

Ako reagovali apoštoli, nábožné ženy, Mária Magdaléna, apoštol Tomáš a iní na 
stretnutie so vzkrieseným Kristom? Vžite sa do ich situácie. Vzkriesený Ježiš aj k vám 
prichádza ako ku apoštolom, emauzským učeníkom. Len sa zastavte a začnite počúvať, 
čo vám hovorí Ježiš. On chce vo vás začať ž iť svoj život. Ak má v nás začať ž iť Ježiš, 
máme mu dať k dispozícii všetko, čo vlastníme. Svoje ruky oči, rozum, vôľu, srdce. Má 
v nás zomrieť starý človek.

Kňazove slová na nás hlboko zapôsobili. Pri ďalšej návšteve kňaza sa manžel 
vyspovedal. Takmer každý deň si spoločne čítame Sväté písmo - cestu radosti, ktorú 
nám navrhol kňaz. Príbehy z evanjelia aplikujeme na náš život. Pomaly sa vraciame na 
cestu radosti, cestu Ježišovu. A j keď veľa vecí ešte nechápeme, nekladieme Bohu 
otázky, lebo veríme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8, 28).

o. Ján KARAS
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Návšteva pápeža -  
dielo Svätého 

Ducha
Hlava rumunskej pravoslávnej 
cirkvi, patriarcha Teoctist I. 
z Bukurešti, označil návštevu 
Jána Pavla II. v Bukurešti za 
“dielo Svätého Ducha”. “Takú
to udalosť by nedokázali usku
točniť ľudia samotní” - povedal 
Teoctist 5. mája v Bukurešti. 
“Návšteva bude mať veľmi hl
boký duchovný kresťanský 
rozmer” - vyhlásil patriarcha 
a dodal, že dúfa, že plody tej
to cesty budú slúžiť blahu ce
lého sveta

Moskovský nuncius 
vysvätil kňazov

Apoštolský nuncius v Moskve, 
arcibiskup John Bukovský vy
svätil 8. mája v Misijnom dome 
sv. Gabriela v rakúskom Mod- 
lingu pri Viedni troch verbistov
- misionárov za kňazov. Sú to 
páter Martin Cingeľzo Sloven
ska a pôjde ako misionár do 
Keni, páter Baltazár Rengga 
Ado z Indonézie, ktorý bude tri 
roky pôsobiť v Bavorsku 
a potom sa vráti do vlasti 
a páter Ante Jerončičje Chor
vát a bude pôsobiť v karibskej 
oblasti.

Apoštolský nuncius, sám 
člen Spoločnosti Božieho slo
va, pochádza zo Slovenska 
a bol jedným z najbližších 
spolupracovníkov “špecialis
tu” pre východnú Európu kar
dinála Casaroliho. Po obrate 
bol najprv nunciom v Buku
rešti a potom sa stal zástup
com Svätej stolice pri Ruskej 
federácii. Po vysviacke kňa
zov odcestoval arcibiskup Bu
kovský do Bukurešti, aby sa 
zúčastnil návštevy pápeža 
v Rumunsku. KP/TK KBS

Nový ikonostas 
vo Vranove nad Topľou

Vo štvrtok -  na sviatok Najsvätejšej Eucha
ristie -  sa vo farskom chráme vo Vranove nad 
Topľou začala odpustová slávnosť večernou sv. 
liturgiou, po ktorej nasledoval eucharistický 
sprievod okolo chrámu a slávnosť pokračovala 
aj v piatok a v sobotu bohatými liturgickými 
obradmi -  svätenie vody, večiereň, akatist, mo- 
leben. Tiež zaznel celý rad duchovných prího
vorov v rámci duchovnej obnovy farnosti.

Slávnosť vyvrcholila v nedeľu, 6. júna sláv
nostnou archijerejskou s v. liturgiou, ktorú slávil 
prešovský diecézny biskup Mons. Ján Hirka 
v Chráme Najsvätejšej Eucharistie o 10.30 h, 
pri ktorej posvätil nový ikonostas, ktorého ná
vrh konštrukcie vypracoval akademický maliar 
Mikuláš Klimčák. Ikony na drevo maľoval podľa 
starých gréckych originálov ikonopisec Rasti
slav Bujná z Bratislavy. Konštrukciu vyrobil 
ľudový sto lár M ikuláš Kasarda z Vranova. 
Jednoradový ikonostas veľmi vhodne zapadá 
do interiéru svätyne a je  moderným stvárnením 
klasického jednoradového ikonostasu.

TKPB

Blahoprianie k zvoleniu 
za prezidenta

Pre jubilejný rok 2000
V pondelok, 31. mája sa skončil mariánsky 

mesiac. Prešovský diecézny biskup Mons. Ján 
Hirka pozval prvoprijímajúce deti s rodičmi 
a kňazmi zo všetkých troch prešovských farnos
tí, kňazov biskupského úradu, predstaviteľov 
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty a kňaz

ského seminára, bohoslovcov, zástupcov re
holí a Armády SR do Katedrálneho chrámu sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove na mariánsku pobož
nosť, po ktorej bola archijerejská sv. liturgia.

