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SLOVO

Srdce sv. Makríny sa stalo od detstva 
oltárom, na ktorom sa oheň Božej lásky 

rozhorel už v útlom 
detstve. Predpoklady 

pre to získala už vo 
svojej rodine.

Rodinnú tragédiu Boh použil pre 
svoje plány a pritom nezmenšil 

šťastie. V každej ťažkej životnej chvíli 
je východisko. Treba sa nechať viesť 
za ruku a počúvať. V prípade rodiny 
Petríkovej išlo a ide predovšetkým o 

počúvanie.

Monika TANCAKOVA

Vidím ťa,
■ v  ■ vJezisu

V id ím  ťa, Je ž išu , 

v  d ie ťa ti bez  m am y, 

n ev inn é , že  je  tu, 

že  m á sm ú to k  v tvá ri, 

že  m á s ln ko  v  p le ti 

a v z ra s t že  m á 

m a lý ,

že  sa  na rod ilo , 

kde  ho  nevíta li.

V id ím  ťa , Je ž išu , 

v  d ie ťa ti bez  m am y, 

je h o  sm u tn é  očká  

si lásku  pýta li.

C e z  to to  d ie ťa ,

Je ž išu , 

v id ím  teba ,

ke ď  sa  k rá tko  m od lím , 

n ie  som  ti neve rná .

Boanerges je rocková kapela. V 
preklade znamená Synovia hromu. Žijú 

a pôsobia v Žiari nad Hronom a svoj 
názov odvodili od dvoch bratov - 

apoštolov Jakuba Zebedejovho a jeho 
brata Jána, ktorých takto nazval sám 
Ježiš. Ich piesne sú výpoveďou o ich 

živote, Bohu, láske, šťastí, sklama
niach, o realite sveta.

Str. 8-9



OBILNÉ POLIA 
A VINICE

V známom gruzínskom filme 
Pokánie odznela veta - “Načo 
je komu taká cesta, ktorá ne
vedie do svätyne?” Lebo kaž
dá z našich životných ciest má 
sa napájať na cestu končiacu 
pri dome Pánovom. Je to ces
ta, ktorou prinášame celok ži
vota ako obetu Pánovi. V 
kolobehu rokov prichádzame s 
produktom práce našich rúk, 
našej námahy, trpezlivosti, 
schopnosti, energie, vernosti a 
lásky. Pán ich potom premieňa 
na novú kvalitu, podobne, ako 
premenil vodu v Káne galilej- 
skej.

V týchto dňoch môžeme vi
dieť zlatisté obilné polia a sta
rostlivo obrobené vinice. Z nich 
vzíde chlieb a víno, ktoré budú 
v svätej liturgii premenené na 
skutočné Telo a Krv Spasiteľa. 
Najskôr sa prostredníctvom 
práce ľudských rúk vteľuje člo
vek do darov prírody. Je to tvor- 
čia práca. Vytvára nové hodnoty 
a môžeme ju nazvať liturgiou 
všedného dňa. Keď potom v ne
deľu prinášame pred oltár našu 
celotýždennú námahu, Boh ju 
prijíma a premieňa a takto vchá
dzame do jedno ty celého 
vesmíru v Kristovi, našom Pá
novi.

Pápež Ján Pavol II. v liste 
umelcom hovorí, že viera, kto
rá nevytvára kultúru, je nenapl
nenou, neprežitou vierou. Keď 
je tomu tak, potom tí, ktorí prá
cou vytvárajú nové hodnoty, tvo
ria kultúru života a teda robia 
svoju vieru živou, naplnenou a 
účinnou. Takouto vierou sa stá
vajú spolupracovníkmi tvoria
ceho Boha, spoznávajú oprav
divý život s jeho tajomstvom a 
s jeho výzvou kráčať ďalej po 
ceste, ktorá vedie do svätyne.

Žijeme v modernom, už pre
tvorenom svete. Liturgia nášho 
časuje obradom, pri ktorom ne- 
obetujeme len dary prírody, ale 
aj ovocie práce človeka, ktoré 
je niekedy vyjadrené zástupne 
pomocou peňazí. Nech táto 
zástupná hodnota predstavuje 
šľachetné, pravdivé a obetavé 
úsilie každého z nás.

M. STANISLAV

V tomto čase letných prázdnin a dovoleniek hľadáme miesto 
na zemi pre odpočinok. Oddych si každý predstavuje ako miesto 
pokoja, relaxu. Chrám je miesto, ktoré spĺňa toto kritérium v 
každom čase. Kiežby sme na toto nezabúdali a čerpali aj po
čas týchto letných dní pokrm duše aj tela. Keď vstúpime do 
chrámu, povedzme - Tebe, Bože, vďačíme za chvíle oddychu. 
Za slnko, dážď, vietor... za tento čas, v ktorom cítime, ako si 
blízko pri nás pod spôsobom chleba a vína y bohostánku. 

 ________________________________text a foto -rs-

Úmysly apoštolátu modlitby 
na mesiac august

Aby Božie deti z generácie na generáciu chválili Boha Otca a 
ďakovali mu za veľké činy, ktoré neprestajne koná v dejinách 
ľudstva.

