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Tvoje diela
Nauč ma, Bože, lietať, 
nech z výšky zazriem 
tú krásnu zem.

Tak ako slávik vie spjevať; 
aj ja nech smiem.
Ó, Bože, chcem!

Krídla orla, slávičí spev, 
aby som ti ďakovať smel 
vo výškach tvojich diel.

Disharmónia vzniká tam, 
kde sa naruší čosi podstatné. 
Preto Boh v prvom prikázaní 
nám ľuďom kladie požiadav
ku: “Nebudeš mať iných bo
hov okrem mňa.” Prečo? Lebo 
“Ja som Pán, tvoj Boh.” Té
mou duchovnej obnovy Prvé 
prikázanie sa prihovára vla- 
dyka Milan Chautur, CSsR
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Pápež Ján Pavol II. navštívil 
svoje rodné Poľsko. 11. júna 
bol v Siedlciach, ktoré je síd
lom diecézy. „Pýchou“ celej 
Podlaskej oblasti sú trinásti 
blahoslavení mučeníci z Pra- 
tulina. Boli to gréckokatolíci, 
uniati, ktorí boli zjednotení s 
katolíckou cirkvou po Brest-li- 
tovskej únii v roku 1596.
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Chlieb vyhodený v kontaj
neri, preplnené šatníky vecí, 
ktoré nenosíme, mohli poslú
žiť ľuďom v krajinách tretieho 
sveta. Zmeňme to. Aktívne 
podporujme Pápežské misij
né diela.
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Dôvera v Boha 
a dôvera v seba

K eď  m ám e n e d o s ta to k  
dôvery v seba alebo strach, 
že  nedokážem e  zv lá d n u ť 
nejakú úlohu, v tedy často 
konáme zbytočne nervózne 
a táto nervozita nás b loku
je . V  ta ko m to  p ríp a d e  je  
po trebné za cho va ť pokoj, 
z vä čš iť  dôve ru  v Boha a 
ú lo ha  sa nám  p o s tu p n e  
sprístupní.

Č ím  v ia c  d ô v e ru je m e  
Bohu, tým  v ia c  m ôže m e  
dôverovať sebe. Keď vše t
ko vložím e do rúk Božích, 
v te d y  p o c ít im e , že  Boh 
úč in ku je  p ro s tre d n íc tvo m  
nás, že postupne odstraňu
je  b lo k u jú c e  p re k á ž k y  a 
dáva p ries to r našim  m ož
nostiam . Keď Pán koná v 
nás prostredníctvom  nás, to 
n e zn a m e n á , že  v y lu č u je  
naše vlastné sily. Opačne, 
len um o žňu je  ich rozvo j. 
Naše schopnosti sú s tvore
né preto, aby boli ak tivo 
vané a oživované Bohom. 
“ ... bezo mňa nič nem ôžete 
urobiť” (Jn 15,5).

Boh a človek nie sú kon- 
kurentam i. Boh nechce č lo 
veka nechávať v tieni, ale 
radšej ho stavia na svetlo. 
Dôverovať Bohu, to znam e
ná aj dôverovať nášmu naj
h lbš iem u  “ja ” a o d k rý v a ť 
našu o p ravd ivú  s ilu . Keď  
sm e z jedno ten í s Bohom , 
sme neprekonateľní. Dôve
ra v Boha ma neum enšuje, 
ale dodáva mi na veľkosti. 
Boh neúčinkuje v nás ako 
vonkajšia  sila a nereduku- 
je  č lo ve ka  na p a s ívn e h o  
p o z o ro v a te ľa . Boh ko ná  
prostredníctvom  nás a do 
vo ľu je  našej č innosti p re 
rastať zvyčajné hranice.

Veľm i často  si m yslím e, 
že sme neužitočným  nára
dím a to oslabuje potrebnú 
a k tiv itu . Tak to  s trá c a m e  
skutočnú silu, ktorú m ôže
me ná jsť v našom  vnú tri, 
kde sídli Boh; Boh, ktorý je  
viacej s nami, než všetko, 
čo sm e doteraz pokladali za 
svoje.

N em ajm e strach. Posta
čí, aby sm e sa zbavili izo
lácie od Pána a zbudovali 
opravdivý vzťah k Bohu.

M. STANISLAV

Perly východných otcov
Sv. Bažil Veľký O TÝCH, ČO ZNOVA UPADAJÚ DO TÝCH 

ISTÝCH HRIECHOV
Čo má robiť ten, čo činil pokánie za hriechy, a znova upad

ne do tých istých hriechov?
- Že sa niekto po pokání dopustil toho istého hriechu, je zna

kom, že na samom začiatku sa nie celkom očistil od pravej prí
činy toho hriechu, z ktorej akoby z koreňa znova rastie to isté. 
Lebo je to podobné, ako keď niekto vyrúbe vetvy a nechá koreň, 
z ktorého potom znova vyrastajú výhonky. Tak aj niektoré hrie
chy nepochádzajú samy od seba, ale akoby z druhých vychá
dzali. Preto, kto sa chce od nich očistiť, musí najprv vytrhnúť 
príčinu týchto hriechov. Napríklad: snaha o prvenstvo a závisť 
nemajú samy v sebe príčinu, ale vyrastajú z lásky k sláve, ako 
z koreňa. Lebo kto veľmi dbá o oslavu medzi ľuďmi, chce pred
behnúť toho, koho si ľudia veľmi ctia a závídí tomu, čo má u ľudí 
väčšiu slávu. Preto, kto sa raz prichytil pri závisti alebo svarli- 
vosti a znova sa do toho vracía, nech vie, že vlastnou príčinou 
závisti alebo svarlivosti je vo vnútri sa nachádzajúca náruživosť 
lásky k sláve. Musí túto náruživosť liečiť opačným cvičením 
v poníženosti. Takto nadobudne čnosť poníženia a potom sa už 
nevráti znova do toho spomenutého výhonku lásky k sláve. Tak 
je to s každým podobným hriechom.

Úmysly apoštolátu modlitby 
na mesiac júl

1. Aby kresťania bratským  prijím aním  cudzincov vydá
v a li k o n k ré tn e  s v e d e c tv o  o O tc o v e j lá s k e  vo č i 
vše tkým .

2. A by si nové hnutia a apoštolské organizácie v Cirkvi 
stá le  v iac uvedom ovali svoje m isijné poslanie.

Archijerejské 
sv. liturgie 

košického exarchu
18. júla - vo Zvale - pre ro
dákov zo zatopených obcí.
24. júla - v sobotu o 17. h v 
budovanom Chráme sv. sed- 
m opočetn íkov v Sobran
ciach.
25. júla - v Orechovej ( o 
10.30 h) pri príležitosti 700. 
výročia prvej zmienky o obci.
1. augusta - v Spišskej No
vej Vsi (o 10.30 h) pri príleži
tosti dokončenia výstavby 
celého areálu chrámu.

Gréckokatolícke 
bohoslužby v rozhlase

Slovenský rozhlas 
Bratislava

4.7.- Michalovce 
18.7.- Spišská Nová Ves

Odpustová slávnosť 
v Stropkove

Chrámová odpustová sláv
nosť sv. Cyrila a Metoda bude 
v dňoch 10. -11. júla. Program 
začína v sobotu večierňou a 
slávnostná sv. liturgia bude v 
nedeľu o 10.30 h.

Najbližšie číslo SLOVA 
vyjde 25. júla 1999

Piatok, 2. jú la  sm e si pripom enuli 4. výročie návšte
vy Svätého Otca Jána Pavla II. v Prešove.

Fotokoláž: Ing. Dušan GUZI



Ako ďalej?
Vo viacerých mestách na Slovensku 

je na hlavnej ulici stĺp, ktorý na elek
tronickom zariadení ukazu je  každý 
deň, koľko dní je  ešte do príchodu no
vého tisícročia. Človek sa zastaví, za
myslí a nevdojak mu p ríde  na um 
myšlienka - ako ten čas neúprosne letí.

Áno, n e z a d rž a te ľn e  sa b líž im e  
prekročiť prah Jubilejného roka 2000 
a po jeho prežití vstúpiť do nového sto
ročia i nového tisícročia. Pri takom to 
historickom medzníku si v m nohých 
oblastiach života kladieme otázky - čo 
sme dosiahli doteraz a ako ďalej?

Aj život Cirkvi sa za posledné desať
ročie výrazne zmenil. Na jednej stra
ne máme slobodu a tým  sa C irkev 
v mnohom zviditeľnila, počnúc budo
vaním ch rám ov, v y d á v a n ím  kn íh  
a časopisov, oživením náboženských 
spolkov, reholí, vstupom do elektronic
kých médií atď. Na druhej strane mu
síme če liť  novým , č a s to  s k ry tým  
nástrahám pri oh lasovan í evan je lia  
a denne premáhať vlastnú pohodlnosť 
či túžbu svetsky vyniknúť.

A tak sa Cirkev, ktorá má dôležité  
poslanie v každom čase, sama aj dnes 
pýta - ako ďalej? Inými slovami pove
dané, počúva, čo Duch hovorí cirkvám 
(Apk 2, 7).

Aby sme správne vnímali naše sú
časné poslanie, pozerajme do budúc
nosti, ale n ezabudn im e  p ritom  na 
minulosť. M inulosť je  uč ite ľkou  pre 
budúcnosť a obidve zvrchovane riadi 
Boh. M inulosť, ako je  znám e, bola 
k nám v mnohých ohľadoch neprajná. 
Naša Cirkev prešla od svojho dejinné
ho us tanoven ia  m is io u  sv. C y rila  
a Metoda po dnešok nejednou skúš
kou. Zloba a nep ra jnosť vyv rcho lili 
v roku 1950, keď sa zdalo, že nad gréc
kokatolíkmi je možné spievať už len 
panychídu. Ale Cirkev, vďaka Bohu, 
možno konštatovať, v skúškach obstá
la. Slovami pápeža Jána Pavla II. gréc
kokatolícke spo ločenstvo  vyš lo  zo 
skúšky obnovené a posilnené. C irkev 
si zachovala kredit vernosti, aj keď ju 
to stálo veľké utrpenie a straty.

Ako ďalej? V našich podm ienkach

prvoradou úlohou celej cirkvi je  budo
vať vieru a v iesť k obrode m ravného 
života všetkých je j členov. Táto úloha, 
vyplývajúca priamo z evanjelia, je  o to 
náročnejšia, že denne sa pred naším 
zrakom zvádza boj o dušu jednotlivca 
i národa. A  duša, ako hovorí Tertulián, 
je  od prirodzenosti kresťanská. Len jej 
to treba často pripomenúť.

Náš život viery je  od počiatku pozna
čený láskou k cyrilometodskému mo
d e lu  k re s ťa n s tv a , k to rý  v se be  
súčasne zahŕňa aj jednotu s pápežom. 
Tento model dokázali zachovať gene
rácie pred nami a my iba pokračuje
me v ich šľapajach.

S p o te š e n ím  m ožn o  u v ie s ť , že 
m ám e rehoľnú  P rov inc iu  sv. C yrila  
a Metoda otcov baziliánov i Delegatúru 
sv. Cyrila a Metoda sestier baziliánok. 
Po našich farnostiach pribudlo viacero 
cyrilometodských chrámov a kaplniek. 
Máme novú cirkevnoprávnu jednotku 
-A p o š to ls k ý  exarchát, ktorý nesie pat- 
rocínium našich vierozvestov. A  v M i
chalovciach sídli obnovený Spolok sv. 
Cyrila a Metoda, ktorý združuje dob
rovoľných nadšencov, hlavne laikov, 
v práci na zveľadení cyrilometodské- 
ho dedičstva. Práve v mesiaci júni bolo
3. valné zhrom aždenie tohto spolku, 
kde sa vytýčili nové úlohy na rozvoji 
d u ch ovn o -ku ltú rne ho  ž ivo ta  našich 
veriacich.

Ako ďalej? Vychádzajúc z dejinných 
skúseností a pozerajúc na budúcnosť 
s kresťanským  optim izm om , musíme 
spojiť naše sily a pracovať s Kristom 
na p ovzn ese n í každého  č love ka  -  
Kristovho brata. A  úspech? Veľmi pô
sobivé je  pripom enúť si biblickú situá
ciu zázračného rybolovu. Apoštoli celú 
noc nam áhavo chytali ryby a nič ne
chytili. Keď Peter s ostatným i na Kris
tovo slovo spustili siete, chytili také 
množstvo rýb, že ich nevládali ani vy
tiahnuť (Lk 5, 4-7). Je to poučenie aj 
pre nás: pracujme tak, akoby všetko 
zá ležalo od nás a dôverujm e, akoby 
všetko záležalo od Boha. A  sám Boh 
nás požehná plným životom.

o. Mgr. Michal HOSPODÁR
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Viera DONOVALOVÁ-KLENKOVÁ

Svätý Cyril a Metod
Skláňa sa klenba oblohy  
ku k lenbám  našich chrámov. 
Sprevádza cestou znám ou  
k  nám  vierozvestov. Pod nohy  
ste lie  im  vďačnosť prem nohých.

P riš li k  nám  vtedy s bohatstvom  
nádeje, lásky a viery.
N im i p ísané “Verím ”
- cenné pre život, p re  ľudstvo - 
je  dodnes vzácne dedičstvo.

Oj, často na vás myslíme, 
vy, tlm očníci Boží!
Náš národ pre to  ožil, 
že Božie Slovo rozumel.
D os ia ľ sm e vďační vám, že sme.

V  m ate rske j reč i spievam e
o vašich hviezdach jasných ;
V n e j zvučia  rým y básní.
Zob ra li nás na vedomie  
národy sebavedom é.