Táto slávnosť bola súčasťou prípravy na ju
bilejný rok 2000. Otec biskup so všetkými prí
tomnými ju obetoval za pokoj vo svete, za 
jednotu a zmierenie. TKPB

Fórum kresťanských 
inštitúcií -  

Kultúra života
V sobotu, 8. mája za účasti asi 
60 zástupcov laických združe
ní a hnutí sa z iniciatívy Komi
sie pre la ikov pri KBS 
uskutočnilo v budove Aloisiana 
v Bratislave Fórum kresťan
ských inštitúcií. Toto fórum za
strešuje združenia, hnutia 
a inštitúcie kresťanských laikov 
na Slovensku. Témou stretnu
tia bola “Kultúra života”.

Výstava o konflikte 
v Kosove

V dňoch 10.-14. mája sa vo

vestibule Mestského úradu vo 
Zvolene uskutočnila výstava 16 
farebných fotografii s názvom 
neznáma vojna, zachytávajú
cich súčasný vojnový konflikt 
v Juhoslávii.

Výstavu zorganizovalo Cen
trum univerzitnej pastorácie. 
Fotografie pre túto výstavu za
požičala TASR. Organizátori 
chceli touto výstavou upozorniť 
na aktuálnosť vojnového kon
fliktu a jeho hrozné následky, 
predovšetkým šokujúcu huma
nitárnu katastrofu, prameniacu 
z obrovského počtu utečencov.

P. Markolín BODNÁR

Vojaci na púť do Lúrd
Po píatykrát sa príslušníci Ar

mády SR zúčastnili v závere 
mája v poradí 41. Medzinárod
nej vojenskej púte v Lurdoch -

80 vojakov. “Púť je popri du- 
chovno-spoločensko-repre- 
zentačnej úlohe spojená aj 
s výročím tragickej smrti vý
znamného politika, vojaka 
a zakladateľa československé
ho štátu, generála francúzskej 
armády Milana Rastislava Šte
fánika, ktorý s Francúzskom 
spojil značnú časť svojho živo
ta” - povedal riaditeľ Úradu du
chovných MO SR plk. Ignác 
Juruš.

Katolícka univerzita
Ružomberok má sa stať síd

lom Katolíckej univerzity na 
Slovensku. V tajnom hlasova
ní o tom rozhodla Konferencia 
biskupov Slovenska na svojom 
nedávnom zasadnutí v Badíne 
dňa 17. mája t.r.

-rs-

Prešovský diecézny biskup Mons. Ján Hir
ka poslal 31. mája novozvolenému preziden
tovi Slovenskej republiky Rudolfovi 
Schusterovi blahoprajný list, v ktorom sa 
uvádza:

“Slovutnýpán prezident, dovolte, aby som 
Vám z plného srdca zablahoželal k zvoleniu 
za prezidenta Slovenskej republiky v mene 
svojom a v mene duchovných a veriacich 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Pra
jeme a vyprosujeme Vám od Pána všetky 
potrebné dary k výkonu Vášho čestného 
a vznešeného poslania pre dobro všetkých 
občanov Slovenskej republiky pri dobrom 
zdraví a osobnej i všeobecnej spokojnosti.”

TKPB
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Svätý rok v Ríme
Vatikán sa vyslovil proti 

tomu, aby sa použil numerus 
clausus pre pútnikov na osla
vách Svätého roku 2000 
v Ríme. “Rezervovanie miest 
na veľké cirkevné podujatia sa 
však zachová” - vyhlásil arci
b iskup C rescenzio Sepe 
v komuniké uverejnenom 4. 
mája. “Kto hovorí v súvislosti 
s očakávaným náporom pútni
kov o “stave obliehania” mes
ta Ríma stotisícami pútnikov, 
robí to neprávom. Výrazne to 
ukázali slávnostné podujatia 
a svätá omša pri blahorečení 
pátra Pia 2. mája.

Mesto Rím musí prijať 
všetkých pútnikov s otvorenou 
náručou. Svätý rok nie je 
z hľadiska Cirkvi v prvom rade 
skúška, ktorú treba urobiť, ale 
radostná udalosť, ktorú má 
mesto os láv iť s nádejou 
a optimizmom. K tejto otvore
nosti patria podľa slov arcibis
kupa Sepeho aj rezervácie pre 
pútnikov. Neslúžia na to, aby 
ľudí odstrašili, ale sú potreb
né na umožnenie usporiada
ného priebehu veľkých 
podujatí.

KP/TK KBS

Dôverujú 
viac kňazom

Občania USA vkladajú viac 
dôvery do svojich kňazov ako 
do politikov. Až 70 % z nich je 
toho názoru, že duchovní vod
covia robia na miestnych ško
lách najviac pre humánnu 
spoločnosť. Vyplýva to zo štú
die uverejnenej v amerických 
denníkoch.

64 % občanov USA je toho 
názoru, že učitelia na miest
nych školách robia veľa pre 
spravodlivosť, kým len 56 % 
toto hovorí o svojom starosto
vi. Tiež polícia a zamestnáva
telia nemajú s 54% a 49 % 
veľa sympatií u občanov, čo 
sa týka zasadzovania sa za 
spravodlivejšiu spoločnosť.