Aby cirkvi v Latinskej Amerike, povzbudené 6. misijným latin
skoamerickým kongresom, rástli v pravom misijnom duchu pre 
službu novej evanjelizácie.

Perly východných otcov
Sv. Bažil Veľký O HORLIVO STI V  DIELE PÁNOVOM
A ko m ožno byť ustavične horlivým  v diele Páno

vom  (1 Kor 15, 58)?
- Keď budem e rozm nožovať daný dar prácou na osoh 

a postup blížnych, a lebo že budem e pre javovať väčšiu 
snaživosť v zá ležitosti Božej, ako obyčajne býva snaha
o ľudské záležitosti.

Sv. Bažil Veľký O NALO M ENEJ TR STIN E A H A S
NÚCO M  KNÔTE

Čo je  “nalom ená trsť a hasnúci knôt” (Mt 12, 20) 
a čo to znam ená nedolom iť trsť a nedohasiť knôt?

- M yslím , že nalom enou ťrsťou je  ten, čo s nejakou 
náruživosťou plní Boží príkaz. Netreba ho lám ať alebo 
vyhadzovať, ale radšej liečiť ako Pán učil: “Dajte si po
zor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás 
obd ivovali...”(M t 6, 1). Aj Apoštol prikazuje: “Všetko robte 
bez šom ran ia  a pochybovan ia ” (Flp 2, 14) a na inom 
m ieste: “Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slá
vu...” (Flp 2, 3). A  hasnúci knôt je  ten, čo neplní prikáza
nia s vrúcnou túžbou a s plnou horlivosťou, ale ospanlivo 
a lenivo. Netreba ho dohasiť, ale skôr prebudiť m yšlien
kou o Božom súde a jeho  prisľúbeniach.

Ďakovné sv. liturgie
31. 7. bude ďakovná sv. 

liturg ia  o. b iskupa Mons. 
Jána H irku pri 50. výročí 
k ň a z s k e j v y s v ia c k y  o
10 .00  h v K a te d rá ln om  
chráme sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove a 14. 8. v rodis
ku o. biskupa v Abranov- 
ciach

Diecézne odpusty 
v Prešovskej diecéze
8. 8. -  Buková Hôrka 

2 2 .8 . -  Šašová
29. 8. -  Ľutina

5. 9. -  Č irč

Výročie Jasenova
31. jú la  -  sobota -  archi- 

jere jská sv. liturgia pri prí
ležitosti 720. výročia prvej 
písomnej zm ienky o obci. 
Slúži košický exarcha vla- 
d yka  M ila n  C hau tu r, 
CSsR.

1. augusta  -  nedeľa -  
slávnostná sv. liturgia. Slú
ži protosynkel o. Vladimír 
Tomko.

Slávnosť 
v Iňačovciach

8. augusta o 10.30 h - ar- 
chijerejská sv. liturgia ko
šického exarchu vladyku 
M ilana  C hau tu ra , CSsR 
a posviacka obnoveného 
chrám u.

Exarchátny odpust 
v Klokočové

14. augusta — sobota o
20.00 h -  archijerejská sv. 
liturgia košického exarchu 
vladyku Milana Chautura, 
C SsR , s novokňazm i -  
dia lóg s veriacim i.

15. augusta -  nedeľa o 
10.30 h — archijerejská sv. 
liturgia.

Najbližšie číslo SLOVA 
vyjde 15. augusta 1999 

ako dvojčíslo
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Plný som h o r l i v o s t i  za Pána
Boha z á s t u p o vVeď synovia Izraela opustili tvoju zmluvu, 

tvoje oltáre zborili a tvojich prorokov pobili 
mečom. Ja sám som ostal, za mojím živo
tom však sliedia, chcú mi ho vziať.

Keď by sme prechádzali dejinami vyvo
leného izraelského národa, zistili by sme, 
že jeho dejiny počnúc praotcom Abrahá
mom, ktorý tiež pred odchodom z Úru na 
výzvu Jahveho slúžil iným bohom, musel 
často na život a na sm rť bojovať 
s modlárstvom. Dalo by sa povedať, že Bib
lia je istým spôsobom históriou Božieho 
ľudu, ktorý sa vymaňuje z moci modiel. Ani 
radikálny zlom za Abraháma nezaručil pev
nosť rozhodnutia jeho ďalších pokolení pre 
vernosť jedinému a pravému Bohu, ale aj 
jeho potomci musia nanovo obnovovať 
svoje rozhodnutie nasledovať jediného 
Pána a nechodiť za inými bohmi. Tí iní bo
hovia boli bálovia a ašery, s ktorými sa Iz
rael stretá pri obsadzovaní Kanaánu 
a mieša sa s jeho obyvateľmi.

A takýto doslova boj na život a na smrť 
za záchranu viery v jediného Boha Izraela 
sa odohral aj za čias izraelského kráľa 
Achaba a jeho manželky Jezabely, dcéry 
pohanského sidonského kráľa Etbála.