N em ohli nás už ovládnuť, 
vyh lad iť z  m apy sveta!
Viedla nás C irkev svätá.
Zm enila  v ro ľu  úrodnú, 
v  ratolesti, čo nezvädnú.

Skláňa sa klenba oblohy  
ku k lenbám  našich chrámov. 
R ečou nám  vam i danou  
“ľud  kresťanský c tí váš príchod. 
Prin iesli ste p rave j viery ž ivo t.”
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Sme svedkami javov, ktoré 
majú ťažký dopad na vnútro člo
veka. Vidíme, ako sa ničia hod
noty, ktoré vytvorili ľudské 
mozole. Hľadáme priliehavú 
odpoveď na to, prečo sa ľudia 
zabíjajú vo vojnách a ohrozujú 
životy nastraženými systémami. 
Odpoveď je dosť jednoznačná: 
v ľudskej spoločnosti vzniká 
veľká disharmónia.

Disharmónia vzniká tam, kde 
sa naruší čosi podstatné. Preto 
Boh v prvom prikázaní nám ľu
dom kladie požiadavku: ‘‘Nebu
deš mať iných bohov okrem 
mňa!" (Dt 5,7) Prečo? Lebo “Ja 
som Pán, tvoj Boh” (Dt 5,6).

Ľudia si neuvedomovali dosť 
jasne, že na podstatné veci sa 
nesmie zabúdať a tým najpod
statnejším je základ, ktorý člo
vek nemôže nájsť vo veciach 
tohto sveta, ale len a výhradne 
v Bohu, ktorý je Tvorcom tohto 
sveta. Človek však buď nedo
cenil tento príkaz, alebo ho 
nechcel počuť, alebo ho jedno
ducho a surovo vylúčil zo svoj
ho života preto, aby sa na 
“najvyšší trón" posadil sám. 
A v tom je tá najvlastnejšia tra

Prvé prikázanie
gédia, ktorá vnáša disharmó
niu nielen do vzťahu Stvoriteľ 
a stvorenie, lež táto disharmó
nia vzniká aj vo vzťahu človek 
a ľudia, človek a príroda...

O tom sa istotne všetci pre
svedčíme zvlášť v týchto let
ných mesiacoch, keď viac ako 
inokedy ideme do prírody 
a zistíme, ako je zdevastovaná 
a znehodnotená. Prečo? Lebo 
tam, kde sa naruší harmónia 
ľudského vnútra, tam človek 
vynáša rozhodnutia, ktoré aj na
vonok majú zlý dopad. Preto je 
dôležité znova si nastoľovať 
otázku: Kým je pre mňa Boh? 
Čo si myslím o vzťahu k nemu? 
Kde je chyba z mojej strany...?

Boh nerobí chyby, lebo on mi
luje opravdivo, ale človek robí 
chyby, lebo pozerá na svet se
becky a chtivo. „Boh je Láska“ 
(1 Jn 4,8) a táto norma sa má 
premietnuť aj do nášho vzťahu 
k nemu, preto on vyžaduje: Mi
lovať budeš Pána, svojho Boha 
celým svojím srdcom, celou 
svojou dušou a celou svojou si

lou (Dt 6, 5).
To je však možné len 

/, ak pochopíme, 
Boh si našu lás- 
u a oslavu naj
viac zaslúži. To, 

čo stvoril Boh 
vo sfére neži
vých a ne
rozumných 
b y t o s t í ,  
o s l a v u j e  
Boha krá
sou svojej 
existencie 
a presnos
ťou v za- 
chováva- 
n í
z á k o n i 
tostí, kto
ré Boh 
u r č i l .

Preto aj pobyt v panenskej prí
rode je tak úchvatný 
a povzbudzujúci. Príroda sa ne
vzoprela Bohu a vo svojich pri
rodzených zákonitostiach ho 
dôsledne poslúcha. Človek 
však je tvor so slobodnou vô
ľou a tá môže aj inak chcieť, ako 
chce Boh, lebo on okrem neslo
bodných bytostí chce mať osla
vu aj od bytostí, ktoré sa slo
bodne rozhodnú oslavovať ho. 
Boh je Otec a žiadny otec sa 
neuspokojí iba s vynútenou lás
kou, ktorú si uzupruje násilím. 
Láska je tým najslobodnejším 
prejavom  úcty
a spolupatričnosti a to nám 
chce Boh pripomenúť práve pr
vým prikázaním: Ja som Boh ... 
tvoj Otec, tvoj Stvoriteľ, tvoje 
všetko ...

Nezháňaj sa po iných bôži
koch, never v inú vyššiu moc 
ako je moc Božia. Som tu pre 
teba a tvoje srdce, človeče, ne
môže byť spokojné bezo mňa...

Človek má tendenciu obdivo
vať obraz, ale nie maliara, kto
rý ho namaľoval, obdivovať 
stavbu, ale nie projektanta, kto
rý ju naprojektoval, obdivovať 
vesmír a prírodu, ale nie Tvor
cu a Usporiadateľa tohto všet
kého. A to preto, lebo obraz ani 
stavby, ani vesmír sám osebe 
nevyžadujú n ijaký osobný 
vzťah, ktorý zaväzuje.

S maliarom treba hovoriť, 
stavbára pochopiť a s Bohom je 
treba komunikovať a brať váž
ne svoje životné poslanie. Azda 
pre našu neochotu komuniko
vať človek od začiatku sústre
ďuje sa viac na dielo, ako na 
“Majstra”. Hĺbka a vysvetlenie 
diela je však v myslení Majstra, 
ktorého nemožno obchádzať 
bez toho riz ika, že úplne 
a správne nepochopíme aj sa
motné dielo. Preto nám Boh 
hneď v prvom prikázaní zdôraz

ňuje vážnosť vzťahu človeka 
k Stvoriteľovi.

Č lovek neberie na seba 
s nadšením záväzky, ktoré nut
ne musí zohľadniť, keď si uve
domí, že on je len stvorením, 
kým Boh je Stvoriteľ, ktorý jedi
ný má presne spracovaný “pro
jekt” našej existencie.

Ak teda je originalita celého 
stvorite ľského aktu jedine 
v Božom myslení, potom je len 
logické, že treba rešpektovať 
toho, kto inicioval tento akt stvo
renia, lebo on najlepšie rozumie 
svojmu dielu.

Boh nám najlepšie rozumie 
a kvôli tomu, aby sme rozumeli 
aj my jemu, poslal nám na svet 
svojho Syna. Ježiš Kristus nám 
ľudsky zrozumiteľným spôso
bom hovoril o Božom živote. 
Preto -  pripravujúc sa na Jubi
leum jeho narodenia -  berme 
vážne aj jeho slová: “Ja a Otec 
sme jedno” (Jn 10,30). A svoj 
vzťah k Bohu budujme na spo
znávaním  jeho vzťahu 
k nebeskému Otcovi, ktorý tak 
zreteľne vystupuje do popredia 
počas jeho celého spasiteľné
ho účinkovania na našej Zemi.

Mons. Milan CHAUTUR.CSsR

P e k l o

"Tam bude plač a škrípanie 
zubam i” (Mt 13, 42).

Cestou z pohrebu mladého 
muža, ktorý ž il podľa názoru 
prítomných ľudí voľný svet
ský život, sa rozhovor viedol 
na tému pekla a či je  vôbec 
peklo.

Niektorí, najmä mladí ľudia, 
spochybňovali význam náu
ky o mieste trestu akú súčasti 
učenia Ježiša Krista. Akoby 
nechápali, že napriek ne
sm iernej láske, ktorou bolo 
srdce Ježiša naplnené, či prá
ve z tejto lásky k hriešnikom, 
nem ohol m lčať o pekle a va
rovať pred ním.

Výstraha pred peklom spo-
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Svätý Otec Ján Pavol II. nav
štívil už po ôsmy raz svoje rod
né Poľsko. Je to doposiaľ jeho 
najdlhšia - 13-dňová - návšte
va jeho otčiny, ktorej témou sú 
evanjeliové blahoslavenstvá. 
11. júna zavítal na východ Poľ
ska - do mesta Siedlce, ktoré 
je sídlom diecézy. Jej „pýchou“ 
i celej Podlaskej oblasti sú tri
násti blahoslavení mučeníci z 
Pratulina. Boli to gréckokatolí
ci, ktorí boli zjednotení po 
Brest-litovskej únii v roku 1596 
s katolíckou cirkvou. Táto ob-

S

Svätý Otec na stretnutí 
(stolíkmi v Poľsku

v /
lasť východného Poľska 
v histórii patrila jurisdikč
né do diecéz lucskej, 
poznanskej, polockej, 
krakovskej a lublinskej. 
Gréckokatolíci tu boli 
mnoho ráz prenasledo
vaní ruskými cármi. Ku 
krvavej udalosti došlo 
24. januára 1874, keď 
ruskí kozáci zabili trinásť 

miestnych farníkov, ktorí bránili 
svoj chrám a katolicizmus - jed
notu s Apoštolským stolcom. 
Svätý Otec 6. októbra 1996 v 
Ríme vyhlásil týchto mučeníkov 
za blahoslavených.

Celá slávnostná bohoslužba 
v Siedlcach sa niesla v duchu 
oslavy a spomienky na týchto 
blahoslavených. Na slávnosti 
boli aj veriaci, ktorí prišli z ne
ďalekej Ukrajiny, Bieloruska, 
Ruska, Litvy a Kazachstanu. 
Gréckokatolíci z Poľska prišli 
pod vedením svojho arcibisku

pa Martyňaka z Premyšlsko- 
varšavskej arcidiecézy. Okolo 
štyritisíc gréckokatolíckych pút
nikov spolu so svojimi kňazmi 
a biskupmi sa tešili značnej po
zorností médií, ktoré aktuálne 
informovali o histórii Gréckoka
tolíckej cirkví v Poľsku. Pontifi- 
kálna svätá omša bola doplne
ná o niektoré východné prvky.

Počas očakávania príchodu 
Svätého Otca zaznela aj pie
seň: Pred uniatmi skláňame 
dnes čelá, za ich hrdinskú v 
svätej viere udatnosť. Že ich tla
čila ich presila dookola, pre svä
tú vieru zvolili si mučeníctvo.

Pred evanjeliom zazvučalo 
slávnostné Aliluja v staroslo
vienskom jazyku v podaní chó
ru ukrajinských bohoslovcov. 
Diakon z Ľvova s orárom a v 
dalmatike červenej farby - sym
bole mučeníctva, nesúc pre
krásne zdobený evanjeliár, 
zaintonoval: Premudrosť pros

tí, uslyším svjataho jevanhelija
- a Svätý Otec pokračoval Mir 
vsim! Nad polmiliónovým zástu
pom sa ozýval basový hlas dia
kona, ktorý spieval evanjelium 
v cirkevno-slovanskom jazyku.

Vo svojej homílíi Svätý Otec 
viackrát poukázal na hrdinstvo 
gréckokatolíckych mučeníkov, 
ktorí podstúpili mučenícku smrť 
za svuju cirkev.

Sme na teréne - ako povedal
- kde obidve tradície, východ
ná i západná, jestvovali súčas
ne. Po únii v Breste v roku 1596 
Gréckokatolícka cirkev si za
chovala svoju liturgiu, jazyk i 
pôsty a zároveň prijala jednotu 
s pápežom.

Mučeníci dali svedectvo ne
zlomnej jednoty a zostali verní 
až do konca. Za vernosť Ježi
šovi Kristovi v obrane jednoty 
Cirkvi dali svoj život, tí prostí ľu
dia... ó, aké sladké je umierať 

Pokračovanie na str.7

s k u t o č n o s ť o uj e
točne s výzvami na obrátenie 
k bohumilému životu, tvoria 
neoddeliteľnú súčasť Ježišo
vej radostnej zvesti. Nesmier
na cena spásy, ktorú nám  
dáva Boží Syn darom, sa pre
javuje v je j nenávratnej stra
te, ak sa z ce s ty  k n e j 
odvrátime.

Učenie o pekle je  dôsled
kom Božej spravodlivosti, 
keď posledné slovo nepatrí 
hriešnikovi, ktorý sa vzoprel 
Božím prikázaniam, ale naj
spravodlivejšiemu Sudcovi 
tohto sveta.

Smrť sama nemôže člove
ka odlúčiť od odmeňujúcej 
alebo trestajúcej Božej spra

vodlivosti. Č lovek je  obdare
ný nesmrteľnou dušou, ktorá 
je  schopná odpovedať s lo
vom a skutkom na Božiu vý
strahu. Preto pristupu jem e  
často ku svätej spovedi a p ri
j ím a n iu  sv. E u c h a r is t ie  
s úprimnou snahou zdržať sa 
hriechu. Ľudia boli stvorení 
p redovše tkým  k m ilovan iu  
Boha a svojich blížnych. Je 
veľmi ťažké niekoho k  láske 
prinútiť. Č lovek bol stvorený  
ako slobodný a ak má byť  
jeho  sloboda dokonalá, m usí 
zahŕňať nielen m ožnosť Boha 
prijímať, ale ho i odm ietať čí 
nerešpektovať.

Dôležitou je  skutočnosť, že

to, čo peklo robí peklom, je  
jeho  večné trvanie, z ktorého  
niet návratu: “A pôjdu títo do 
večného trápenia, kým spra
vodliví do večného života ” (Mt 
25, 46).

Sv. Ján Zlatoústy učí: “Nikto 
z tých, kto rí m ajú peklo pred  
očam i, n ep ríd e  do pek la , 
nikto z tých, ktorí peklom  po 
hŕdajú, peklu neujdú” (Hom  
3).