KIPA/TK KBS

Púť do Poľska
Po vedením prešovského 

diecézneho biskupa Mons. 
Jána Hirku sa v dňoch 25. a
26. mája 1999 zamestnanci 
Gréckokatolíckeho biskupské
ho úradu v Prešove zúčastnili 
púte do poľskej Čenstochovej. 
Otca biskupa Jána Hirku spre
vádzal generálny vikár Mons. 
Ján Gajdoš, biskupskí vikári 
Ján Zavacký a Pavol Repko, 
vikár pre katechizáciu Andrej 
Pribula a niekoľkí bohoslovci 
Kňazského seminára biskupa 
Petra Pavla Gojdiča. V stredu
-  25. 5. - popoludní otec bis
kup slávil s\/. liturgiu pre pút
nikov v kaplnke pútnického 
domu. Vo štvrtok -  26. 5. -  
pred milostivým obrazom Čen- 
stochovskej M atky Božej 
Moleben k Presvätej Bohoro
dičke. Púť sa ukončila sláv
nostnou sv. liturgiou v kated
rálnom chráme, ktorú slávil 
otec biskup Ján Hirka a ďalší 
prítomní kňazi.

TKPB

V sobotu 29. mája a v ne
deľu 30. mája v Krásnom Bro
de bola diecézna odpustová 
slávnosť Svätého Ducha. Za
čala sa prenesením Krás- 
nobrodskej ikony z miestneho 
chrámu do kaplnky ku klášto
ru. Slávnosť pokračovala po
božnosťami, modlitbami, 
piesňami a vysluhovaním  
sviatosti zmierenia až do ne
dele, kedy vyvrcholila archije- 
rejskou sv. liturgiou, ktorú 
slávil prešovský diecézny bis
kup Mons. Ján Hirka.

TKPB

Dňa 6. júna sa v Prešove konal eucharistický sprievod mes
tom. Asi dve tisícky veriacich prišli sa pokloniť a vzdať úctu 
Ježišovi Kristovi prítomnému v Eucharistii. Netradičná oslava 
Boha sa začala v Chráme sv. Mikuláša a procesia navštívila 
potom Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, františkánsky Kos
tol sv. Jozefa a Kaplnku saleziánov sv. Dominika Saviu. Na 
spomínaných miestach sa konala pobožnosť s eucharistickou 
poklonou a požehnaním. Dojímavé bolo, ako deti vydláždili cestu 
kvetinami.

Z cirkevných predstaviteľov boli prítomní: dekan o. Matej Bab- 
čák, dekan o. Vladimír Skyba, otcovia františkáni, jezuiti, sa- 
leziáni a ďalší kňazi. -rs-

Ako ďalej s Ruským domom?
Niekoľkoročná, prešovskou kultúrnou verejnosťou ale aj na

šimi veriacimi so záujmom sledovaná kauza tzv. Ruského domu 
na Hlavnej ulici č. 62 pokračovala dlho očakávaným odvolacím 
konaním na Krajskom súde v Prešove dňa 20. mája. Predseda 
odvolacieho senátu JUDr. Peter Straka potvrdil jeho rozhodnu
tím rozsudok prvostupňového Okresného súdu v Prešove, kto
rým bola zamietnutá žaloba o vydanie tejto nehnuteľnosti 
podaná navrhovateľom Zväzom Rusínov-Ukrajincov SR proti 
súčasnému zákonnému správcovi majetku mestu Prešov. Na 
základe vykonaného dokazovania a jeho doplnení výsluchom 
predvolaného svedka v osobe predsedu Karpatoruského spol
ku v Prešove súd odôvodnil svoj rozsudok nedostatkom aktív
nej legitimácie na strane žalobcu, čo znamená, že tento 
nepreukázal počas konania na prvom stupni ani v odvolacom 
konaní svoje nástupnícke práva k tomuto historickému objek
tu. Tieto patria podľa pozemnoknižnej evidencie tzv. Ruskému 
klubu z r. 1923, ktorého po desaťročia úspešne sa rozvíjajúca 
kultúrno-spoločenská a osvetová činnosť v prospech grécko
katolíkov v Prešove a k “russkej” národnosti sa hlásiacich ve
riacich bola v r. 1956 násilne zastavená. Rozhodnutie Krajského 
súdu je bezpochyby po právnej stránke posunom celej kauzy 
smerom k jej uzavretiu, aj keď je možné vzhľadom na zložitosť 
problému očakávať, že konečné zadosťučinenie vlastníckym 
právam pôvodného majiteľa predpokladá ešte dlhší čas, najmä 
nevyhnutné rokovania so zástupcami mesta Prešov, trpezlivosť 
a vzájomné pochopenie. JUDr. Peter KRAJŇÁK

Jubileá kňazov
O. Mons. Ján KRAJŇÁK,

tit. kanonik, riaditeľ biskupskej 
kancelárie - 75. výročie naro
denia -10. júla.

O. Ing. Jozef MAŠLEJ, na

odpočinku, Šarišské Sokolovce 
- 70. výročie narodenia - 3. júla.

O. Imrich VASILČÁK, tit. ar- 
cidekan, na odpočinku, Koši
ce - 55. výročie  kňazskej 
chirotónie -12. júla.



12 SLOYO 12/99

Voľba pápeža -  
bol tam prst Boží

Rozhodujúcu úlohu Jána 
Pavla II. pri obrate v roku 
1989 ale aj kontinuitu pá
pežske j “o s tp o lit ik y ” (vý 
chodnej politiky) od Jána 
XXIII. až po Jána Pavla II. 
zdôraznil apoštolský nun
cius v Rakúsku arcibiskup 
Donato Squicciarini na mod
litbovom dni za pápeža vo 
viedenskom  kostole Nati- 
ona lk irche . P rílež itosťou  
k tomu boli 79. narodeniny 
Karola Wojtylu 18. mája.