(1 Kr 19, 10)
Achab slúžil Báloví a klaňal sa mu. Posta
vil aj oltár Bálovi v Bálovom chráme, ktorý 
vybudoval vSamárii. A ešte Achab posta
vil aj Ašere. Achab teda svojimi činmi po- 
pudzoval Pána, Izraelovho Boha, viac ako 
všetci izraelskí králi, ktorí boli pred ním (1 
Kr 16, 32-33). A strhol za sebou aj ceiý 
Izrael, takže popri 450 bálových prorokoch 
a 400 prorokoch Ašery zostal jediný pro
rok plný horlivosti za Pána, Boha Izraela -  
Eliáš, ktorého samotné meno vyjadruje 
pravdu -  “Jahve je môj Boh” (Elijjah).

Eliáš sa na hore Karmel vysmieva bo
hom ako ničomným modlám a vyprosí od 
pravého Boha oheň na zapálenie svojej 
obety a tým zachraňuje vieru v Jahveho 
a prikáže ľudu pobiť všetkých bálových 
kňazov. Sám však musí utekať pred Jeza- 
belinou pomstou. Boh je však sn ím a  jeho 
zápal horlivosti za Pána je odkazom spred 
takmer tritisíc rokov, kedy Eliáš žil v Izraeli 
až po našu súčasnosť.

Modly mávali všelijakú podobu. Boli to

rôzne sochy a sošky z dreva, kameňa, 
striebra i zlata, boli to i podoby zvierat, ako 
napr. zlaté teľa, okolo ktorého tancovali 
Izraeliti, kým bol Mojžiš na hore Sinaj pri 
svojom putovaní z Egypta do zasľúbenej 
zeme. Boli to tiež rôzne amulety (ako dnes 
talizmany), ktoré sa nosili zavesené pod 
šatami, ako sa o tom dozvedáme napr. 
z obdobia bojov Júdu Makabejského, ktorý 
takýchto osobných bôžikov sám našiel 
u pobitých Izraelitov, čím sa ich smrť chá
pala ako trest za ich modloslužobníctvo. 
Kto totiž opúšťal pravého Boha, musel sa 
niekomu klaňať, a preto si vymýšľal 
a vyrábal vlastné modly, ktoré majú oči 
a nevidia, majú uši a nepočujú, majú ústa 
a nepovedia slovka... (por. Ž 135). Takýto 
človek potom svojim modlám slúžil, kla
ňal sa im a obetoval im obety a sám jedol 
z nich. Ba dokonca ako obetu hádzal 
modle Amončanov Molochovi i vlastné 
deti. Tieto modlárske ohavnosti dostávali 
v priebehu ľudských dejín stále nové 
a nové podoby.

Na mnohé ďalšie formy modloslužby 
upozorňujú aj svätopisci Nového zákona, 
ktoré majú svoju aktuálnosť aj dnes, pre
tože modloslužobníctvo je akýmsi trvalým 
pokušením pre všetkých, ktorí opúšťajú 
vieru v jediného Boha. V ľudskom srdci 
totiž nemôže byť duchovné vákuum ako 
trvalý stav. Ak človek vypudí zo svojho srd
ca Boha, hneď vpúšťa doňho bôžikov, ak 
sa prestane klaňať Bohu, hneď sa začne 
klaňať svojim modlám, ak nechce byť 
v područí Božej lásky a jeho poriadku, vstu
puje do otroctva svojich modiel.

Prezrime si teraz galériu bôžikov a modiel, 
ktorým sa klania aj dnešný človek. Peniaze 
a hmotné bohatstvo, najväčší bôžik dneš
ka, ktorý už zotročil tak veľa ľudí. Mnohí ne
váhajú použiť ani tie najhroznejšie 
prostriedky, aby mohli celú svoju existenciu 
zveriť moci peňazí. Lenže: “Nik nemôže slú
žiť dvom pánom, pretože buď jedného 
bude nenávidieť a druhého milovať, alebo 
jedného sa bude pridŕžať a druhým bude 
opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj 
mamone” (Mt 6, 24).

Bôžik opilstva, nikotinizmu a drogových 
závislostí všetkého druhu (narkománie, 
hracie automaty, lotérie, televízia...), ten 
sa ponúka na ešte väčšie zamotávanie 

Pokračovanie na str. 5

Joze f t ó t h  Ďakovná pieseň
(Otcovi biskupovi Mons. Jánovi Hirkovi, Dr.h.c., 
k päťdesiatke jeho kňazstva) . . . ,

A zostal som tu s Tebou, Pane,
a strom y kvitnú a strapce sú
ja k  najkrajšie ruže vyčačané.
A moje ruky, čo rozdávali mannu
a Tvoje najvzácnejšie vína,
nie, ešte neochabli
a nezvládla ich dlhoročná drina.
A spievam Ti ja k  v p rvý deň
môjho pomazania
a päťdesiat liet a päťdesiat zím
spieva so mnou v zbore,

nie, nepadol som dolu,
s Tebou som kráčal hore,
na horu Tábor,
na horu premenenia,
a v Tvojej sláve sa moje roky
na m ladosť večnú menia.
A tak tu m ladý vinohradník
s vrecami rokov spieva:
Hosanna Ti, Pane, hosanna,
či nad vinicou svitá
a či sa nad ňou stm ieva!