K eď  vyznávame vo vyzna
ní viery, že veríme v život več
ný, tak nevylučujem e m ož
n o s ť  ve čného  za tra te n ia . 
Vieme však, že Ježiš Kristus 
nepriš ie l na sve t súdiť, ale 
predovšetkým spasiť hriešni

kov. M ožnosti večnej záhuby 
musíme m ať neustále na zre
teli a to nie pre akúsi subjek
tívnu víziu utrpenia v pekle, 
ale najmä preto, aby sme ne
z iš l i  z cesty, k to rá  ved ie  
k  Otcovi. Práve stav koneč
ného sebavylúčenia zo spo
ločenstva s Bohom a svätými, 
je  označovaný slovom peklo 
(KKCčl. 1033).

Nikto z ľudí nie je  určený 
pre peklo. I ten najväčší hrieš
nik, ktorý u ľudí nemá nádej 
na odpustenie, môže si byť 
vedomý, že Otec čaká do po
slednej chvíle na jeho návrat, 
aby ho s nesmiernou rados
ťou m ohol vz ia ť do svojho  
náručia.

JUDr. Alexander NEMEC



6

PodNETy 

O čom ani 
pápež nevie
V zjavení sv. Jána vo Svä

tom písme sa môžeme dozve
dieť o znameniach na konci 
sveta. Nedočítame sa tam, a 
ani v žiadnej inej „múdrej“ kni
he, presný dátum, kedy príde 
koniec sveta. Náš Spasiteľ Je
žiš Kristus nás však upozor
ňuje, aby sme bdeli, aby sme 
boli vždy pripravení.

Pripravenosť predpokladá 
nekompromisný život podľa 
evanjelia. Poznáme, ako Pán 
odsúdil polovičatosť. Keďže 
nie si ani studený, ani horúci, 
už-už ťa vypľúvam z úst.

Sú jednoznačné charakte
ristiky, ako má vyzerať človek, 
ktorý naplno uveril Kristovi a 
ktorý túži dostať sa do neba: 
skromnosť, čistota, pravdo
vravnosť, láskavosť, dobrota...

Je však aj dosť negatívnych 
prejavov a znakov slabej vie
ry, alebo dokonca nevery, kto
ré svedčia, že to s naším 
vzťahom k Bohu akosi škrípe.

Tak napr. predstavme si 
spo ločnosť. V la s tn í istú 
budovu a jej časť dáva do 
prenájmu. Ak by títo ľudia 
uzatvorili nájomnú zmluvu s 
lekárňou, k to rá  má vo 
svojom sortimente aj anti
koncepčné prostriedky, sú 
spoluzodpovední za spá
chané hriechy proti životu a 
ich kresťanstvo vyzerá, ako 
keď sa človeku prevracia 
pokazený žalúdok.

O tom, kedy príde ten deň, 
na ktorý nás upozorňuje Je
žiš Kristus, nevie nikto. Nevie 
to ani žiadna vedecká rada, či 
spoločnosť, odpoveď nepozná 
pápež ani biskupská konfe
rencia.

Jedno je však isté, keď prí
de ten okamih a každý z nás 
sa postaví pred Božiu tvár, 
budeme povinní zodpovedať 
jednu otázku: Ako si využil zve
rené dary, talenty, čo si vyko
nal na mieste, kde si pôsobil 
a žil?

A. MESÁROŠ

Chlieb vyhodený v kontajneri, preplnené šatníky vecí, 
ktoré nenosíme, pretože sú už nemoderné, skrinky zne
hodnotených liekov, ktoré ináč mohli poslúžiť ľuďom v kra
jinách tretieho sveta, to všetko je len zlomok obrazu o 
blahobyte. Sú ľudia bohatí a chudobní. Viac je tých dru
hých. Slovensko, aj keď má nemálo ekonomických prob
lémov, predsa v celosvetovom merítku sa radí medzi štáty, 
v ktorých sa dá slušne žiť.

Stačí, ak sa prejdete po niektorom z prešovských síd
lisk, uvidíte usmiate tváre detí, veľmi slušne oblečené a 
bezstarostné. Také ale nie sú deti na celom svete.

Sú medzi nami ľudia, ktorí si 
veľmi intenzívne uvedomujú 
priepasť chudoby a bohatstva. 
Štefan Kondis od roku 1994 
pracuje aktívne pre 
Pápežské misijné 
diela.V tom istom 
roku pri príležitosti 
narodenín  J.Em.
Mons. ka rd iná la  
Tomku bol spolu s 
farníkmi z Humen- 
ného vo Večnom 
meste. Po návrate 
domov pocítil vnú
torné volanie zapo
jiť  sa do m isijnej

činnosti.
- Objavil som adresu zo Za

ire a v malom balíčku som po
slal niekoľko pohľadníc. Po

stupne som sa tejto činnosti 
venoval stále viac, a to predo
všetkým modlitbe sv. ruženca 
k Panne Márii. V roku 1997 
váha mojich zásielok, ktoré už 
obsahovali aj školské potreby, 
ružence, prekročila tonu. V 
roku 1998 som zozbieral veci 
v celkovej váhe 2 a pol tony. 
Všetky veci som získal asi od 
dvoch tisícok dobrovoľníkov, 
ktorí sa zapojili do misií.

Ako centrum mojej misijnej 
činnosti mi slúži môj dvojizbo
vý byt. Zozbierané veci sa sna
žím čo najskôr vyexpedovať, 
aby som mal aký-taký životný 
priestor. Som v stálom kontak
te s misionármi v 30 krajinách 
sveta. V Afrike, v Naníbii, v De
mokratickom Kongu, Etiópii... V 
Južnej Amerike - v Brazílii, Ar
gentíne, Bolívii, Dominikánskej 
republike... v Rusku na Sibíri.
V Európe - v Albánsku. Kedže 
neovládam žiadny cudzí jazyk, 
sú s tým problémy, ale modlit
ba dokáže divy a všetko sa 
zvláda...

Ak si uvedomíme, že v ťaž
kom rozpoložení môžu pomôcť 
ľuďom aj použité známky, kto
ré často končia v koši, mali by 
sme všetci zareagovať na vý
zvu tých, ktorí sú ochotní v 
službe Krista prinášať šľachet
nú službu, akú koná Štefan 
Kondis.

Veľmi sú žiadané lieky. Tie 
však musia byť minimálne rok

Na a d resu  Š te fan  K o n d is , D u ch n o v ičo va  2/1677, 066 01 Hu- 
m enné  m ôže te  p o s ie la ť :  Ružence, medailóniky, na zadnej strane 
čisté sv. obrázky, ako aj pohľadnice s motívom kvetinovým, detským 
a náboženským, perá, pastelky, omaľovánky, zošity, z liekov acylpy
rín, paralen, endiaron, endiform, paracetamol, vitamíny A, B, C, alpa 
krém, pamela, lipovitan, flavobion - nie staré!, obväzy, leukoplasty, 
chirurgické rukavice, injekčné striekačky + ihly, plátno, panamu, fa
rebné nite + ihly, sviečky, zápalky, nepoškodené známky aj vystrihnu
té z listov asi s 1 cm okrajom. Finančne možno prispieť na konto 
v Slovenskej sporiteľmi, a.s. Humenné, číslo účtu: 1031623-539/0900 
Špecif. symbol: 2194024. Čis. tel.: 0933/67451.
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Pomôžte s nami 
misionárom

LADA NIVA PRE REDEMPTORISTOV
M/VA Slovensko, n.f., pa trí do medzinárodnej rodiny M/VA -  spolo

čenstvo podporujúce katolícke misie po celom svete špecifickou služ
bou -  zabezpečuje misionárom dopravné prostriedky. M/VA vo svete 
pracuje už niekoľko desaťročí. U nás len druhý rok. Napriek tomu už 
začiatkom mája 1998 zozbierali m ladí aktivisti peniaze, ktoré boli použi
té na spoločný projekt s MiVA Rakúsko na podporu kresťanov v Indii. 
M/VA Slovensko prispela asi na 14 bicyklov.

Na Ukrajine spolupracujú na obnove duchovného života a j naše slo
venské sestričky z  rehole /BMV (Anglické panny). M IVA Slovensko im 
vlani sprostredkovala zánovnú Ladu 1500po generálnej oprave (dar o. 
Ľ.M.).

Zo Slovenska do m isií vyrazila cez M/VA a j Babeta -  moped, ktorý 
darovali starší manželia Soulovci z  Bratislavy. V jú li má sviatok patrón 
vodičov svätý Krištof.
Preto M/VA Slovensko 
vyzvala vodičov počas 
Krištofovej nedele 26. 
jú la  1999 ku gestu  
vďaky -  za každý 
ubehnutý kilom eter 
bez nehody venovať I 

halier na podporu do
pravy v m isiách (cez 
Katolícke Noviny). Zozbieralo sa 12 347 Sk. Tento rok M/VA Slovensko, 
n.f., má v pláne zrealizovať projekt zakúpenia terénnej Lady Niva pre 
slovenských misionárov redemptoristov pôsobiacich na Zakarpatskej 
Ukrajine. Lada Niva má slúžiť štyrom misionárom, ktorých pôsobisko 
má rozsah 180 km. Na Ukrajine sú cesty vo veľmi zlom stave, a preto 
terénne auto by bolo pre misionárov účinnou pomocou.

Nežijeme v blahobytných časoch, napriek tomu sa obraciame na vás 
s prosbou o príspevok na kúpu tohto vozidla. Jeho cena je  okolo 390
000 Sk. M isionári sú poši o vi a Božej lásky pomôžme im v tomto diele a j 
takouto účinnou konkrétnou pomocou. Takto sa a j my budeme spolu 
podieľať na ich misijnom diele.

Číslo účtu, na ktorých je  možné m ilodar poslať, je  4030030807/3100 - 
Ľudová banka, a.s. o. Mgr. Ľubomír MATEJOV/Č
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Svätý O tec  na stretnutí s gréckokato líkm i v Poľsku
Dokončenie zo str.5

za vieru... Ďakujeme im za to 
neobvyklé svedectvo ako i za 
to, že dali svoj veľký vklad do 
jednoty Cirkvi. Podľa želania Je
žiša Krista, aby všetci jedno 
boli... Oni smrťou potvrdili od
danie sa Ježišovi v katolíckej 
viere byzantsko-slovanského 
obradu.

Pri pohľade na týchto muče

níkov Svätý Otec mladým ad
resoval tieto slová: Buďte soľou, 
ktorá dáva kresťanskú chuť žiť, 
buďte verní vášmu kresťanské
mu povolaniu... Nová evanjeli- 
zácia potrebuje nových svedkov 
viery, ľudí zakorených v Kristo
vi, ktorí oddajú aj život... čo 
budú nasledovať Krista až do 
konca... Nech kríž, ktorí svoji
mi ramenami spája nebo so ze

mou, rozrastá sa v našej zemi 
vo veľký strom spásy, nech rodí 
pravdivých hrdinov viery, no
vých ľudí... Meno Ježiša Krista 
buď pochválené.

Počas sprievodu na obetné 
dary darovali gréckokatolíci 
Svätému Otcovi ikonu s vyob
razením blahoslavených muče
níkov z Pratulína. Na záver kňa
zi východného obradu ho

osobne pozdravovali. V ten istý 
deň večer ešte Svätý Otec pred
sedal ekumenickej bohoslužbe 
za účasti pravoslávnej hierar
chie Poľska, ako aj iných kres
ťanských cirkví.

V piatok napoludnie navštívil 
svätyňu otcov baziliánov, ktorí 
pastoračné pôsobia medzi 
gréckokatolíkmi v Poľsku.

Stanislav GÁBOR

Misijné modlitebné úmysly
1. desiatok za Afriku, aby Afričania prijali vieru v Krista a

podľa nej žili.
2. desiatok za Ameriku, v ktorej žije viac ako polovica 

katolíkov, aby sa veriaci zdokonaľovali y poznaní viery, 
prekonávali sociálne protiklady a podporovali kňazské a

misijné povolania.
3. desiatok za Európu, aby kresťanská Európa bola kresťan

ská aj v nových moderných podmienkach života a prijala
reevanjelizáciu.

4. desiatok za Áziu, aby tento svetadiel s najväčším počtom 
ľudí prijal kresťanskú vieru a aby táto viera prenikla do sŕdc

oddávna zbožných a najpočetnejších národov sveta. 
5. desiatok za Austráliu a Oceániu, aby tento svetadiel 

veľkých i malých ostrovoch, osvietený Kristovým posolstvom, 
bol nádejou Cirkvi, ktorej úlohou je  ohlasovať Evanjelium do

všetkých končín sveta.

pred expiračným časom, v 
žiadnom prípade nie antibioti
ká. Ide o lieky, ktoré sú vo voľ
nom predaji.

Ak hovoríme o chudobe, nie
kedy sa ešte ťažšie pracuje mi
sionárom v bohatých štátoch. 
Hmotný blahobyt vytláča du
chovný rozmer.

Pripravil A. MESÁROŠ

Slovo misie má širo
ký rozmer. Každý a na 
každom mieste môže  
byť prospešný pre Pá
pežské m isijné diela. 
Ak sme vás, milí č ita
te lia , asp o ň  tro c h u  
oslovili, kontaktujte sa 
na a d re s u : Š te fa n  

Kondis, Duch- 
n o v ič o v a  21 
167 7 , 066  01 
Humenné.
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Anna HRINKOVA

Chlapček a ruženec
Hej, maličký!
- chlapci do slabšieho dobiedzali, 
pokoj mu nedali.

- Ukáž vrecká, 
navaľ prachy!
Vidíš, akí sme my machri!

- Nemám, chlapci, ani halier, 
iba ak tu, od cukríka 
pokrčený papier.

- My, že chlapci?!
Určite ti matka 
prachy dala.
Ci nám tu chceš 
nahovoriť, 
že sa nestará?