Mnohí ľudia videli vo voľ
be Jána Pavla II. prst Boží 
v histórii sveta a Cirkvi - po
vedal nuncius.

A rc ib iskup  S qu icc ia rin i 
poukázal na to, že v rokoch 
pontifikátu Jána Pavla II. 
v tzv. socia listických kraji
nách dozrel vnútorný pro
ces. Skostnatené štruktúry 
sa rozbili a vynikajúce osob
ností z a č a li s o d va h o u

a dôverou h lásať otvorene 
svoje ideály slobody. Úloha 
pápeža v súvislosti s obratom 
v roku 1989 je  z medzinárod
ného h ľad iska  nesporná  - 
zdôraznil apoštolský nuncius.

A rc ib isku p  S qu icc ia rn in i 
ďalej zdôraznil, že Ján Pavol
II. budoval na základoch svo
jich predchodcov, najmä na 
dedičstve Jána XXIII. a Pavla 
VI.

Pápežská “ostpolitika" bola 
a je  pastoračnou politikou. 
Stojí aj dnes v znamení pas
torácie, zvažovania záujmov 
pre spásu ľudí. Je pekné, že 
je  m ožné v C irkv i pôsob iť 
v kontinu ite  rešpektovan ia  
ľudskej dôstojnosti s pravdou 
a láskou v pokojnej, ale roz
hodnej akcií bez použitia ná
silia - povedal nuncius.

Pôsobenie Jána Pavla II. je 
dôkazom toho, že sila prav
dy, ktorá napomáha atmosfé
ru pravého oslobodenia, je 
mocnejšia ako všetky systé
my, ktoré budujú na násilnej 
nadvláde a utláčaní.

Vývoj v mnohých krajinách 
sveta, nielen v bývalom vý
ch o d n o m  b lo ku , je  to h o  
dôkazom. Vzhľadom  na sú
časnú situáciu nuncius pripo
m e n u l, že  Ján  P a vo l II. 
v konkrétnych konflik tných 
situáciách stále znova vyzý

va k uváži ivosti, ktorá vy
tvá ra  poko j a p rivád za  
k ľudskosti a so lida rite : 
P ozoru jem e  to v tých to  
týždňoch znova v jeho na
liehavých a neúnavných 
nepomínaniach všetkých

zodpovedných v konflikte 
v Kosove.

Mnohé pastoračné ces
ty na vše tky  sve tad ie ly  
a uvere jňovanie  to ľkých  
encyklík pápeža treba vi
d ieť v týchto súvislostiach
- zdôraznil nuncius. V  dobe 
straty orientácie je  Ján Pa
vol II. postojom pravého 
pastiera duší oporou veria
cich.

KP/TK KBS

Ján Pavol II. 
o médiách

Svätý Otec je  za intenzív
nejšiu  spoluprácu Cirkvi 
a médií.

Nádej, že médiá budú pri 
hľadaní zmyslu života, ktoré 
predstavuje pravé jadro ľud
ského života, viac pomáhať 
ako tomu prekážať, vyjadril 
pápež Ján Pavol II. v posol
stve k svetovému dňu spolo
čenských oznamovacích 
prostriedkov uverejnenom 
16. mája. Svätý Otec si tu kla
die základnú otázku: Ako by 
mohli médiá pracovať viac 
s Bohom ako proti nemu? Vo 
svojej odpovedi sa pokúša 
vykresliť možnosti intenzív
nejšej spolupráce medzi zod
povednými ľuďmi v médiách 
a Cirkvou.

Podľa názoru Jána Pavla II. 
možno takto uchrániť mediál
nu kultúru pamäte rýchlo po
minuteľných správ pred tým, 
aby sa stala zábudlivosťou, 
ktorá podrýva každú nádej. 
Na druhej strane však Cirkev 
môže z médií profitovať. Mé
diá je j môžu pomôcť hlásať 
evanjelium v celej jeho trva
le j sv iežosti a originalite  
\/ každodennej skutočnosti 
života ľudí. -rs-

Ohlasy
Inšpirácie

Názory
V Paríži

A k n iekedy  p ríd e te  do 
P aríža , h la vné ho  m esta  
Francúzska, nezabudn ite  
popri jeh o  nespoče tných  
pam iatkach navštív iť je d 
no m ies to  b lízke  Panne 
Márii, ktoré dalo svetu me
dailu, zvanú ako “zázrač
ná m edaila” .

Účinky jej nosenia, spo
lu s prosbou k Panne Má
rii, boli vždy očividné.

Aj ja  som mala možnosť 
ísť do ch rá m u  na U licu  
R ue du B ac, s m apou

v ruke, p rechádza júc m et
rom a preplnenými ulicami. 
Cestou nás lákali obchody, 
ktorých ponúkaný tovar bol 
vo ľne  u ložený na chodn í
koch. O bdivovali sme živé 
kraby a iné morské ž ivočí
chy. Na ulici stali zaparko
vané vozidlá rôzneho druhu, 
farby a svetových značiek.

Konečne sme prešli dlhou 
ulicou a hľadali chrám “zá
zračnej m edaily” , ako to je 
vo  fra n c ú z š t in e . T akm e r 
sme ho prešli, pretože sme 
ho nezbadali. Na uvedenej 
ulici a čísle bola len brána. 
Vošli sme do dvora a obraz 
ve ľkom esta  akoby zhaso l. 
P rekvapilo nás ticho a po
koj.