Som stále mladý vinohradník 
vo Tvojej vinici, Pane, 
i keď už stleio veľa zím  
a veľa liet tak nečakane!
Hľa, roje zmijí, šakalov a supy 
sa zastrájali na Tvoje dielo, 
a keď si mysleli, že je  po všetkom, 
ich zbojstvo jak  víchor preletelo.
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Blížime sa k Jubilejnému roku

V jednej starej židovskej le
gende sa hovorí o tom, čo sa 
stalo v Izraeli, keď žil rabbi Me- 
nechen. Nejaký pomätený člo
vek sa nepozorovane dostal na 
Olivovú horu. Tam zatrúbil na 
posvätnú trúbu. Ľudia sa dom
nievali, že sa trúbi k Posledné
mu súdu, alebo že prichádza 
vykúpenie. Celá udalosť spôso
bila veľký zmätok. Len rabbi po
zrel z okna a riekol: „Len pokoj, 
nevidím žiadnu obnovu.“

Už tretí rok sa s Cirkvou pri
pravujeme na Veľké jubileum 
roku 2000, keď si pripomenie
me udalosť, keď Boh vtelením 
zostúpil do dejín človeka (Gal 
4, 4). Už tretí rok na základe 
apoštolského listu Svätého 
Otca Jána Pavla II., ktorý nesie 
názov Tertio Millennio adve
niente (Blíži sa tretie tisícročie), 
pozýva Cirkev všetkých pripra
vovať sa na toto jubileum. Vie
me o tom, počuli sme o tom? A 
ak áno, berieme vážne toto po
zvanie k obnove?

V televíznej relácii Sféry dô
verné dňa 12.12.1998 (STV 2), 
ktorú moderoval Mgr. Juraj 
Drobný a ktorá bola venovaná 
duchovnej obnove pred vstu
pom do tretieho tisícročia, bola 
daná možnosť vyjadriť sa aj po
slucháčom. Jedna z mnohých 
telefonických otázok, ktorá „re
zala“, bola aj táto: „Prečo tým 
otravujete Slovensko?“

Duchovná obnova - už aj z 
tohto pohľadu - je to, čo potre
bujeme všetci. Nikto z nás sa 
nesmie zbaviť zodpovednosti, 
ako vstúpime do tretieho tisíc
ročia. Nečakajme, že príde „se
dem statočných“ a urobia za 
nás všetko, kým my budeme 
toto sledovať kdesi v ústraní a 
držať im palce, aby sa im to 
podarilo (ale aj nepodarilo).

Na to nás upozorňuje Svätý 
Otec Ján Pavol II. v bule Incar- 
nationis mystérium, ktorou sa 
vyhlasuje Veľké jubileum roku 
2000: „Nikto nech sa preto v 
tomto jubilejnom roku nevyhý
ba Otcovmu objatiu. Nikto nech

žieho Syna svedčí o tom, že 
Boh hľadá človeka... Prečo ho 
hľadá? Pretože človek sa od 
neho vzdialil a skryl sa ako 
Adam medzi stromy pozemské
ho raja ( porov. Gn 3, 8-10 ). 
Človek sa dal zviesť nepriate
ľom Boha (porov. Gn 3,13). Sa
tan ho oklamal, keď mu 
nahovoril, že on sám je bohom 
a že môže ako Boh poznať dob
ro a zlo a riadiť svet podľa vlast
ného úsudku bez toho, aby bral 
do úvahy Božiu vôľu (porov. Gn 
3, 5). Keď Boh hľadá človeka 
prostredníctvom Syna, chce ho 
priviesť k tomu, aby opustil ces
ty zla, po ktorých kráča čoraz 
častejšie“ (TMA, 7).

„Berme to ako výzvu“ - píšu 
nám naši otcovia biskupi v 
Pastierskom liste pri vstupe do 
tretieho prípravného roku, „aby 
sme sa prebudili zo sna, aby 
sme zhodili skutky tmy a obliekli 
sa do výzbroje svetla vo svia
tosti pokánia, aby sme si obliekli 
Pána Ježiša Krista. Môžeme sa 
lepšie pripraviť ako bdením? 
Veď nevieme, kedy príde náš 
Pán (porov. Mt 24, 42)“.

„Jubilejný čas nás privádza k 
ráznym slovám, ktoré božská 
pedagogika používa na po
vzbudenie človeka k obráteniu 
a pokániu. To je totiž začiatok a 
cesta jeho rehabilitácie a pod
mienka pre opätovné získanie 
toho, čo by výlučne svojimi 
vlastnými silami nemohol do
siahnuť: priateľstvo s Bohom, 
jeho milosť, ako aj nadprirodze
ný život, jediný, v ktorom sa 
môžu splniť najhlbšie túžby ľud
ského srdca“ (Incarnationis 
mystérium, 2).