Niekedy sa človeku zdá, že to, čo práve prežíva, nie je 
pravda a to, čo vidí, je iba príliš pekný sen. Rozhodne 
sa však s vami nechcem deliť o sny a ak, tak o ten, 
ktorý sa splnil. Predovšetkým Helenke-Márii, o ktorej 
krste ste nedávne čítali.

M ájové  nedeľné  ráno nebo lo  príliš  s lnečné, keď  sa štyri m anže lské  páry 
s ďeťm i zo Starej Ľubovne vydali do Ľubochnianskej doliny. Po ceste v Kežmarku 
p rib ra li ď a lš í pá r s dcé rkou  a nep reš li ani dve  h od iny  a H e lenka -M ária  si 
v liečebno- výchovnom  sana tóriu  v íta la  svo jich  hostí. Po prvý raz je j muži odo
vzdáva li kytice  kvetov, s kto rým i si chúďa zo zač ia tku  nevede lo  rady.

-Tešíš sa? — spýta l sa  je j ktosi a ona úprim ne
-  S kô r sa asi bojím .

Šťastie pre Helenku

Chlapec smutne stojí,
Ruky z vrecka vyfahuje, 
a chlapcom ruženec 
milo ukazuje.

To je poklad, ktorý mám, 
ja sa ho vždy modlievam.
Každé ráno, každý večer, 
za otca a mamičku, 
ktorí sú už dávno 
tam hore, v nebíčku.

Pri babičke žijem sám, 
ako mamku, rád ju mám.

Sklonia "machri" hlavy svoje:
- Dobré je to srdce tvoje.
Hanbíme sa, bo zlé srdcia máme, 
a teraz už utekaj 
k svojej starej mame.

-  Č as, k to rého  už neostáva lo  veľa , súril a o chvíľu  krstná a b irm ovná mama 
u ro b ili z H e le n ky -M á rie  p rín cezn ičku . Je j c itlivé  uško  za ču je  znám y hlas 
a v d lhých  ša tách , s ko runkou na hlave, vybehne  na chodbu za pánom  riadite
ľom  J. G erbe lom .

- Podržte mi to, prosím  vás! Prekvapeném u riaditeľovi sanatória  bezprostredná 
H e lenka strč í do jed ne j ruky sv iečku , do druhe j pom padúrku  a už sa roztáča, 
ko ľko  sukňa  d lhých  b ie lych š ia t dá.

- Budem  sa mu páčiť?
- Kom u?
- No predsa  Jež iškov i -  a pán riaditeľ, p rip ravený nastúp iť so svo jim i prvopri- 

jím a júc im i zve rencam i do m ikrobusu, si p ritú li H e lenku-M áriu  a v idno, ako mu 
m äkne  srdce, kto ré  za riad ilo  vše tko  tak, aby deti i rod ič ia  na tento  deň nikdy 
nezabudli.

Deti s problém am i, pre ktoré sú v doline, s katechétkou, rodičm i, krstnými
i starým i rodičm i prijímajú Ježiška. Chrám 

v Hubovej zn ie piesňou Na svoju česť ti 
sľubujem ... a ťažko sa ubrán iť dojatiu 

zo s lov kňaza, ktorý sa teší z toho, 
že  deň  p re d tým  m oho l pokrs tiť 

a prijať do C irkvi aj dcérku ťažko 
chorej matky, malú Ľubicu, teraz 

z doliny, a okrem  krstu Helen- 
ky-Márie z Veľkej noci spome

nie i ten fakt, že sa všetci 
m ôžete teš iť o to viac, že 
sa p re  H e le n ku -M á riu  
okrem  starostlivých krst

i l  fc  ných a b irm ovných rodi
l i  ^  čov našli aj budúci rodi- 
*  . č ia , k to r í  k p rvém u 

svätém u prijím aniu He
lenku-M áriu sprevádza- 

■é li rozhodnutí, že ju spo
lu s ich dva a polročnou 
dcérkou Dominikou vy
chova jú  ako sestry v 
Kežmarku.
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- Ja viem, prečo ste všetci 
dnes tu, - prehlási H elenka- 
Mária za v rc h s to lo m  pri 
slávnostnom obede -  lebo 
vás ku mne posla l Jež iško
-  usmeje sa a zdôrazn í, že 
sa všetci m usia ísť pozrie ť 
na jej skrinku, ktorá  už nie 
je prázdna, lebo  d o s ta la  
dva balíčky s ladkostí a tiež 
listy od takých dobrých ľudí, 
čo ich v ô b e c  n e p o z n á . 
(Vďaka čita te lia !)

Šťastie na rozdávanie vy 
užívajú mladí Kežm arčania 
(Helenku poznali dávnejš ie  
z návštev svo jho  krstného 
syna v doline) a sľubujú, že 
do veľkých prázdnin  určite  
na úradoch vybavia  vše tko  
tak, aby už do detského do
mova späť nem use la.

Zdá sa, že ak obdarúva  
Ježiško, dáva tie  na jsp ráv
nejšie dary a nem usí to byť 
práve na V ianoce. M áj je  
tiež správny m esiac, veď  je  
m esiacom  naše j M a m ič 
ky.

P S: Zo všetkých azda iba 
ja odchádzam trochu zarmú
tená, lebo som zažila zvlášt
ny pohľad pekného rómskeho 
chlapca Róberta z detského 
domova, ktorý ako som sa do
zvedela, tiež chodil na nábo
ženstvo, tiež sa pripravoval po 
prvý raz prija ť Ježiška, žiaľ, 
nenašli sa preň krstní rodičia 
a tak k nemu, jedinému z trie
dy, Ježiško nemohol. Ak ste 
to vy, ktorí si myslíte, že je  to 
nespravodlivé a mohli by ste 
byť krstnými rodičmi, ozvite sa 
prosím do Ľubochnianskej do
liny č. tel. 0848/91252. A j 
v Robkovi možno niekto ob
javí blížneho. Skúsme myslieť 
na to, že Boh je  všetko a my 
jeden pre druhého rozhodne 
môžeme byť šťastím, ak iba 
trochu chceme. Zažili sme to 
s Helenkou.

-m t-

Gréckokatolícka 
pútnická Levoča
Roku 1245 vznikla nová  

Levoča. O dva roky neskôr, 
ako píše m iestny kron ikár 
Lány i  (C. Kom pan i k, Kos
tol sv. Jakuba, strana 85), 
p o s ta v ili Levočan ia  m a lý  
kostolík, či skôr kaplnku na 
znám ej vyvýšenine p ri Le
voči, na starej, kedysi na
z ý v a n e j O lív e c k e j hore . 
Kostolík bol vybudovaný ku 
c ti Svätého Ducha.

D ejiny p restavby kostola  
na M ariánskej hore sú bo
haté. Dostali sa ale až do 
d ne šne j k rá sn e j podoby. 
Nakoniec sa stalo, že Pan
nu Máriu, patrónku Sloven
ska , d ne s  už v b a z ilik e  
minor, navštívil nám estník  
Krista Ján Pavol II. Pre vý
chodné  S lovensko, Sp iš  
a sam otnú Levoču to bola  
pocta a -  veľká udalosť, p í
sa li vatikánske noviny.

Gréckokatolícka
kaplnka

B líž ia  sa p os led né  d n i 
jún a  a prvé  dni m esiaca jú l  
1999. P o s le d n ý  o d p u s t 
v tomto tisícročí. S tátisíce  
zbožných  p ú tn ik o v  p ríde  
na O liveckú horu v Levoči. 
Spolu s n im i a j gréckoka
tolícka ča s ť veriacich. Do 
svojho chrám u p ri bazilike.

Treba p o ve d a ť, že  na  
M ariánsku horu v  Levoči už 
oddávna prichádzajú  ka to 
líc i východného obradu. Tu 
s i tre b a  p r ip o m e n ú ť  a j 
m eno kňaza, levočského  
farára o. Jozefa  Duloviča  
(1840-1859), k to rý  u rob il 
všetko preto, aby m ali svoj

kos to lík  a j g réckoka to líc i - 
Chrám M atky Božej. (Rudolf 
Jurík, M ariánska hora, stra
na 22).

V p ries to re  za bazilikou, 
dodnes sto jí historická, malá  
g ré c k o k a to líc k a  ka p lnka . 
D e n n ík  M a r iá n s k e j h o ry  
(D ia r I.) píše, že m urovano- 
drevená kaplnka bola posta
vená na väčšiu slávu Božiu  
a rozšírenie úcty Nepoškvr
neného Počatia. To preto, 
aby bolo jasné, že tak rím 
ski ka to líc i ako a j g récki ka
to líc i, sú  s y n m i je d n é h o  
Otca, bratia v Kristu, dedičia  
Kráľovstva nebeského. Bola 
to krásne zrealizovaná m yš
lienka, hodná úcty a vdäky.

Otec Jo ze f Dulovič v Den
n íku  nap ísa l: "... k  s tavbe  
kostolíka sa pristúp ilo  roku  
1842. G ré c k o k a to líc k y  
chrám  p osvä til dňa 2. jú la  
1858, teda p red  141 rokmi, 
so súhlasom  Gréckokatolíc
keho biskupstva v Prešove, 
Otca biskupa Jozefa Gagan-

ca, arcidekan o. Joze f Ho- 
dobay, fa rá r v Toryskách  
v okrese Levoča. Rímsko- 
kato líc i takto úprim ne za 
b la h o ž e la li g ré c k y m  
katolíkom.

Načim  p ripom enúť dneš
ným m ladým  generáciám, 
že gréckokatolíci m ali až do 
roku 1842 svoj bohostánok  
pod  kostolom -kaplnkou na 
M ariánske j hore. Vzácny  
starý obrázok nám um ož
ňuje to a j vidieť. Do gréc
kokato líckeho “kosto la” sa 
vchádza lo  sch od m i dolu  
a to v ča s ti troch  krížov, 
ktoré  vidíme na obrázku. 
Bola to vlastne podzem ná  
jaskyňa, ktorú a j tak nazý
vali.

Takáto je  história života  
m ale j podzem ne j g récko
kato lícke j kap lnky na M ari
ánskej hore v Levoči. V nej 
v n a p ro s te j s la v ia n s k e j 
skrom nosti ve lebili M atku  
Božiu. E leonóra a E m il 
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Kňazi vysvätení 
po 82 rokoch

Na sviatok Zoslania Sväté
ho Ducha boli vo Veľkom se
minári Kráľovnej apoštolov 
v St. Peterburgu vysvätení za 
kňazov traja bohoslovci. Boli 
to prví katolícki kňazi pripra
vení a vysvätení v Rusku od 
roku 1917. Dvaja z novokňa- 
zov sa narodili v Rusku a tretí 
pochádza z Estónska.

Slávnostnej svätej omši 
s vysviackou predsedal arci
biskup Tadeusz Kondru- 
sziewicz, apoštolský adminis
trátor európskej časti Ruska. 
Svätá omša sa celebrovala 
v seminárnom kostole. Hoci 
sú novokňazi latinského obra
du, na svätej omši sa zúčast
nil kardinál Achille Silvestrini, 
prefekt Kongregácie pre vý
chodné cirkvi.

Pôvodný seminár bol otvo
rený v roku 1877. Štát ho 
skonfiškoval na začiatku ko
munistickej revolúcie a použí
val ho ako vojenskú nemocni
cu. Zatiaľ vrátili Cirkvi iba 
horné poschodie komplexu 
budovy seminára. Seminár 
bol znovu inaugurovaný 1. 
septembra 1993 a v roku 
1996 bol uznaný m inister
stvom školstva ako inštitút 
vyššieho vzdelávania.

Kostol seminára bol zatvo
rený v júni 1930 a pred niekoľ
kými rokmi ho vrátili Katolíckej 
cirkvi. Dňa 24. mája 1998 bol 
znovu posvätený. Je jedným 
z iba štyroch budov z pôvod
ných 50 cirkevných štruktúr, 
ktoré existovali pred revolú
ciou a boli vrátené Cirkvi. Keď 
bol seminár v roku 1993 zno
vu otvorený, bolo v ňom 12 
študentov. Dnes je ich 48.

VIS/TK KBS

Informácie z Prešovského 
biskupstva

Diecézne kolo biblickej súťaže
Dňa 12. júna 1999 sa v priestoroch Gréckokato

líckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity 
v Prešove uskutočnilo diecézne kolo biblickej sú
ťaže, kde v piatich kategóriách svoje vedomosti zo 
Svätého písma prezentovalo do 200 detí -  víťazov 
dekanských kôl zo základných a stredných škôl 
z celej diecézy. Víťazmi súťaže, ktorá sa uskutoč
nila v rámci akcií príprav na Veľké jubileum 2000, 
pod záštitou prešovského diecézneho biskupa 
Mons. Jána Hirku a Diecézneho katechetického 
strediska v Prešove, sa stali družstvá žiakov zá
kladných škôl zo Svidníka, Starej Ľubovne, Humen- 
ného, Medzilaboriec a stredoškoláci z Popradu.

TKPB

V Sabinove na Sviatok Božského srdca
V dňoch 12. a 13. júna sa v Sabinove uskutočnila 

diecézna odpustová slávnosť Božského Srdca. 
Začala sa v sobotu veľkou večierňou s lítiou, po 
ktorej bola svätá liturgia, Moleben k Božského Srdcu 
a poklona pred Najsvätejšou Eucharistiou. V nedeľu 
slávnosť začala liturgiou v cirkevnoslovanskom ja
zyku, utierňou a Akatistom k Ježišovi Kristovi. Sláv
nostnú archijerejskú sv. liturgiu slávil prešovský die
cézny biskup Mons. Ján Hirka.