Chvíľu sme kráčali chod
bou lem ovanou výjavm i zo 
zjavenia Panny Márie rehoľ
nej sestre Kataríne Labou- 
rove j. Pod tým ito  vý javm i 
boli m nožstvá  ď akovných  
m ram orových  ta b lič ie k  za 
vyslyšané prosby. Došli sme 
do ch rám u . V  ch rám e sa 
konajú každú hodinu boho
s lu žb y . V  la v ic ia c h  tic h o  
se d e li ľud ia . B o ho s lužb a  
práve začala. Na naše pre
kvapenie slúžili ju traja čer
nošskí kňazi. Bolo by býva
lo zaujím avé odfotografovať 
ich na pamiatku, ale neod
vážili sme sa rušiť.

Po bohoslužbe sme sa pri
blížili k oltáru. V strede nad 
oltárom je veľká socha Pan

ny Márie s rozprestretými ru
kami tak, ako je  znázornená 
na medaile. V  bočnom oltá
ri na ľavej strane je  pocho
vaný zakladateľ rehole, na 
druhej strane, oproti pod ob
razom  P anny M árie , na 
mieste zjavenia, je v sklene
nej rakve uložená v rehoľ
nom rúchu Katarína Labou- 
rová . O ko lo  o ltá ra  sa 
zhromažďujú modliaci ľudia.

V chrámu bolo cítiť pokoj 
Panny Márie. Oáza poko
ja, ticha, prijímania milostí 
a uvedomovania si, tu ke
dysi bola, stála Panna Má
ria, tu odovzdávala  svoje 
posolstvo pre svet Katarí
ne Labourovej.

Potom  s lužbukona júca
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21. jún, pondelok, Juli- 
án z Tarzu, mučeník.
Menlivé časti z ponde lka  
(rúcho svetlé) a lebo o m u
čeníkovi (rúcho červené). 
Rim 12, 4-5; 15-21 -  zač. 
109; Mt 12, 9-13 —zač. 45.

22. jún, utorok, Euzé- 
bius, biskup a mučeník. 
Menlivé časti z utorka (rú
cho svetlé) a lebo o m uče
níkovi (rúcho červené). Rim 
14, 9-18 —zač. 114; M t 12, 
14-16; 2 2 -3 0 - z a č .  46.

23. jún, streda, Agripi- 
na, mučenica. M e n liv é  
časti zo  s tre d y  a le b o  
o mučenícke (rúcho pôst
ne). Rim 15, 7 -1 6 -z a č . 17; 
Mt 12, 3 8 -4 5 - z a č .  48.

24. jún, štvrtok, Naro
denie sv. Jána Krstiteľa, 
patróna, prešovského  
biskupstva (rúcho svetlé). 
Antifóny každodenné alebo 
p re d o b ra zu jú ce . T ro p a r  
o prorokovi, S láva kondák 
tiež, I teraz podľa predpisu. 
Prokimen, a le lu ja  a p ričas- 
ten o prorokovi. Rim 13, 11- 
14; 14, 1-4 -  zač. 112; Lk 
1,1-25; 57-68; 76; 8 0 -z a č .
1.

25. jún, piatok, Febró-

LITURGICKY KALENDAR
nia, mučenícka. M enlivé  
č a s t i z p ia tk u  a le b o
o m učen ícke  (rúcho pôst
ne). R im  16, 1-16 -  zač. 
120; M t 13, 4 - 9 - z a č .  50.

26. jún, sobota, Dávid 
Solúnsky, úctyhodný. 
M enlivé časti zo soboty a le 
bo o úc tyhodnom . R im  8, 
14-21 -  zač. 97; M t9 , 9-13
-  zač. 30.

27. jún, Piata nedeľa po 
Päťdesiatnici, Samson, 
úctyhodný (rúcho sve tlé). 
R adový h las je  štvrtý, evan
je liu m  na u tie rn i je  p ia te . 
A n tifó ny  nedeľné . B lažen- 
stvá. T ropa r z h lasu, S láva 
kondák z hlasu, I teraz pod
ľa p redp isu. P rokim en, a le 
lu ja  a p r ič a s te n  z h la s u . 
Rim 10, 1 -1 0 - z a č .  103; Mt 
8, 28-34 ; 9,1 -  zač. 28.

28. jún, pondelok, Cyr 
a Ján, nezištní lekári. 
M en livé  ča s ti z p on de lka  
a lebo o lekároch (svetlé  rú
cho). R im  16, 17-24; 15-21 
- z a č .  121; M t 13, 1 0 - 2 3 -  
zač. 51.

29. jún, utorok, Peter

a Pavol, apoštoli, prikáza
ný sv ia to k  (rúcho  sve tlé). 
An tifóny každodenné alebo 
p re d o b ra z u jú c e . T ro p a r
0 a p o š to lo ch , S láva  ko n 
dák  o apošto loch , I te raz  
podľa  p redp isu. P rokim en, 
a le lu ja  a p ričasten  o a po š
to loch . 2 Kor 1 1 ,21 -33 ; 12, 
1-9 -  zač. 193; M t 16, 13- 
19 -  z a č . 67 . N a m ie s to  
D ôsto jné  je  sa sp ieva  Z ve 
lebuj a IX. Irm os. M yrova- 
nie.