Ježiš Kristus si raz takto sťa
žoval sv. Terézii: „Chcel by som 
sa prihovoriť mnohým dušiam, 
ale svet robí v ich ušiach taký 
veľký hluk, že nemôžu počuť 
môj hlas.“ Kto je naplnený po
zemskými žiadosťami, nemôže 
počuť hlas Boha, ktorý k nemu 
hovorí.

o. Mgr. František DANCÁK

—  2000
sa nezachová ani ako starší 
brat z evanjeliového podoben
stva, ktorý sa vzpieral vstúpiť 
do domu a zúčastniť sa oslavy 
(porov. Lk 15, 25-30). Radosť z 
odpustenia nech je silnejšia a 
väčšia ako akýkoľvek hnev“ 
(11).

Tu si musíme všetci uvedo
miť, predovšetkým veriaci v 
Boha, že úlohou tohto tretieho 
prípravného roku je rozšíriť ob
zory veriaceho človeka na stret- 
nutie s Otcom, ktorý je na 
nebesiach (porov. Mt 5,45), kto-

tebe kameň na kameni, lebo si 
nepoznalo čas svojho navštíve
nia“ (Lk 19, 44). Prijmime teda 
pozvanie Cirkvi a spolupracuj
me s ňou na duchovnej prípra
ve k tejto významnej udalosti.

Dnes je príliš mnoho ľudí, kto
rí ani nie sú za Boha, ani proti 
Bohu, ale jednoducho „bez“ 
Boha. Avšak „bez Boha je člo
vek sám“ (F. M. Dostojevský). 
Kresťanská viera je však ohro
zená nielen tými, ktorí odmie
tajú evanjelium, ale aj samotný
mi kresťanmi. Preto sa možno 

pýtať s Kristom: 
„Nájde Syn človeka 

vieru na zemi, 
keď p ríde?“ 

(Lk 18,8).

rý Krista 
poslal a 
ku k to ré 
mu sa Kristus 
vrátil. Kresťanský 
život je veľkou púťou 
do Otcovho domu, na ktorej Cir
kev chce „pobádať všetkých, 
aby sa spojení s Kristom Vy
kupiteľom, dali na cestu oprav
divého pokánia“ (TMA, 50).

Ľudia už mali takúto neopa
kovateľnú príležitosť - keď bol 
Ježiš Kristus viditeľne medzi 
nimi. Nad niektorými svojimi sú
časníkmi musel zaplakať: „Je
ruzalem, Jeruzalem,... koľko ráz 
som chcel zhromaždiť tvoje 
deti, ako sliepka zhromažďuje 
svoje kuriatka pod krídla, a ne
chceli ste!“ (Mt 23, 37). A mu
sel tomuto mestu predpovedať 
skazu: „Zrovnajú so zemou teba 
i tvoje deti v tebe a nenechajú v

V tejto situácii nám prichádza 
na pomoc sám Boh. „Dotýkame 
sa tu podstatného bodu, pre 
ktorý sa kresťanstvo odlišuje od 
ostatných náboženstiev, v kto
rých od začiatku je vyjadrené 
hľadanie Boha zo strany člove
ka. V kresťanstve vychádza 
podnet od vtelenia Slova. Tu 
nielen človek hľadá Boha, ale 
je to Boh, ktorý osobne prichá
dza, aby rozprával človekovi o 
sebe, aby mu ukázal cestu, po 
ktorej možno prísť k nemu...“ 
(TMA, 6).

„V Ježišovi Kristovi však Boh 
nielen hovorí k človekovi, ale ho 
aj hľadá. Samotné vtelenie Bo-
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V j e j  s r d c i  h o r e l  
o h e ň  I é s ľ  y

Bez Boha nie sme ničím. 
Sme iba úbohé zrnká piesku, 
ktoré vietor ľahko zdvihne 
a zmieta nimi vo víre. Božia 
vôľa však dáva všetkému zmy
sel. I tomu nepatrnému zrnieč
ku, ktoré riadi a usmerňuje. Je 
len na nás, či sa rozhodneme 
pre chaos, alebo si vyberieme 
presné nasmerovanie nášho ži
vota ku konečnému cieľu -  
spaseniu a životu s Tvorcom 
vo večnosti.

Mnohí budú určite namietať, 
že v bežnom živote a dnešnom 
uponáhľanom svete je doslova 
nemožné myslieť na Božie 
veci. Takýto názor nie je ničím

nový. Už od prvých po
čiatkov existencie  
Cirkvi sa našli takí, 
ktorí hľadali výhovor
ky a dokazovali ne
možnosť ž iť podľa 
Evanjelia, ale i takí, 
ktorí svojím každoden
ným životom lásky ší
rili radostnú Ježišovu 
zvesť. Žiarivým príkla
dom túžby po priateľ
stve s Ježišom je  
svätá Makrína -  spolu

zakladateľka rehole baziliánok.
Jej život svedčí o tom, že veľ

mi skoro pochopila skutočnos
ti, že keď chce nasledovať 
Ježiša, musí konať ako on. 
I keď pochádzala z váženej 
a bohatej rodiny, nikdy ju neo- 
žiaril lesk bohatstva ani túžba 
vyniknúť vonkajšou krásou. 
Snažila sa už od svojej mlados
ti vo všetkom nasledovať svoj
ho Majstra.