TKPB

Nová redakčná rada
Dňa 14. júna sa na svojom prvom ustanovujúcom 

zasadaní zišla novovymenovaná redakčná rada ča
sopisu Slovo. V priestoroch biskupského úradu 
v Prešove zasadnutie otvoril jej nový predseda Mgr. 
Marek Pribula a zároveň privítal diecézneho prešov
ského biskupa Mons. Jána Hirku, riaditeľa Spolku 
svätého Vojtecha z Trnavy PhDr. Štefana Hanako- 
viča a členov rady, ktorými sú: Ing. Mgr. Blažej Kras- 
novský -  šéfredaktor, redaktori Anton Mesároš 
a Mgr. Pavol Kušnír, Mgr. František Dancák -  zá
stupca predsedu redakčnej rady a člen za Grécko- 
kato lícku  bohosloveckú faku ltu , Mgr. M ichal 
Hospodár -  za košický apoštolský exarchát, Mgr. 
Juraj Gradoš -  člen za Prešovskú diecézu, Anton 
Mojžiš -  poradca pre teologické otázky, Ľubomír 
Petrík -  za Pastoračnú komisiu Konferencie bisku
pov Slovenska a Ing. Gabriel Paľa.

Novú redakčnú radu na návrh diecézneho bisku
pa vymenoval riaditeľ Spolku sv. Vojtecha Dr. Šte
fan Hanakovič dňa 1. mája tohto roku. Prítomní 
č lenov ia  sch vá lili S tanovy redakčne j rady 
a diskutovali o otázkach spojených s činnosťou re
dakcie a tiež o obsahovej a koncepčnej stránke ča
sopisu. Dohodli sa na príprave koncepčných zmien 
v časopise, o ktorých budeme čitateľov neskôr in
formovať.

Najbližšie zasadanie redakčnej rady sa uskutoč
ní v septembri.
________________________Mgr. Marek PRIBULA

Sakrálne pamiatky
Mestský úrad v Prešove v obradnej sieni prešov

skej radnice v stredu -  9.6.1999, za účasti primá
tora mesta Prešov Ing. Juraja Kopčáka, predstavi
teľov štátnej správy, zástupcov všetkých cirkevných 
spoločenstiev pôsobiacich na území mesta Prešov 
slávnostne predstavil publikáciu - Sprievodca po sak
rálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova, 
na ktorej mal hlavný autorský podiel o. arcidekan 
Štefan Baník. Ako uviedol spoluautor doc. PhDr. Pe
ter Švorc, CSc, túto knihu nevytvoril ako reprezen
tačnú, ale ako praktickú príručku, pretože oblasť cir
kevných dejín mesta je málo známa.

V knihe sa možno dočítať o všetkých sakrálnych 
stavbách mesta -  kostoloch, kaplnkách, synagó

gach, kláštoroch, cirkevných školách, internátoch, 
prešovských farách a ostatných cirkevných inštitú
ciách, ďalej o nábožensko-kultúrnych dejateľoch 
nášho mesta, spolkoch či spevokoloch. Kniha má 
bohatú obrazovú prílohu prešovských fotografov. Pri
bližuje pôsobenie rehoľných spoločenstiev, ktoré 
prispeli nielen k duchovnému, ale i spoločenskému 
životu a natrvalo tak poznačili históriu mesta.

Táto publikácia sa dostáva symbolicky do rúk či
tateľa práve v čase, keď si mesto Prešov pripomína 
700. výročie udelenia mestských práv. O. Štefan Ba
ník pri tejto príležitosti uviedol, že korene tohto sprie
vodcu siahajú ešte do roku 1994, keď začal 
prednášať na teologickej fakulte. “Je to jedna 
z prvých kníh tohto druhu v našej vlasti... nevyčer
pateľná studnica múdrosti, ukazujúca ako žita kam 
smerovať” -  takto ocenil túto prácu primátor mesta 
Ing. Juraj Kopčák. Na tejto významnej udalosti pod 
vedením dirigenta Pavla Vasiľa spievali bohoslovci 
Zboru sv. Romana Sladkopevca, ktorý pôsobí pri 
GBF PU. Nech Pán požehnáva túto knihu, ako
i všetkých jej autorov.

Michal GLEVAŇÁK

Jubileá kňazov
Mons. Ján Hirka, Dr. h. c., diecézny biskup -  

50. výročie kňazskej ordinácie -  31. júla 
O. Ján Franko, tit. kanonik -  na odpočinku 

v Spišskej Novej Vsi - 60. výročie kňazskej ordiná
cie -  30. júla 

O. MUDr. Rudolf Jakub, správca farnosti Sop- 
kovce -  50. výročie narodenia -16. augusta 

0. Alexej Janočko, tit. dekan, výpomocný du
chovný v Snine -  70. výročie narodenia -  28. júla.
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Gorazdov ekumenický festival v Trebišove
Tradícia G o razdovho  ekum en ickéh o  

festivalu sakrálnych skladieb v Trebišove 
vstúpila do svojho jubile jného piateho roč
níka. Cieľom tohto festivalu je  šírenie svä- 
togorazdovskej tradície, veď  sv. Gorazd 
bol prvým z nášho rodu vzdelanec sveto
vého formátu.

Za trojdnie od 11.-13. júna prežil Trebi- 
šov rôzne aktivity, ktoré pripravili organizá
tori -  ve rn isáž  vý tva rných  p rác S väté  
trojhviezdie, prezentáciu výsledkov okres
nej súťaže Gorazdovho literárneho Prešo- 
va a najmä odborný  sem iná r K u ltú rne  
a duchovné dedičstvo Slovákov, na ktorom 
vystúpil PaedDr. Miroslav Holečko, riaditeľ 
cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR, 
a predseda Cyrilom etodskej spoločnosti, 
Prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc., riaditeľ Sla
vistického kabinetu SAV a ďalší.

Veriaci i hostia sa zúčastn ili aj na na
šich sv. liturgiách. V piatok, 11. júna na 
archijerejskej sv. liturgii v Hriadkach, kto
rú slúžil košický exarcha vladyka Milan 
Chautur, CSsR, a v nedeľu v Chráme Us- 
penia Presvätej Bohorodičky v Trebišove, 
ktorú slúžil protopresbyter o. Mgr. Dušan 
Seman a spieval m iestny chrámový zbor 
pod vedením  M. Zorvanovej a na ďalšej 
sv. liturgii, ktorú slúžil protosynkel V ladi
mír Tomko a spieval Zbor b iskupa P. P. 
Gojdiča z Vranova nad Topľou.

Na festivale našu cirkev reprezentovali 
aj m ládežnícke zbory -  m iestneho cirkev
ného gymnázia a zboru pri farskom chrá
me.

Trebišovský festival bol dôstojným prí
spevkom Roku kresťanskej kultúry.

-pk-

Pod vedením Prof. T. Za- 
sepu prebieha na Trnavskej 
univerzity v Trnave v spolu
práci s Katolíckou univerzi
tou v Lubline štúdium 
pastorálnej teológie so za
meraním na masmédiá. 
Medzi študujúcimi sú aj 
ôsmi gréckokatolícki kňazi. 
Foto: Jana STRAŇÁKOVÁ 

-SITA

K L O K O C O V S KA  i
BpHORODičKA v  p o - \  y
RÁČI. V prvý deň mesia- *' *■
ca jún zasväteného I g J f i j f f i S d G
Božskému Srdcu bola vo
farnosti milá návšteva. Zavítali tu veriaci zo Spišskej 
Novej Vsi a doniesli ikonu Bohorodičky z Klokočová. 
Tak ako na mnohých iných miestach prítomnosť obra
zu ešte viac zaktivizovala farnosť k modlitbám. Dňa 3. 
júna Klokočovskú Bohorodičku prijala obec Závadka.

-bz-

SLÁVNOSŤ V KOJŠOVE. Pri príležitosti 75. výročia 
založenia dobrovoľného požiarnického zboru bola v ne
deľu 19. júna o 10.45 h v miestnom chráme sv. Petra a 
Pavla slávnostná sv. liturgia. Slúžil o. Marek Horňák, 
spieval Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc. Pri 
tejto príležitosti posvätili zástavu sv. Floriána. -rs-

POZVANIE DO TRETIEHO TISÍCROČIA. V sobotu,
19. júna vyrazilo vyše 120 mladých trebišovského pro- 
topresbyteriátu na prvú zo štyroch cyklistických túr pod 
názvom Pozvanie do tretieho tisícročia. Pripojil sa k nim 
aj košický exarcha vladyka Milan. Na trase Nový Rus- 
k o v  -  Trebišov -  Zemplínske Hradište -  Kožuchov -  
Novosad -  Zemplínske Jastrabie -  Cejkov -  Kašov -  
Kysta -  Veľaty sa vždy zastavili pri našich cerkvách na 
modlitbu. Hlavným usporiadateľom bol Gréckokatolíc
ky farský úrad v Novom Ruskove pod vedením o. Pav
la Dancáka, ktorý pripravuje aj ďalšie túry. -pk-

Nech jasnejšie zažiari 
naša viera v Ježiša Krista, 

nášho Spasiteľa
Takéto heslo si vytýčili študenti Stred

nej zdravotníckej školy Sv. Bažila Veľ
kého v Prešove v príprave na Veľké 
Jubileum roku 2000.

V rámci tejto prípravy a v roku Kres
ťanskej kultúry sa verejnosti predstavili 
akadémiou 29. apríla 1999 na javisku  
UD.

Na akadémii boli prítomní aj vzácni 
hostia prešovského biskupstva a rím. 
kat. farnosti pod vedením o. gen. vikára 
J. Gajdoša, ktorých úvodným slovom sr
dečne privítal a pozdravil študent Pavol 
Frištyk z 3. roč. nadstavbového štúdia.

V úvodnej časti vystúpil dievčenský 
spevácky a recitačný zbor pod vedením 
prof. Marty Gurskej, ústrednú časť aka
dém ie tvo rila  d ivade lná  hra Vždy 
s láskou, ktorú pod vedením režiséra 
a autora prof. F. Š. Pribulu nacvičili štu
denti 1. roč. nadstavbového štúdia.

Toto duchovné podujatie všetkých prí
tomných zapojilo do radostnej oslavy 
Krista-Vykupiteľa. František PRIBULA

Postrehy
Informácie

Udalosti

Nový prezident 
Kirche in Not

Hans-Peter Rôthlin bol zvo
lený za nového prezidenta 
medzinárodného katolíckeho 
humanitárneho diela Kirche in 
Not. Švajčiar Rôthlin je pod- 
sekretárom Pápežskej rady 
pre spoločenské dorozumie
vacie prostriedky a jedným 
z najvyššie postavených lai
kov vo Vatikáne. Svoj nový 
úrad nastúpi 5. októbra v cen
trálnom sídle diela v Kônigste- 
ine pri Frankfurte. Dielo, ktoré 
založil legendárny “špekpáter” 
Werenfried van Straaten, je od 
roku 1984 dielom pápežské
ho práva. Hlavnými oblasťami 
jeho pomoci sú východná Eu
rópa a Južná Amerika.

KP/TK KBS

Veľká Británia 
ruší trest smrti

Veľká Británia teraz zrušila 
trest smrti už aj ofic iá lne 
a ratifikovala príslušnú doho
du. Britský zástupca v Rade 
Európy Andrew Carter odo
vzdal v Štrasburgu ratifikačnú 
listinu generálnemu sekretáro
vi organizácie, Danielovi Tar- 
šysovi. V nej Londýn vyhlasu
je, že dohoda sa týka aj 
čiastočne autonómnych ostro
vov Guernsey, Jersey a Man. 
Taršys to nazval dôležitým 
krokom vo vývoji európskeho 
kontinentu na svetadiel bez 
trestu smrti.

Každý nový člen Rady Eu
rópy sa musí pri prijatí zavia
zať, že v rozpätí určitého 
časového obdobia zruší vo 
svojom zákonníku trest smrti. 
Doteraz dohodu podpísalo 32 
zo 41 európskych štátov. 
V Albánsku, Gruzínsku, Poľ
sku a Turecku je trest smrti 
ešte v platnosti.

KP/TK KBS
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V Číne zatkli 
25 kresťanov

V strednej Číne zatkli pri bohosluž
bách 25 kresťanov. Ako informuje or
ganizácia pre ľudské práva v 
Hongkongu, vnikol asi tucet policaj
tov do domu v dedine Haizai v pro
vincii Henan, zatkli prítomných pro
testantských veriacich a skonfiškoval 
Biblie.

Tento incident sa prihodil koncom 
apríla. V nedeľu 2. mája bolo podľa 
údajov Informačného centra pre ľud
ské práva a demokratické hnutie 
v Číne vo väzení ešte 15 veriacich. 
Podľa údajov centra bolo v provincii 
Heanan od októbra minulého roku 
zatknutých najmenej 250 kresťanov. 
Mnohým z nich hrozili preložením do 
pracovných táborov, ak nebudú 
ochotní zaplatiť peňažnú pokutu. Ofi
ciálne komunistickou stranou Číny 
uznané protestantské náboženské 
spoločenstvo má 15 miliónov veria
cich. Okrem toho je v Číne podľa od
hadov ďalších 10 miliónov protestan
tov rôznych cirkví.

KIPA/TK KBS

Cesta pápeža do Iraku
Vatikán potvrdil, že pápež Ján 

Pavol II. má na pláne cestu do Ira
ku. Anglické vysielanie Rádia Vati
kán informovalo, že Svätá stolica 
pracuje na príprave cesty pápeža 
do tejto krajiny, v ktorej žije kres
ťanská menšina v počte asi 10 %. 
Hovorca irackého veľvyslanca pri 
Vatikáne Wissam Chawkat Al-Za- 
hawie pre Kathpress takisto potvr
dil, že existujú plány na takúto 
cestu. Zdôraznil, že Ján Pavol II. 
je v Iraku vítaný.