30. jún, streda, Zbor 
dvanástich apoštolov
( rú c h o  s v e tlé ) .  A n t ifó n y  
k a ž d o d e n n é  a le b o  p re d 
obrazu júce . T ropar o Z b o 
re, S láva  kondák o Zbore,
1_te raz podľa predpisu. P ro
k im en, a le lu ja  a p ričasten
o Zbore . 1 K o r 2, 9-16; 3, 
1 -8 - z a č .  127; 1 Kor 4, 9- 
1 6 - z a č .  131; M t 13, 31-36
-  zač. 53; M t 3, 13-19 -  zač.
12. ___

1. júl, štvrtok, Kozma 
a Damián, nezištní lekári 
(rúcho svetlé). M enlivé čas
ti zo  š tvrtku  a lebo  o leká 

roch. 1 K or 3, 1 8 -2 3 - z a č .  
129; M t 13, 36-43 -  zač. 54.

2. júl, piatok, Uloženie 
rúcha presvätej Bohoro
dičky (rúcho  sve tlé). A n ti
fóny  p redobrazu júce  a lebo 
každodenné. T ropa r z U lo
ženia, S láva i teraz, kondák 
z U loženia. P rokim en, a le 
luja a pričasten z U loženia.
1 K o r 4, 5-8 -  zač. 130; 
H ebr 9, 1 -7 - z a č .  320; Mt
13, 44-54  -  zač. 55; Lk 1, 
39-49; 56 -  zač. 4.

3. júl, sobota, Hyacint, 
mučeník. M enlivé  časti zo 
sobo ty (rúcho sve tlé) alebo 
o m učeníkovi (rúcho červe
né). R im  9, 1-5 -  zač. 100; 
M t 9, 1 8 -2 6 - z a č .  32.

4. júl, Šiesta nedeľa po 
Päťdesiatn ici, Andrej 
Krétsky, biskup. R adový 
h las je  piaty, evan je lium  na 
u tie rn i je  š ies te . A n tifó ny  
p re d o b ra z u jú c e . T ro p a r  
z h la s u , S lá v a  k o n d á k  
z hlasu, I te raz podľa pred
p is u . P ro k im e n , a le lu ja  
a p r ič a s te n  z  h la su . R im
12, 6 -14  -  zač. 110; M t 9, 
1-8- zač. 29.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ

sestrička ohlásila, že nasle
duje ď a lš ia  b o h o s lu ž b a  
a prosila, aby sme ustúpili. 
Na chvíľu som “zalovila” fo
toaparátom.

Spom ínam  si na naše  
pocity z bohoslužby v Chrá
me Noter Dame v P a ríž i, 
kde nas ustavične vy rušo 
val hluk p rechádza júc ich  
turistov. Jej ozvučen ie  sa 
strácalo v šere m ajestátnej 
rozlohy kam enného ch rá 
mu.

Tu to bolo niečo iné! Od
chádzali sm e s bázňou , 
naplnení v srdci, h luk ve ľ
komesta nám  n e m o h o l 
ublížiť, p re tože  my sm e 
práve “niečo dosta li” .

N.H.

V Ríme
Vážená redakcia časopisu 

Slovo, chcem sa s Vami a aj 
s č ita te ľm i S lo va  p o d e liť  
o zážitok, ktorý sme spolu 
s mladými z farnosti Sečovce 
prežili v uplynulých dňoch.

V dňoch 7. až 11. mája, sa 
mladí z farnosti Sečovce spo
lu s o. Š tefanom  Keruľom - 
Kmecom zúčastnili púte po 
h is to rických  kresťanských  
pamiatkach v Ríme. Aj keď 
trocha unavení, po dlhej ces
te sme živo vním ali krásu 
a symboliku pamiatok. Ukrý
vali v sebe čaro a tajuplnosť 
minulosti, no zároveň akoby 
nám vlievali nádej a odvahu 
do budúcnosti kresťanského 
života. Táto púť v našich srd

ciach ukryla hlboký záži
tok.

Chcel by som sa v mene 
všetkých poďakovať orga- 
n iz á to ro v i te jto  p ú te , 
správcovi farnosti Sečov
ce o. Štefanovi Keruľovi- 
K m e co v i. N aša  vď aka  
taktiež  patrí sponzorom  
tejto cesty, ktorí nám svo
jim i finančným i darmi do
pomohli k jej uskutočneniu 
a to - Mestskému úradu 
Sečovce a farskému úra
du Sečovce. Srdečné Pán f  
Boh zaplať!

Želám redakcii časopisu 
S lovo veľa tvo rivých  síl 
a Božie požehnanie.

Martin KOCAN
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Dňa 12. júna oslávila krás
ne životné jub ileum  - 75 rokov

Mária Stašová
Mamičke, babičke a prababičke 

za všetku lásku, obetavosť a sta
rostlivosť, ktorú vďačne rozdáva
la, ďaku je  m anžel A ndre j, syn 
Imrich s rodinou a dcéra Anna s 
rodinou.

Manžel zároveň ďakuje za 55 
rokov krásneho, harmonického 
m anželského života.

O s lávenkyn i do ď a lš ích  dní 
vyprosujú veľa Božích m ilostí a 
zvolávajú 

na m nohaja i blahaja lita!

P oďakovan ie
D ňa  9. m á ja  1999  o d o vzd a l 

s v o ju  d u š u  S tv o r ite ľo v i m ô j 

d ra h ý  m a n že l a náš  o te c  

Juraj Kolár z Levoče
Ď a k u je m e  v š e tk ý m , k to rí ho 

p riš li o d p re v a d iť  na je h o  p o 

s le d n e j c e s te . S p o m e ň te  si 

n a ň h o  vo  s vo jich  m o d litb á ch .