Tridsať rokov Ježiša bolo na
plnených všednosťou. Návšte
vami synagógy, prácou, 
jedlom, životom v malom spo
ločenstve. Aké obyčajné! A za 
tým všetkým sa črtala úžasná,

trpezlivosť čakania na Boží 
plán. Človek je  stvorený na 
obraz Boží. Teda i s v. Makrína 
čakala vo všednosti na Boží zá
sah do je j života. Boh vždy 
v pravú chvíľu ukáže, čo od 
nás chce, čo od nás očakáva. 
Je potrebné len jedno -  nechať 
sa preniknúť jeho Duchom.

Boh v Starom zákone naria
dil. aby sa oheň na jeho oltári 
neprestajne udržoval “...oheň 
na oltári treba pritom udržia
vať” (Lv 6,9). Sv. Gregor hovo
rí, že tými Božími oltármi sú 
naše srdcia, kde túži, aby oheň 
Božej lásky vždy horel. Srdce 
sv. Makríny sa stalo od detstva 
oltárom, na ktorom sa oheň Bo
žej lásky rozhorel už v útlom 
detstve. Predpoklady pre to 
získala už vo svojej rodine, kto
rá bola vo svojej dobe vzorom 
oddanosti Bohu. Jej starí rodi
čia patrili k tým, ktorí počas 
veľkého prenasledovania kres
ťanov za vlády cisára Décia 
opustili majetok, aby zachova
li vernosť Kristovi. Pán Boh 
túto ich žertvu odmenil 
v deťoch. Svedčí o tom 
i samotný fakt, že v dejinách

Cirkvi nenájdeme podobnú ro
dinu, ktorá by dala Cirkvi toľ
ko svätých. A sv. Makrína je  
jednou z nich. V čom spočíva
la jej veľkosť? V úplnej odda
nosti Bohu, v bezhraničnej 
dôvere v Boží plán, v otvore
nosti pre Boha. A pravá otvo
renosť je  dar, dar Svätého 
Ducha. I sv. Makríne práve ten
to dar umožňoval nájsť 
a zapáliť duše rovnakého 
zmýšľania pre úplnú oddanosť 
Bohu. Dokázala v nich prehĺbiť 
dôveru, že v Bohu je skutočne 
všetko možné. Nechala sa 
viesť Svätým Duchom.

“Bez Ducha Svätého” -  ho
vorí I. Hazim - “Boh je ďaleko, 
Kristus ostáva v minulosti, 
evanjelium je  mŕtvou literou, 
Cirkev obyčajnou organizá
ciou, autorita je  panovaním, 
misie propagandou, liturgia len 
spomienkou a kresťanský ži
vot otrockou morálkou. ”

Už prvý Konštantinopolský 
koncil r. 381 vyhlásil, že Svätý 
Duch je Božskou osobou. Svä
tý Duch je  Osoba, nemožno 
s ním žiť ináč ako osobne, teda

Pokračovanie na str. 9

Plný som hor l ivost i  za Pána,
Boha zástupov

Dokončenie zo str. 3
životných problémov. “Starci nech sú 
triezvi... podobne aj staršie ženy nech nie 
sú oddané vínu ... podobne povzbudzuj 
mladíkov, aby boli triezvi... (por. Tit 2 - 6).

Bôžik a modla tela zachvacuje najmä mla
dú generáciu, ktorú natoľko zotročí, že ju na
koniec zdevastuje chorobami globálneho 
charakteru, ako je AIDS a iné. Pred touto 
modlou nás varuje sv. Pavol: “Umŕtvujte svoje 
pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, 
zlú žiadostivosť a lakom- stvo, čo je 
modloslužba! Pre takého veci prichádza Boží 
hnev na odbojných synov” (Kol 5-6). “Lebo 
uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník 
ani nečistý ani chamtivec, čo je modloslu- 
žobník, nemá dedičstvo v Kristovom 
a Božom kráľovstve" (Ef 5, 5).

Aj politická moc v obraze šelmy podľa 
Jánovej Apokalypsy je modlou, “ktorej sa 
budú klaňať všetci, čo obývajú zem, kto
rých mená nie sú zapísané od počiatku 
sveta v knihe života Baránka ...(Zjv 13, 8).

Ba aj čisto materiálne zachovávanie Zá
kona bez zachovávania jeho vnútorného 
obsahu príkazu lásky k Bohu a k blíž
nemu môže byť pre mnohých modlou, ako
o tom píše opäť sv. Pavol: “...keď ste po
znali Boha, alebo skôr, keď Boh pozná 
vás, ako to, že sa znova vraciate k slabým 
a úbohým živlom a chcete im zase slúžiť 
ako predtým?! Zachovávate dni, mesiace 
a roky!” (Gal 4, 9-10).

Nie zriedkavé sú dnes modlárske prak
tiky nosenia všelijakých talizmanov, vie
ra na horoskopy, čítania z rúk, veštenie

či zaklínanie. Aj tieto modly majú svo
jich prorokov a prorokyne, ktoré sa ľu
ďom ponúkajú na praktizovanie mod
lárstva cez televíziu.