Hovorca Vatikánu Joaquin Na- 
varro-ValIs už pred niekoľkými dňa
mi naznačil, že nezávisle od 
plánovanej cesty pápeža do Ázie 
koncom roku, sa má uskutočniť aj 
cesta do Iraku. Termíny a technické 
podrobnosti sa však musia ešte vy
jasniť.

Mimoriadny záujem má Ján Pa
vol II. o mesto Ur, z ktorého puto
val Abrahám do Svätej zeme. 
Pretože Abraháma si uctievajú ži
dia, kresťania i moslimovia, bolo by 
mysliteľné medzináboženské stret
nutie v Uri ako súčasť programu 
návštevy pápeža. KP/TK KBS

Ján Pavol II. v rodnom Poľsku
‘‘Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo 

a zachovávajú ho” (Lk 11, 28)

Toto Kristovo požehnanie dnes sprevádza našu púť poľskou krajinou. 
S radosťou vyslovujem tieto slová v Pelpline - povedal Svätý Otec 
v homílii a pokračoval:

Viac ako tisíc rokov žilo na tejto pôde mnoho ľudí, ktorí počúvali Božie 
slovo. Prijímali ho z úst tých, ktorí ho hlásali. Najprv z úst veľkého misi
onára tejto krajiny, svätého Vojtecha, ktorého mučeníctva boli svedka
mi. Nasledujúce generácie rástli z tejto sejby, aj vďaka službe ďalších 
misionárov, biskupov, kňazov a rehoľníkov.

Nasledovali zástupy apoštolov Božieho slova -jedni potvrdzovali evan
jeliové posolstvo mučeníckou smrťou, iní zasa pomalým vyčerpaním sa 
v apoštolskej námahe a to v duchu benediktínskeho hesla: Modli sa 
a pracuj! Hlásané slovo nadobudlo osobitnú silu, ako slovo potvrdzova
né svedectvom života.

Svätý Otec potom načrel do nedávnej histórie ohlasovania evanjelia 
a mučeníctva pre Krista, keď pripomenul tzv. pelplinskú jeseň, ktorej 60. 
výročie pripadá na tento rok.

- Vtedy 24 odvážnych kňazov, profesorov v seminári a zamestnancov 
biskupského úradu dosvedčilo svoju vernosť v službe evanjelia obetou 
utrpenia a smrti. Počas obdobia okupácie bolo z Pelplina vyvezených 
303 pastierov, ktorí za cenu vlastného života hrdinsky niesli posolstvo 
nádeje v dramatickej dobe vojny a okupácie. Ak si dnes pripomíname 
týchto kňazov-mučeníkov je to preto, že práve naša generácia z ich úst 
počúvala Božie slovo a vďaka ich obetí zakúsila a zakusuje jeho moc.

Ján Pavol II. potom vyslovil túžbu, aby sme na konci druhého tisícro
čia nezabudli na túto historickú sejbu slova a svedectva. Aby nebola 
v treťom tisícročí prerušená táto tradícia, lebo ako povedal:

- Ak si uvedomíme úlohy, ktoré stoja pred dnešným človekom a pred 
celou spoločnosťou, musíme v nás samých neustále oživovať vedomie: 
Čo je Božie slovo a aký má význam v živote kresťana, v Cirkvi a v celom 
ľudstve.

Svätý Otec citoval evanjeliové podobenstvo o dvoch staviteľoch (Mt7-27):
- Dom postavený na skale. Stavba života. Ako ju stavať, aby sa nezrútila 

pod tlakom udalostí tohto sveta? Ako budovať túto stavbu, aby sa 
z pozemského príbytku stala príbytkom, darovaným Bohom? Večným do
mov v nebi, ktorý nebol zhotovený ľudskými rukami? Odpoveď na tieto zá
kladné otázky viery nám dáva dnešné evanjelium. Základom kresťanskej 
stavby je počúvanie a zachovávanie Kristovho slova. Keď hovoríme Kristo
vo slovo, nemáme na mysli len jeho náuku, podobenstvá, prísľuby, ale aj 
jeho skutky, znamenia a zázraky. A predovšetkým jeho smrť, vzkriesenie 
a zoslanie Svätého Ducha. Máme na mysli samotného Božieho Syna, več
né Slovo Otca v tajomstve Vtelenia. A Slovo sa Telom stalo a prebývalo medzi 
nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, 
plný milosti a pravdy. (Jn 1,14).

Svetový deň výživy
Tohoročný Svetový deň výživy sa 

slávi pod heslom Mládež proti hladu. 
Tým sa má zdôrazniť rozhodujúca úlo
ha mládeže v boji proti hladu a podvý
žive, ako sa píše vo vyhlásení 
Organizácie OSN pre výživu a poľno
hospodárstvo FAO. FAO požaduje lep
ší prístup k vzdelaniu, vlastníctvu pôdy, 
úverom a službám pre mládež v roz
vojových krajinách. V týchto krajinách 
žije 85 % dospievajúcich. Mladí ľudia 
by mali na vlády naliehať, aby splnili 
svoj záväzok, ktorý podpísali pri sve
tovom summite o výžive v roku 1996, 
že znížia počet viac ako 800 miliónov 
podvyživených ľudí do roku 2015 na 
polovicu.

KIPA/TK KBS

Blahorečenie 
viz ionárov z Fatimy

Deti -  vizionári z Fatimy - Frances- 
co a Hyacintha Martovi budú pravde
podobne čoskoro blahorečení. 
Príslušná komisia lekárov Vatikánu 19. 
mája potvrdila, že jeden prípad vylie
čenia na príhovor detí z Fatimy nemož
no vedecky vyvetliť. O konečnom 
uznaní zázraku musia teraz rozhodnúť 
kardináli Kongregácie pre kauzy svä
tých. Svoje rozhodnutie oznámia prav
depodobne v júni. Po kladnom 
hlasovaní postúpia kauzu Svätému Ot
covi. Ak on dá svoj súhlas, boli by tieto 
deti 10 a 11-ročné -  odhliadnuc od 
niektorých mučeníkov -  najmladšími 
blahoslavenými, ktorým sa dostane 
povýšenie na oltár.

KP/TK KBS

Štát nesmie odmietať 
časť obyvateľstva

Svätý Otec odsúdil každý druh et
nických čistiek. Ôsmim novým veľvy
slancom vo Vatikáne adresoval „výzvu 
pre všetky národy“, aby zintenzívnili 
svoje nasadenie za mier, spoluprácu, 
solidaritu a zhodu medzi národmi. Po
vedal, že Vatikán sa v rámci svojich 
možností snaží o to, aby umfkli zbrane 
a umožnil sa mier cestou rokovania.

Zdôraznil tiež, že by sa mala umož
niť integrácia rozličných kultúr a náro
dov. V nijakom prípade nesmie žiaden 
štát časť svojho obyvateľstva odmie
tať s odôvodneniami, ktoré nakoniec 
vedú k odštiepeniu. Noví veľvyslanci z 
Ukrajiny, Austrálie, Jemenu, Malty, 
Barbadosu, Monaka, Islandu a Thaj
ska odovzdali potom pápežovi svoje 
poverovacie listiny.

KP/TK KBS
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5. júl, pondelok, sv. Cyril a Me
tod, slovanskí apoštoli (rúcho 
svetlé). Antifóny každodenné ale
bo predobrazujúce. Tropar o apoš
toloch. Sláva kondák o apoštoloch,
I teraz podľa predpisu. Hebr 13,17-
21-zač. 335; Mt 5, 14-19-zač.
11.

6. júl, utorok, Atanáz Athosský, 
úctyhodný (rúcho svetlé). Menlivé 
časti o úctyhodnom alebo z utor
ka. 1 Kor 6, 20; 7, 1-12 -  zač. 136; 
Mt 14,1-13-zač. 57.

7. júl, streda, Tomáš a Akakej, 
úctyhodní. Menlivé časti zo stredy 
(rúcho pôstne) alebo o úctyhod
ných (rúcho svetlé). 1 Kor 7, 12- 
24-zač. 137; Mt 14, 35-36; 15,
1-11 -  zač. 60.

8. júl, štvrtok, Prokop, velkomučeník. 
Menlivé časti zo štvrtku (rúcho 
svetlé) alebo o Prokopovi (rúcho 
červené). 1 Kor 7, 24-35 -  zač. 
138; Mt 15, 12-21 -  zač. 61.

9. júl, piatok, Pankrác, biskup 
a mučeník. Menlivé časti z piatku 
alebo o mučeníkovi (rúcho pôst
nej farby). 1 Kor 7, 3540; 8, 1-7 -  
zač. 139; Mt 15, 29-31 -  zač. 63.

10. júl, sobota, Anton Pečerský, 
úctyhodný. Menlivé časti o úctyhod
nom (rúcho svetlé). Rim 12, 1-3 -  
zač. 108; Mt 10, 3742; 11, 1 -  zač. 
39.

11 .júl, Siedma nedeľa po Päťdesiatni
ci, Eufénia, mučenícka (rúcho svetlé). 
Radový hlas je šiesty, evanjelium

LITURGICKÝ KALENDÁR
na utierni je siedme. Tropar 
z hlasu. Sláva, kondák z hlasu,
I teraz podľa predpisu. Prokimen, 
aleluja a pričasten z hlasu. Rim 
15, 1-7 -  zač. 116; Mt 9, 27-35 -  
zač. 33.

Ôsmy týždeň po Päťdesiatnici
12. júl, pondelok, Proklus a Hilár, 

mučeníci. Menlivé časti z pondelka 
o anjeloch (rúcho svetlé) alebo
0 mučeníkoch (rúcho červené). 1 
Kor 9, 13-18 -  zač. 142; Mt 16, 1-6
- zač. 65.

13. júl, utorok, Zbor archanjela 
Gabriela (rúcho svetlé). Menlivé 
časti o anjeloch (ako v pondelok).
1 Kor 10, 5-12 -  zač. 144; Hebr 2,
2-10 -  zač. 305; Mt 16, 6-12 -  zač. 
66; Lk 10, 16-21 -  zač. 51.

14. júl, streda, Akvila, apoštol. 
Menlivé časti zo stredy (rúcho 
pôstne) alebo o apoštolovi (rúcho 
svetlé). 1 Kor 10, 12-22 -  zač. 145; 
Mt 16, 20-24 -  zač. 68.

15. júl, štvrtok, Vladimír Kyjevský, 
apoštolom rovný (rúcho svetlé). 
Menlivé časti zo štvrtku alebo 
o Vladimírovi. 1 Kor 10, 28-33; 11, 
1-7 -  zač. 147; Mt 16, 24-28 -  zač. 
69.

16. júl, piatok, Antinogen, biskup 
a mučeník (rúcho pôstne). Menlivé 
časti z piatku alebo o biskupovi 
a mučeníkovi. 1 Kor 11, 8-22 -  zač.

148; Mt 17, 10-18-zač. 71.
17. júl, sobota, Marína, velkomučenič-

ka. Menlivé časti zo soboty (rúcho 
svetlé) alebo o veľkomučeníčke 
(rúcho červené). Rim 13, 1-10 -  
zač. 111; Mt 12, 30-37 -  zač. 47.

18. júl, Ôsma nedeľa po Päťdesiat
nici (rúcho svetlé). Nedeľa svä
tých otcov prvých šiestich snemov. 
Radový hlas je siedmy, evanje
lium na utierni je ôsme. Antifóny 
nedeľné. Tropary: z hlasu a o Ot
coch, kondák z hlasu, Sláva kon
dák o Otcoch, I teraz podľa pred
pisu. Prokimen, aleluja a pri
časten najprv z hlasu a potom 
o Otcoch. 1 Kor 1, 10-18 -  zač. 
124; Mt 14, 14-22 -  zač. 58. Otcom: 
Heb 13, 7-16 - zač. 334; Jn 17, 1- 
13 - zač. 56.

Deviaty týždeň po Päťdesiatnici
19. júl, pondelok, Makrína, úctyhod

ná. Menlivé časti z pondelka alebo 
o úctyhodnej (rúcho svetlé) 1 Kor
11, 31-34; 12, 1-6 -  zač. 150; Mt 
18, 1-11 -  zač. 74.

20. júl, utorok, Eliáš, prorok (rúcho 
svetlé). Antifóny každodenné. 
Tropar o prorokovi, Sláva kondák 
o prorokovi, I teraz podľa predpi
su. Jak 5, 10-20 -  zač. 57; Lk 4,
22-30 -  zač. 14.

21. júl, streda, Simeon a Ján, 
úctyhodní. Menlivé časti zo stredy

(rúcho pôstnej farby) alebo
o úctyhodných (rúcho svetlé). 1 
Kor 13, 4-13; 14, 1-5-zač. 154; Mt
20, 1-16 - zač. 80.

22. júl, štvrtok, Mária Magdaléna, 
myronosička (rúcho svetlé). Tropar
o myronosičke. Sláva - kondák 
a pričasten o myronosičke, I teraz 
podľa predpisu. Prokimen, ale
luja a pričasten o myronosičke. 1 
Kor 14, 6-19 -  zač. 155; 1 Kor 9, 2- 
12-zač. 141; Mt 20, 17-28 -zač. 
81; Lk 8, 1-3-zač. 34.

23. júl, piatok, Trofím a Teofil, 
mučeníci (rúcho pôstnej farby). 
Menlivé časti z piatku alebo o mu
čeníkoch. 1 Kor 14, 26-40 -  zač. 
157; Mt 21, 12-14; 17-20 -  zač. 83.

24. júl, sobota, Boris a Gleb, mučenici. 
Menlivé časti zo soboty (rúcho 
svetlé) alebo o mučenikoch (rú
cho červené). Rim 14, 6-9 -  zač. 
113; Mt 15, 32-39 -  zač. 64.