V ič n a ja  m u p am ja ť!

M a n že lka  A n n a , d c é ry  

a o s ta tn á  rod ina

Brazílsky 
pozdrav z Ríma
Priamosť, dobrosrdečnosť a úprimnosť Sta- 

roľubovňanov veľmi oslovila Brazílčana o. Ro- 
noalda Pelaguina, CSsR, p ri jeho  nedávnej 
návšteve Slovenska. Po jeho  návrate do Ríma, 
kde pôsobí ako riaditeľ brazílskeho vysielania 
Vatikánskeho rozhlasu, si pozdravom pre ob
čanov Starej Ľubovne spom enul na pobyt 
u nás. Ešte stále mu v mysli rezonujú nádher
né spevy počas gréckokatolíckych obradov 
a živá viera našich veriacich. Priateľskosť a 
bezprostrednosť Staroľubovňanov prirovnáva 
k  svojim rodákom z Brazílie a tak sa u nás cí
til ako doma. Naši ľudia si zas spomínajú na 
rozprávanie o jeho  práci v tíme Svätého Otca 
Jána Pavla II. p ri príprave osláv Veľkého jub i
lea 2000. Zaujímavo nám o. Ronoaldo Pela- 
guin , CSsR, p re d s ta v il h is tó riu  spojenú  
s autorstvom jeho  muzikálového filmu Zázrak 
vôd (sám skomponoval hudbu). Jeho dej je  
spracovaný na základe legendy z najväčšieho 
brazílskeho pútnického miesta Apparessida, 
kde voda priniesla malú figúrku Panny Márie, 
ktorú neskôr pre je j neuveriteľné pôsobenie 
začali Brazílčania uctievať. O. Ronoaldo Pe- 
laguin, CSsR, okrem toho, že je  pôvodne uči
teľom hudby a v Brazílii pôsobil ako profesor, 
sám vo svojom filme hrá úlohu otca, ktorý so 
synom  na vozíčku prichádza na pútnické  
miesto po uzdravenie.

Pôvodne bol tento film jeho  divadelnou hrou, 
kde účinkovalo 80 amatérov. Bolo ťažké, po 
veľkom úspechu, p resúvať sa po javiskách 
a tak vznikol nápad nakrútiť dnes tak populár
ny film.

Všestranne nadaný a p lný energie o. Rono
aldo Pelaguin, CSsR, v kláštore, kde býva, sa 
ako vychovávateľ venuje aj slovenským štu
dentom teológie a svoju návštevu v Starej Ľu
bovni p ri príležitosti vysviacky a prim ičnej svä
tej liturgie svojho spolubrata o. Milana Zálehu, 
CSsR, rodáka zo Stropkova, zhodnotí vo vy
sielaní Vatikánskeho rozhlasu, ktoré sa cez 
sa te lit dostane k je h o  rodákom  v Brazílii.
V sprievode o. Ronoaída Pelaguina, CSsR, 
sme m ali m ožnosť p rivítať a spoznať aj brazíl
skeho ľudového misionára Ronalda da Silvu 
a študenta teológie z ukra jinskej provincie 
Ľvov, Jurija Bangu, CSsR.

Jazykové bariéry pom áhal prekonávať sta- 
roľubovňanský kňaz o. Marián Andrej Pacák, 
CSsR, ktorý besedu v Chráme Matky Ustavič
nej pom oci s hosťami moderoval a prekladal 
z taliančiny. (mt)
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Prvá
Gréckokatolícka

evanjelizačná
škola

9.-20.7. - kurz Pavol
Koordinátor kurzu:
Pavol Valerio Svegliati 
Cena - 2500 Sk 
Prihlásiť sa môžete do 3.7. 
22.-24.7. - kurz Emausy 
Koordinátor kurzu: 
o. Jozef Maretta 
Cena - 600 Sk
Prihlásiť sa môžete do 20.7. 
Ako sa prihlásiť a uhradiť 
náklady spojené s organizo
vaním kurzu?
- Zaslaním kópie dokladu o za
platení stávate sa účastníkom 
kurzu
- Korešpondenčným lístkom s 
odôvodnením, že zaplatíte pri 
prezentácii v deň začiatku kurzu
- Poukážkou typu C na adresu 
Biblická škola Varhaňovce.

Miesto konania:
Kňazský seminár P.P. Gojdiča 
Sládkovičová 23,080 01 Prešov 
Kontaktná adresa:
Biblická škola
Varhaňovce 65
082 05 Šarišské Bohdanovce

o. Polykarpa G. Oleára sa stal 
jedným z centiernábožensko- 
kultúrnych snažení gréckoka
tolíkov.