A tak  by sme mohli pokračovať ďalej 
v predstavovaní dnešných modiel, ktorým 
sa klaňajú aj mnohí z nás. Ale všetky tieto 
modly, títo bôžici vedú k smrti. “Ich koniec 
je záhuba, ich bohom je brucho a hanba je 
slávou tých, čo zmýšľajú pozemsky” (Flp
3, 19).

Po takomto defilé dnešných bohov 
a bôžikov, ktorým sa klania a otročí im člo
vek aj na konci druhého tisícročia, je opäť 
veľmi aktuálny Eliášov duch, ktorý vo svo
jej horlivosti za Pána musí ústami dnešných 
prorokov zvádzať boj na život a na smrť 
s týmito bôžikmi, nad ktorými definitívne 
zvíťazí láska Boha Otca, ktorý si nás stvo
ril pre seba.

Položme si preto každý z nás otázku sám 
sebe: komu sa ja skutočne klaniam?

o. RNDr. Jozef VOSKÁR
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PodNETy
Správne 

rozhodnutie
Svet sa už napočúval 

dosť poúčok, nariadení, či 
záväzných ustanovení.

Isteže, poriadok musí 
byť. Škola musí mať svo
je  interné smernice o 
metodike vyučovania, vý
chovy a pod.

Nemocnice majú svoj 
liečebný poriadok, na kto
rom je okrem iného napí
saný aj ha rm onog ram  
denných operácií.

Je však na škodu, ak sa 
teoretické poznanie nea- 
plikuje v plnom rozsahu v 
praxi.

Hoci akokoľvek vzletné 
s lová  budem e h o vo riť  
iným, budú sa míňať cie
ľa, keď to nebudeme pre
žívať sami.

Často my, ľudia, máme 
veľké a vznešené nápady. 
Sú to iba len doslova len 
akési poučky, nariadenia 
pre tých druhých, ktorí by 
sa mali obrátiť. Slová ka
zate ľa  v chrám e, kto rý  
nám na príklade vykresľu
je niečo pozitívne, okam
žite vieme vzťahovať na 
seba sam ého. Naopak, 
negatívne príklady apliku
jeme zvyčajne na svojich 
blížnych.

Naše požiadavky, merit- 
ka sú veľmi veľké, ale to 
čo vyh lasu jem e, to, čo 
hovoríme, sú len prázdne 
slová, lebo necítime potre
bu niečo na sebe zmeniť. 
Nič však nie je  stratené. 
Každý deň je príležitosťou 
na zm enu . P re s ta ť si 
myslieť, že ja som lepší 
ako ten d ruhý, je  tým  
správnym rozhodnutím.

A. M ESÁROŠ

Rodinnú tragédiu Boh použil pre svoje 
plány a pritom nezmenšil šťastie. V každej 

ťažkej životnej chvíli je  východisko. 
Treba sa nechať viesť za ruku a počúvať. 

V prípade rodiny Petríkovej išlo a ide 
predovšetkým o počúvanie. Darinka 

Petríková, absolventka teologickej fakulty 
v Prešove, totiž pracuje už 14 rokov  

s deťmi, ktoré sú sluchovo postihnuté. 
Je učiteľkou na základnej škole 

sluchovo postihnutých. 
O skúsenostiach, čo v je j živote urobil 

Boh, sa vyznáva v rozhovore, ktorý môže 
byť povzbudením pre mnohých.

kvapilo ma, že z 94 detí prihlá
sených na náboženstvo bolo 
po prijatí Eucharistie iba 12 detí 
takých, ktorých ich rodičia in
dividuálne sami pripravili. Za
čala sa ťažká, ale, dúfam, o to 
viac Bohu milá práca, slucho
vo postihnuté deti ľahko po
chopia veci, ktoré vnímajú 
zmyslami. Na náboženstve sa 
stre táva jú  s abstraktným i 
pojmami, ktoré sluchovo po
stihnuté deti nemôžu ani vidieť,

N a  f r e k v e n c i i
n e p o č u j ú c i c h

□  Ako to všetko začalo a 
ako si sa dostala k práci pre 
sluchovo postihnuté deti?

- Po ukončení PdF UPJŠ 
v Prešove som nemala v pláne 
učiť. Celé prázdniny som sa 
rozhodovala, čo iné budem od 
septembra robiť. Znie to neu
veriteľne, ale mala som sen, že 
u sluchovo postihnutých je voľ
né miesto. Ráno som sa nad 
tým zasmiala, lebo dovtedy 
som žiadneho sluchovo postih
nutého človeka nevidela. Hoci 
na sny neverím, zazvonila som 
v škole pre sluchovo postihnu
té deti a prijali ma. V septembri 
mi už do smiechu nebolo. Veľ
kou pomocou mi bol náš teraj
ší riaditeľ Mgr. Vladimír Kohút, 
ktorý mi vravieval - Keď vydr
žíš jeden rok, už nikdy odtiaľ 
neodídeš. Láska k nepo
čujúcim  deťom ti nedovolí 
odísť. Mal pravdu. Vyštudova
la som diaľkovo surdopédiu na 
UK v Bratislave, každý krok po
sunkovej reči, každodenná ko
munikácia so sluchovo postih
nutým i a s našou Nellou... 
a dnes cítim, že som tu doma.