25. júl, Deviata nedeľa po Päťdesiatni
ci, Zosnutie sv. Anny (rúcho svetlé). 
Radový hlas je ôsmy, evanjelium 
na utierni je deviate. Antifóny ne
deľné. Tropar z hlasu a o Anne, 
Sláva kondák z hlasu, I teraz 
kondák o Anne. Prokimen, alelu
ja a pričasten je najprv z hlasu 
a potom a o Anne. 1 Kor 3, 9-17 - 
zač. 128; Mt 14, 22-34 - zač. 59. 
Sv. Anne Gal 4,22-31; Lk 8, 16-24
- zač. 36.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ

Ohlasy
Inšpirácie

Názory 

Život v jedne j fa rnosti
Cestice sa nachádzajú 

v juhozápadnej časti Košickej 
kotliny. Spomínajú sa od roku 
1317. Do polovice 16, storo
čia patrili rodine Perényiovcov 
a k veľkoidanskému panstvu. 
Postupom častú sa táto obec 
rozrástla. V obci sú tri nábo
ženské vierovyznania, z čoho 
je iba 125 gréckokatolíkov. Má 
tri chrámy, čo je zriedkavosťou
v obci s takým nízkym počtom 
obyvateľov. Gréckokatolícky 
chrám bol postavený v roku 
1877 v klasicistickom štýle. 
Správcami gréckokatolíckej 
farnosti boli, okrem iných, Voj
tech Kostecký, Oliver Žatko- 
vič, Ladislav Kušnír, Štefan 
Čižmár, Vojtech Boháč, Andrej 
Pribula, Michal Mašlej a od 1.

februára 1996 je správcom far
nosti o. Mgr. Peter Horňák.

V júni r. 1996 sa za veľkej 
pomoci miestnych a okolitých 
veriacich dokončila farská bu
dova, ktorá bola 6. októbra 
slávnostne posvätená.

Koncom júna 1997 boli ve
riaci na trojdňovom výlete v 
pútnickom mestečku Maria
zell. Tento výlet bol spojený 
s duchovnou obnovou a s po
znávaním  nových kra jín .
V tom roku uplynulo 680 rokov 
od prvej písomnej zm ienky 
obce. Veľkolepé oslavy sa za
čali 29. júna. Na počesť tejto 
slávnosti bola odhalená pa
mätná tabuľa, vztýčená obec
ná zástava a vydaný erb obce.

Počas letných prázdnin sa 
deti zúčastnili na trojdňovom 
tábore v lesnom prostredí fili
álnej obce Chým a ešte v tom 
istom mesiaci usporiadali cyk
listickú túru do okolitých miest.

G réckokatolícky chrám v

Cesticiach je zasvätený Ochra
ne Panny Márie (Pokrovu). 5. 
októbra sa tu slávila odpusto
vá slávnosť. Dňa 29. novem
bra nám svoju prvú primičnú 
liturgiu slúžil novokňazo. Mar
tin Horňák.

Nový rok 1998 sa začal sláv
nostnou sv. liturgiou Bažila Veľ
kého. Koncom  januára  sa 
konala veľká vizitácia a ďakov
ná sv. liturgia za zjednotenie 
kresťanov za prítomnosti vla- 
dyku Milana Chautura, CSsR, 
košického apoštolského exar- 
chu.

Pápež Ján Pavol II. vyhlásil 
rok 1999 za Rok Boha Otca. Je 
to posledný, prípravný rok na 
Veľké jubileum 2000. V našom 
chráme každodenne zaznieva 
modlitba Svätého Otca, ktorá 
je venovaná nebeskému Otco
vi a sviatosti pokánia. Veriaci 
sa s hlbokou vierou pripravujú 
na Veľké jubileum 2000. Pat
ria k tomu rôzne pobožnosti,

modlitby sv. ruženca a spoloč
né stretnutia spojené s rozho
vormi so svojím správcom. 
Každoročne sa na druhú má
jovú nedeľu slávi Deň matiek. 
Tak ako po minulé roky aj toho 
roku deti uvili do veľkej kytice 
blahopriania, básničky, pes
ničky venované svojim dra
hým mamičkám, babičkám, 
ale nezabudli ani našu nebes
kú Pannu Máriu, ktorej veno
va li pobožnosť, m odlitby 
a rozjímania. Druhú veľkú ky
ticu symbolicky uložili pred iko
nu Panny Márie, Matky Božej, 
venovanú všetkým tým mat
kám, babičkám, ktoré sa tešia 
Pánovej prítomnosti.

Naša farská kronika je bo
hatá aj o iné ďalšie akcie, 
a Svätým Duchom naplnené 
chvíle. Kronika je obohatená 
množstvom fotografií.

Mgr. Silvia HORŇÁKOVÁ 
Ing. Eva HRICOVÁ
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3. valné zhromaždenie Spolku sv. Cvrila a Metoda
V sobotu, 12. júna sa v Mi

chalovciach, sídle Spolku sv. 
Cyrila a Metoda, uskutočnilo 
v poradí 3. valné zhromažde
nie tejto nábožensko-kultúr- 
nej ustanovizne od jej 
obnovenia v roku 1991, Čle
novia zhodnotili činnosť za 
predchádzajúce volebné ob
dobie (1995-1999), zvolili 
nový výbor spolku, schválili 
zmeny v Stanovách a vytýčili 
ciele pre najbližšie obdobie.

Rokovaniu predchádzala 
archijerejská sv. liturgia v Chrá
me Svätého Ducha redempto- 
ristov, ktorú s lúžil košický 
exarcha vladyka Milan, vicepro- 
vinciál redemptoristov o. Jozef 
Jurčenko, CSsR., predseda 
spolku tit. kanonik Jozef Kne- 
žo a ďalší duchovní otcovia, 
medzi ktorými bol aj prešovský 
biskupský vikár o. Pavol Rep- 
ko, zastupujúci prešovské bis
kupstvo (o. biskup Ján mal 
povinností v diecéze). Príleži
tostnú homíliu kázal vladyka Mi
lan, ktorý okrem iného povedal, 
že slovenský národ i slovanské 
národy vôbec nedocenili v mi
nulosti dielo sv. solúnskych bra
tov, ktorí sa po akoby vyhnaní 
vracajú po stáročiach opäť na 
naše územie.

V úvode rokovania, ktoré sa 
uskutočnilo vo Veľkej sále mest
ského kultúrneho strediska sa 
po úvodnej básni a vystúpení 
Zboru sv. Jozefa z Michaloviec 
k prítomným, medzi ktorými bol

aj riaditeľ cirkevného odboru Mi
nisterstva kultúry SR a predse
da Cyrilometodskej spoločnos
ti Dr. Miroslav Holečko, riaditeľ 
S lavistického kabinetu SAV 
Prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.,

SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

akadem ický m aliar Mikuláš 
Klimčák, primátor mesta Micha
lovce Ing. Jozef Bobík a ďalšie 
osobnosti duchovného a spolo
čenského života, sa prihovoril 
doterajší predseda spolku o. 
Jozef Knežo. Rokovanie po
zdravil vladyka Milan, biskupský 
vikár o. Pavol Repko a ďalší. 
Správu o činnosti spolku od 2. 
valného zhromaždenia (29. 
apríla 1995) predniesol jeho 
správca a podpredseda spolku 
Ing. Vladimír Miroššay.

Za uvedené obdobie vzrást
la členská základňa z 2330 na 
4118 členov, z toho je 69 zakla
dajúcich a 84 skupinových. Na 
večnosť odišlo 165 členov.
V súčasnosti pôsobí spolok v 
299 lokalitách na Slovensku
i v zahraničí. Zjednotlivých od
bočiek treba vyzdvihnúť aktivi
tu odbočiek vo Vranove nad 
Topľou, v Michalovciach, v Se
čovciach, v Košiciach-Terase, 
v Strážskom, v Novom Rusko- 
ve a ďalších. V oblasti duchov
nej aktivity sa činnosť viazala

hlavne cyrilometodským dňom, 
ktorými sú 14. február, 6. apríl,
11. máj a 5. júl, kedy sa slúžili 
sv. liturgie na úmysel členov 
spolku či zosnulých členov, 
resp. pripravovali rôzne podu

jatia. Veľkú pozornosť 
venoval spolok význam
ných osobnostiam, kto
ré sa zaslúžili o rozvoj 
našej cirkvi, resp. spol
kovej činnosti -  o. ThDr. 
J. Murínoví, JUDr. Joze

fovi Pichonskému, o. Michalovi 
Lackovi, SJ, o. Michalovi Fedo- 
rovi, SJ, o. biskupovi Andrejovi 
Bačinskému, o. Polykarpovi 
Oleárovi, OSBM, o. Jozefovi 
Zorvanovi, o. Vojtechovi Dudi- 
čovi, a ďalším.

Z ďalších aktivít možno spo
menúť podporovanie stretnutia 
mládeže v Bystrej, festivaly 
m ládežníckych speváckych 
zborov FEST a Medzinárodný 
festival speváckych zborov du
chovných piesní v Košiciach.
V oblastí publikačnej činnosti 
spolok už trad ične vydáva 
Gréckokatolícky kalendár, ďalej 
sú to publikácie Piesne zo So- 
lúna, Prví slovanskí svätci, Zo
stali verní, Akatist k Bohorodič
ke, Poriadok bohoslužieb 
a ďalšie.

Výbor spolku si cení dobrú 
spoluprácu s farskými spolo
čenstvami, našimi speváckymi 
zbormi, Spolkom sv. Vojtecha 
v Trnave, obecnými a mestský
mi úradmi, Cyrilometodskou 
spoločnosťou v Bratislave, Do

mom Matice slovenskej v Mi
chalovciach, múzeom v Micha
lovciach aTrebišove i ďalšími 
inštitúciami.

Množstvo podnetných návr
hov, resp. pripomienok, ktorými 
sa bude zaoberať nový výbor, 
odznelo v diskusii. Osobitne 
zaujal príspevok Dr. M. Holeč- 
ka, ktorý hovoril o. i. aj o sv. 
Gorazdovi a navrhol užšiu spo
luprácu medzi spolkom a Cyri
lometodskou spoločnosťou.

Po diskusii odovzdal o. kano
nik Jozef Knežo pamätné pla
kety ďalším  zakladajúcim  
členom spolku. Čestným člen
stvom v spolku bol poctený aka
demický maliar Mikuláš Klimčák 
a mukačevsko-užhorodský bis- 
kup-ordinár Ivan Semedi.

V závere rokovania bol po 
doplňujúcom návrhu zvolený 
21-členný výbor spolku a re
vízna komisia. Novým predse
dom sa stal o. Mgr. Michal 
Hospodár, správca farnosti sv. 
Petra a Pavla v Košiciach. Do
terajší predseda tit. kanonik o. 
J. Knežo je čestným predsedom 
spolku.

Naša nábožensko-kultúrna 
ustanovizeň pod duchovným 
vedením našich arcipastierov 
chce i naďalej v zmysle spolko
vých stanov pôsobiť na nábo- 
žensko-kultúrne povznesenie 
členov spolku i všetkých veria
cich a pomáhať v duchovnej 
obrode pri vstupe do tretieho 
kresťanského tisícročia.

Ján POPRÍK

Naši jubilanti
V júli t. r, si významné životné 

jubileum pripomínajú títo naši čle
novia:

Anna Kmecová z Hlinného a Ing. 
Ján Roman z Nového Ruskova.

Anna Andrusová z Prešova, 
Ján Maťaš z Breziny, Pavol Miňo 
zo Zemplínskej Teplice a Mária 
Rohaľová z Voliče.

Mária Danková zo Sačurova, Mi
chal Ferik zo Zemplínskeho Hradiš- 
ťa, Zuzana Chomová z Fijašu, o. 
Alexej Janočko z Pčoliného, Anna 
Marcinková zo Zbehňova, o. Ing. 
Jozef Mašlej zo Šarišských Sokolo- 
viec, Júlia Petrová zo Šumiaca 
a Zuzana Šutajová z Dúbravky.

Anna Hašeková z Hlivíšť, Anna 
Hricová zo Sačurova, Juraj Kollár 
zo Zamutova, Mons. Ján Krajňák 
z Košíc, Mária Kráľová zo Sobra
niec, Anna Obrazová z Nižného 
Žipova a Anna Sotáková z Jastra
bia nad Topľou.

Elena Elizeusová zo Šumiaca 
a Michal Lukáč z Poše.

Šarlota Herbstová z Košíc, 
Anna Hricková z Popradu, Mária 
Mižiková z Bánoviec nad Onda
vou a Juraj Zalom-Marko z Pre
šova.

Jozef Hromjak z Ružomberka.
Všetkým jubilantom vyprosuje

me hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných ro

kov. -as-

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

da prispeli:
Z TREBIŠOVA- Alžbeta Bandžejová 

50 Sk, Michal Bodrog 50 Sk, Pavol Bo- 
komlaško 50 Sk, Andrej Fedorčák 50 Sk, 
Michal Fedorčák 50 Sk, Mária Havrilová 
50 Sk, Anna Kolesárová 100 Sk, Mária 
Kostrubová 100 Sk, Helena Puhkyová 50 
Sk, Sestry Rádu sv. Bažila Veľkého 50 Sk, 
JUDr. Anna Siksová 50 Sk, Terézia Uhri- 
nová 50 Sk, Anna Vargová 100 Sk, Anna 
Vrabeľová 50 Sk a Jozefína Václavská 50 
Sk.

Z TRHOVIŠŤA - Bohuznáma 50 Sk, 
Mária Krivá 50 Sk a Ján Tkáč 50 Sk.

Andrej Baran, Vranov nad Topľou 100 
Sk, Rodina Dančová, Vlača 600 Sk, o.