Pamätníci týchto čias po
maly odchádzajú z tohto sveta. 
Niekoľko dní pred vernisážou 
-12. mája - pribudol na trebi
šovskom cintoríne ďalší nový 
hrob. Patrí Veronike Ďurišino- 
vej, rod. Košarovej (1920- 
1999), ktorá tiež v pamäti 
nosila kroniku udalostí vte
dajších čias. Spomínaným  
umelcom a aj je j a mnohým 
ďalším, ktorí už nie sú medzi 
nami, nech znie naša pokorná 
a vďačná prosba - vičnaja 
pamjať. Pavol KUŠNÍR

CK PÚTNIK s m
pozýva so sedadlo-lôžkovým autobusom 

na pútnické i poznávacie zájazdy: 
LURDY - FATIMA 17.-29.6. 99 7575 Sk (pre chorých 6650 Sk)
LURDY (3 dni hotel, plná penzia, 4 dni pláže pri mori, teplé večere)
3.-11.7. 99 18.-26.9. 99 6525 Sk
RÍM s audienciou u Svätého Otca, PADOVA, ASSISI, SAN GIOVANNI ROT., 
LORETO, pláž e.̂  12.-17.7. 99 3775 Sk.
VEĽKÁ PÚŤ ZÁPADNÁ EURÓPA, (jubileum sv. Jakuba v Santiagu de C., Lur- 
dy, Fatima) 21.7.-2.8. 99 7650 Sk.
ŠKANDINÁVIA 6.-15.8. 99 7650 Sk.
PARÍŽ - LONDÝN - BENELUX 19.-30.8. 99 7350 Sk.
GRÉCKO - TURECKO (aj po stopách sv. Pavla) 3.-14.9. 99, 18.-29.10. 6420 Sk. 
SVÄTÁ ZEM: Bus-lod'-lietadlo 6.-18.11.99 24 000 Sk.

Pre ucelené skupiny možné zmeny i zľavy dohodou.
CK PÚTNIK s.r.o., Hencovská 2022 

093 02 Vranov nad Topľou, tel/fax 0931/22272

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

Španielsko - F ilc .occber 
pomarančové pobrežie

G R A N D 8.-19. 7. -12 dní



Voľba duchovného povolania 
pre chlapcov a mladých mužov 

uvažujúcich o rehoľnom povolaní
15-18 roční: 3.-10. 8. 99 
nad 18 rokov: 12.-19.8.99 
V Ružomberku -  Vlkolínci

15-18 roční: 22.-29.7. 99 
nad 18 rokov: 5.-12.8.99 

V Prešove a v Slovenskom raji

V tábore môžeš prežívať trojdňové duchovné cvičenia, vy
jasniť si mnohé otázky, stretnúť sa s mladými rehoľníkmi 
s mladými ľuďmi ako si ty, voľné chvíle prežiť pri turistike 
športe, spoločnej zábave. Ak sa chceš dozvedieť viac, infor
muj sa na uvedených adresách:
P. Jozef Šuppa, SJ 
Osvaldova 28 
917 01 Trnava 
Tel: 0805/55 21 724

P. Ladislav Šofranko, S J 
Pod Kalváriou 81 
080 01 Prešov 
Tel: 091/711 056

Svoje prihlášky posielajte do 15. júla 1999, obálku označte “CPŽ”

Prihlásiť sa môže
te na svojom gréc- 
k o k a t o l í c k o m  
fa rskom  úrade 
najneskôr do 11. 
júla 1999. Cena 
pre jedného účastníka 
na každý turnus je 600 Sk
Doneste si:

- preukaz poistenca -
- potvrdenie o zdravotnom stave UÍ6C vás

- karimatku, spací vak
- modlitebnú knižku
- Sväté písmo
- vhodné oblečenie a osobné potreby
- ak si prinesiete svoj stan, uveďte to v 
prihláške

pre Prešov - o. Ľ. Petrík 
0937-21652, 0903-614188 

pre Košice - o. Š. Keruľ-Kmec 
0948-6782502, 0905-644258

8. ročník
Stretnutie

gréckokatolíckej
mládeže

I. turnus
9 . - 1 3 .  8. 

(9-13 rokov)

II. turnus
16. - 20. 8.

(17 rokov a viac)

III. turnus
23. - 27. 8. 

(14-16 rokov)

K O N T A K T

Poprad 092/ 756 202,
0905/ 283 222

Svidník 0937/ 623 19,
0905/217 663

Košice 095/ 685 53 58

Michalovce
0946/ 433 981

Stará Ľubovňa
0963/683 58

Prešov 091/733 374

MARKOU, s.r.o.
vyrába - dodáva - montuje < MARKOB
-  horizontálne hliníkové žalúzie
- do plastových okien ISOTRA.
- interiérové rolety 

do plastových okien fantázia
- tesnenie okien a dverí - výhradné 

zastúpenie firmy VÁRNAMO - Švédsko
- siete proti hmyzu - pevné okno, 

na dvere, samonavíjacie
- rolety vonkajšie - plastové, hliníkové
- rolety interiérové - látkové, drevené
- vertikálne žalúzie - látkové, drevené
- zhrňovacie lamelové dvere

MARKOB s.r.o„ Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, tel. 091 /  733 374, tel. /fax 091 /  734 583

s.r.o.Renoj va,
priamy dovozca výrobkov firmy AKZO NOBEL DECO, (predtým HERBOL)
Ponúkame
I. farby, laky, stierky a špeciálne náterové hmoty špičkovej kvality
- na fasády
- na drevo a kovy
- impregnačné a penetračné nátery
- nátery na podlahy
- vnútorné a dekoračné priedušné nátery
v širokej škále odtieňov miešaním na automate priamo vo firme v Prešove 
na Ul. pod Kamennou baňou č. 35 (oproti Mestskej športovej hale).
II. Ponúkame špeciálny protikorózny náterový systém ZINGA ako náhra
da, príp. doplnenie galvanického zinkovania.
III. Ponúkame voľné kapacity práškového lakovania kovových predmetov 
a výrobkov pre stavebníctvo i pre širokú verejnosť.
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