Alojz Dlugi, SJ, 50 Sk, Bohuznáma, Choň- 
kovce 150 Sk, Anna Boková, Novosad 500 
Sk, Mária Frenová, Dlhé Klčovo 100 Sk, 
Michal Kaňuk, Vyšný Hrabovec 50 Sk, Ján 
Litvák, Strážske 50 Sk, Mária Mihalová, 
Kačanov 50 Sk, Michal Mikita, Martin 100 
Sk, Ružena Puľaková, Zbudza 100 Sk, 
Anna Purmová, Humenné 150 Sk, Sabina 
Rapavá, Ruské Peklany 100 Sk, Ruženco
vý spolok Ruská Nová Ves 500 Sk, Ondrej 
Svat, Jaseňov 150 Sk, Emília Šramková. 
Handlová 250 Sk, Tomaščinová, Miklušov- 
ce 100 Sk, Pavol Vaško, Kuzmice 150 Sk a 
Juraj Vatraľ, Svidník 100 Sk.

Farské úrady - Drienica 50 Sk, Vojčice 
50 Sk.

Za dary Pán Boh zaplať.
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Dňa 15. augusta sa do
žíva 60 rokov života 

Mária B ec h ero v á

Za jej záslužnú prácu, 
ro zš iro va n ie  č a s o p is u  
Slovo jej ďakuje a blaho
želá naša redakcia a pra
covníci G réckokato lícke j 
Charity v Prešove 

Na m nohaja  i b laha ja  
lita!

Šijeme a opravu
jeme poškodené  
chrám ové zás ta 
vy (aj obrazy), tel.: 
091/549 02 večer.

P redám e la c n o  
nový n á h ro b n ý  
pomník pre dve  
osoby.
Kontakt:
Tel. 091/710 419

teľ/fax: 00421 935 472 93 64, 472 93 65

Cestovná kancelária Búchala Tour vám ponúka možnosť navštíviť známe 
aj menej známe pútnické miesta v Európe

Púte do Medugorja 
Termíny:
07.07.- 16.07.1999
17.07.-24.07.1999
29.07.-07.08.1999
10.08.-19.08.1999
10.09.-17.09.1999
08.10.- 15.10.1999
08.11.-14.11.1999
06.12.-12.12.1999
28.12.- 03.01.2000

La Salette -  Fatima -  Garabandal -  Lurdy.
Termín: 5.-15.10. Cena: 7950 Sk.
Turín -  Lurdy -  Garabandal -  Nevers.
Termín: 23.-29.9. a 14.-20.10. Cena: 6300 Sk. 
Assisi -  Rím -  Vatikán -  San Giovani Rotondo. 
Termín: 19.-24.9. Cena: 4800 Sk.
Silvester a Nový rok 2000 v Rime.
Termín: 28.12. 1999-2 .1 . 2000 Cena: 5700 Sk.

Cena: od 1750 do 
2250 Sk + 10.- DM/ 
os./deň (cena sa 
mení podľa počtu dní 
a programu -  infor
mácie v CK).

Cestovná kancelária Búchala Tour, Slovenská 5, 085 01 Bardejov, Tel./Fax: 0935 -  472 93 65,472 93 64

G A L A T O U R
GALATOUR cestovná kancelária, 
Nám. mieru 1, 080 01 Prešov, 
Tel./Fax: 091/713 101, Tel.: 734 251 
(Dom kultúry odborov, II. posch.)

Monaco -  Lurdy -  Ženeva. Termín: 8.-13.8. Cena: 3980 Sk.
Taliansko: Loreto -  San Giovani Rotondo -  Syrakúzy -  Rím. Termín: 30.9. — 8.10. 
Cena: 6990 Sk (pre stredné a západné Slovensko cena 6800 Sk).
Lurdy -  Paríž. Termín: 28.8 -  4.9. Cena: 7200 Sk.
Turín -  Lurdy -  San Remo alebo Monaco. Termín: 24.-30.7. Cena: 4550 Sk.
Lurdy -  Fatima. Termíny: 30.7.-10.8. Cena: 9000 Sk, 15.-27.8. Cena: 10 400 Sk.

Taliansko -  Lido Delle Nazioni -  APP s kuchynkou

Č. záj. Termín
APP 1/4 cena pre 1 osobu APP 1/6 cena pre 1 osobu

pri plnom 
obsadení

pri obsadení 
3 osobami

pri plnom 
obsadení

pri obsadení 
5 osobami

pri obsadení 
4 osobami

10. -17.7. 3950 Sk 4990 Sk 3600 Sk 4110 Sk 4880 Sk
17. -24.7. 3950 Sk 4990 Sk 3600 SK 4110 Sk 4880 Sk
24. -31.7. 3950 Sk 4990 Sk 3600 SK 4110 Sk 4880 Sk

V cene je započítané: 7x 
ubytovanie, plyn, elek. 
energia, voda, slnečník, 
2 ležadlá.
Doprava: individuálna 
alebo autokarom v cene 
1850 Sk/osoba.

ppppíš(5&!$!5&!5p&!5{sssí5fifi&(s

Kongregáciu Najsvätejšieho Vyku
piteľa (CSsR) -  redemptoristov -  za
ložil v roku 1732 sv. Alfonz Mária Li- 
guori (1696-1781) a jej poslaním je 
denné posväcovanie a pomáhanie na 
ceste spásy opusteným dušiam najmä 
formou apoštolátu medzi jednoduchý
mi ľuďmi. Kongregácia rástla, mohut
nela a jej členovia sa dostali do mno
hých krajín všetkých svetadielov. Aj na 
Ukrajinu. Stalo sa to tak, že belgickí 
redemptoristi prijali východný obrad 
a na pozvanie metropolitu arcibiskupa 
Andreja Romana Šeptyckého prišli 21. 
augusta 1913 pôsobiť do Uneva pri 
Ľvove. Hoci o krátky čas vypukla prvá 
svetová vojna, i pri počiatočných ťaž
kostiach dosiahli v misijnej práci prvé 
výrazné úspechy.

Už v roku 1915 sa stal prvým domá
cim ukrajinským redemptoristom ta

jomník biskupa Nikity Budku o. Josif 
Bala a v jeho šľapajach ho v roku 1917 
nasledoval jeho mladší brat Ivan 
a ďalší. V roku 1919 do noviciátu na
stúpil budúci veľký biskup Mykola Čar- 
necký (1884-1959), ktorý dovtedy 
prednášal filo
zofiu a dogmati
ku v seminári 
v Stanislavove 
(dnes Ivanov- 
Frankovsk). Počet redemptoristov po
zoruhodne vzrastal a ešte pred druhou 
svetovou vojnou bola zriadená ľvovská 
viceprovincia gréckokatolíckych re
demptoristov, ktorá mala šesť klášto
rov , 51 kňazov, 20 bohoslovcov, 34 
bratov, 12 novicov, dvoch kandidátov 
a 115 žiakov-gymnazistov.

V rokoch 1946-1989 Ukrajinská 
gréckokatolícka cirkev po jej “zrušení"

prežívala v rokoch krutého totalitného 
systému ťažké časy prenasledovania. 
Aj redemptoristi stali sa svedkami vie
ry vo väzniciach a v sibírskych gula- 
goch. Biskup Mykola Čarnecký začal 
svoju krížovú cestu po uväznení v Ľvo

ve 11. mája 
1945 a po po
byte v pracov
ných táboroch 
na Sibíri ho 72- 

ročného ťažko chorého v roku 1956 
prepustili a zomrel v Ľvove 2. mája 
1959 v chýre svätosti. Jeho hrob na 
ľvovskom Ličakovskom cintoríne na
vštevujú pútnici zo širokého okolia.

Z podzemia do práce na duchovnej 
obnove spoločnosti sa na začiatku 90. 
rokov nášho storočia prihlásili aj re
demptoristi. Pôsobia opäť vo svojich 
kláštoroch a dnes tvoria jednu zo 42

provincií mohutnej kongregácie redem
ptoristov, ktorá má v súčasnosti 5830 
členov. Vlani -  v roku 85. výročia prí
chodu redemptoristov na Ukrajinu -  
žilo v desiatich kláštoroch a domoch 48 
kňazov, dvaja bratia, 42 bohoslovcov, 
13 novicov a 14 kandidátov.

Redemptoristi našej michalovskej 
gréckokatolíckej viceprovincie majú 
misijný dom v Koroleve, v mukačev
skej eparchii a pôsobia tam naši zná
mi misionári -  o. Štefan Ištvaník, o. Ján 
Čuchráč a o. Cyril Bučko.

I pri týchto povzbudzujúcich číslach 
je však na Ukrajine ešte stále nedo
statok kňazov a platí, že “žatva je veľ- ■ 
ká, ale robotníkov málo. Preto proste 
Pána-žatvy, aby poslal robotníkov na 
svoju žatvu” (Mt 9, 37-38).

Pripravil: Pavol KUŠNÍR

Redemptoristi 
na Ukrajine



D a r o v a Lí 
n a  SLOVO

Kamila Pristašová Sečovce 40 Sk, 
Gréckokatolícky farský úrad Čertižné 100 
Sk, Andrej Revák Bardejov 40 Sk, Anna 
Poláková Dúbravka 50 Sk, Ján Blicha Ja
seňov 40 Sk, Miroslav Feda Fulianka 340 
Sk, Ladislav Lazúr Belža 200 Sk, Anna Ba- 
čišinová Prievidza 40 Sk.

Z HATALOVA-Anna Dorčaková 50 Sk, 
Gabriel Nemeth 50 Sk, Ján Jalčovik 50 
Sk, Erika Mošpanová 50 Sk, Eugen Maš- 
čeník 50 Sk.

ZO SLIEPKOVIEC - Mária Raškovska 
50 Sk, Margita Kažimirská 50 Sk, Anna 
Sabolová 50 Sk, Marta Peštová 50 Sk, 
Milan Čižmár 50 Sk, Anna Paľovčíková 50 
Sk, Helena Tkáčiková 50 Sk.

Z DÚBRAVKY - Mária Pčolárová 50 Sk, 
Viera Števanková 50 Sk, Mária Eľková 
100 Sk, Mária Bajužiková_50 Sk, Anna No- 
váková 50 Sk, Zuzana Čurmová 50 Sk, 
Anna Hricová 100 Sk, Mária Kišiková 50 
Sk, Anna Silaničová 100 Sk, Ružena Se- 
manová 50 Sk, Jolana Benetínová 40 Sk, 
Alžbeta Bajužíková 40 Sk, Eva Bajužíko- 
vá 50 Sk, Mária Červeňáková 40 Sk, Anna 
Kušnírová 50 Sk, Mária Čurmová 50 Sk, 
Eva Tkačová 50 Sk, Mária Eľková 50 Sk, 
Anna Eľková 50 Sk a Helena Šestková Lo- 
žín 40 Sk.

Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove 
-  zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy 
v Tichom Potoku, okr. Sabinov - prijme od 
1.9.1999 učiteľa (-ku) pre 1 .-4. ročník ZŠ. 
Požadované vzdelanie: VŠ -  aprobácia 
pre 1. stupeň ZŠ. Záujemcovia nech za
šlú svoju žiadosť do 30. júna 1999 na ad
resu: Gréckokatolícke biskupstvo, Školský 
úrad -  sr. Mgr. Katarína Kozáková, Hlav
ná 1,081 35 Prešov.

PREŠOV
Pod Kamennou 
baňou č. 35,
tel/fax 091/721 789

Renojava s.r.o.
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 protikózny náterový systém ZINGA ako náhrada, 
príp. doplnenie galvanického zinkovania.
III. Ponúkame voľné kapacity práškového lakovania kovových predmetov

Časopis gréckokatolíkov vychádza k 1. a 3. nedeli v mesiaci. Vydáva Spolok sv. Vojtecha, Vojtech s. r.o. v Trnave. Vedúci 
SLOVO redaktor: Blažej Krasnovský. Redaktori: Anton Mesároš, Pavol Kušnír. Poradca pre teologické otázky: o. Anton Mojžiš. Pred

seda redakčnej rady: o. Marek Pribula. DTP: PV-Media s.r.o. Tlač: SLOVSPOL Košice a.s. Príspevky zasielajte na adresu: 
Redakcia Slova, Hlavná 8, 080 01 Prešov, telefón a modem-fax 091/723 783, mobil 0905 467 100. Redakcia si vyhradzuje právoRedakcia 

Hlavná 8 
080 01 Prešov

na úpravu zaslaných príspevkov. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Cena 1 výtlačku 7 Sk. Celoročné predplatné 160,-Sk. 
Peňažný ústav: SLSP - Prešov. Číslo účtu: 107 6847 - 579/0900. Indexové číslo 49618. Distribúcia: priamo z redakcie.

M A R K O B  S.r.O . S ú k ro m ie .
, v-:_WŠBšBŕŠík >s\

vyrába - dodáva - montuje MARKOB
- Horizontálne hliníkové žalúzie 

do plastových okien ISOTRA
- Interierové rolety 

do plastových okien fantázia
- Tesnenie okien a dverí - výhradné 

zastúpenie firmy VÄRNAKO - Švédsko
- Siete proti hmyzu - pevné okno, 

na dvere, samonavíjacie
- Rolety vonkajšie - plastové, hliníkové
- Rolety interierové - 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

MEHERALNE VODY aus.
Slovenská 19, 081 86 Prešov 
tel.: 091/725 363, fax: 091/732 610

PRÍRODNÁ STOLOVÁ VODA

PRAMEŇ VÁŠHO ZDRAVIA

/ —> .  ľ l  ® Cigelka
LIEČIVÁ MINERÁLNA VODA

KLENOT MINERÁLNYCH VÔD

IHUMASKÍ*
PRÍRODNÁ MINERÁLNA VODA

VODA NOVEJ GENERÁCIE

SALVATOR®