Mám vždy krásny pocit, keď

si spomeniem na svojich pr
vých žiakov -  šiestakov. Kaž
dú prestávku ma pozvali medzi 
seba a oni mňa učili slovo za 
slovom v posunkovej reči.

Že práca so sluchovo postih
nutými je pre mňa Božím po
žehnaním, som sa presvedčila 
aj tým, keď som sama po úra
ze stratila sluch. O koľko viac 
ich chápem, rozumiem im, do
kážem lepšie precítiť ich vôle, 
pretože ich a ja sama pociťu
jem. Teraz sa mi o týchto prob
lémoch už ľahko hovorí, ale aj 
ja som len človek a tiež som 
sa musela so stratou sluchu 
vyrovnať a pochopiť ju ako dar 
Boha mne daný na pomoc 
iným.

□  Sú ľudia fyzicky zdraví, 
napriek tomu nepočujú hlas 
svojho vlastného svedomia. 
Počúvať srdcom znamená 
viac. S Bohom sa dá komu
nikovať rôzne. Zaiste deti 
učíš nazerať aj do života vie
ry, ako sa ti to darí, aké máš 
zážitky?

- Pred 9-timi rokmi som za
čala vyučovať náboženstvo 
sluchovo postihnuté deti. Pre

ani ohmatať -  preto učivo ťaž
ko chápu.

Začali sme učiť podľa učeb
ných osnov pre ZŠ. Nezabud
nem -  1. učebná látka v 3. 
ročníku bola -  Pán Ježiš na 
hostine u Zacheja. S bratmi 
bohoslovcami sme zdramati
zovali túto udalosť. Zdalo sa, 
že žiaci pochopili. Keď sme 
však opakovali učivo a dávala 
som otázky -  kto je Ježiš? - 
nik neodpovedal. Ako sa volá 
Ježišova matka? - nedostala 
som odpoveď. Pochopila som, 
že sluchovo postihnuté deti 
nemajú žiadne vedomosti z ná
boženskej výchovy. A neexis
toval ani vzťah k Pánu Bohu, 
pretože víkend dáva rodičom 
sluchovo postihnutých detí 
málo príležitostí na budovanie 
tohto dôležitého vzťahu. Nábo
ženský duch musí dieťa cítiť 
v rodine, musí vidieť rodičov 
modliť sa, musí ísť s nimi do 
chrámu... Vyskúšali sme ne
mecké učebnice,.avšak boli pí
sané ako morálna výchova 
a rodičia žiadali skôr vedomos
ti o Pánu Bohu.

Teraz, po mnohých skúse



O. Štefan Baník počas bohoslužby pre nepočujúcich. V posun
kovej reči hovorí Darina Petriková

nostiach, som mohla pripraviť 
špeciálne učebnice pre slucho
vo postihnutých tak, ako sa nám 
osvedčili v praxi.

□ Láska je niť, ktorá spája 
dve bytosti. Je to frekvencia, 
na ktorú sa môže naladiť 
každý. Neila. Spomínam si na 
ňu ako na malé dievčatko. 
Dnes je to rúča slečna. Po
rozprávaj nám aj tento prí
beh...

- Z detského dom ova 
v Košiciach k nám na ZŠ slu
chovo postihnutých preradili 
tri malé deti. Ivetka medzi nimi 
vynikala tým, že bola blondín
ka s modrými očami pri ostat
ných s tmavou pleťou. Úsmev, 
lízadlo, pohladenie, výlet, spo
ločná dovolenka... a zvykli 
sme si na seba. Nezabud
nem na prvé spo ločné  
Vianoce. Toľko š ťas tia  
v detských očiach som nikdy 
nevidela. P rvýkrá t p režila  
láskou p rehria te  V ianoce  
a zažila teplo doma. Aj naša 
mamka piekla, varila zahŕňa
la láskou to malé dievčatko.

Šok dievčaťu sme nechtiac 
spôsobili tým, že sme jej zbali
li veci do internátu. Dieťa ne
vedelo pochopiť, prečo sa

musí vrátiť do internátu. Plaka
lo dieťa, plakali sme aj my. Uk- 
ľudnila sa až v škole, kde sa 
stretla so spolužiakmi a zistila, 
že začalo znova vyučovanie. 
Vydržala do piatku. V ten deň 
si totiž rodičia berú svoje deti 
na víkend domov. Znova plač. 
Pripravila si svoje šaty do kufrí
ka a čakala, kedy pre ňu mama 
príde. Mňa, nič netušiacu, si 
zavolali v pondelok kolegovia 
z MŠ -  čo som spôsobila. Na 
krátky čas sme ukázali dieťa
ťu domov a teraz sa dieťa ne
môže zmieriť s tým, že je znova 
na in terná te . Aj ona chce 
mamu. Dlho sme nerozmýšľa
li. Zasadla rodinná rada -  
a začali sme si Nellu každý ví
kend brávať domov so súhla
som riaditeľa. Neskôr už so 
súhlasom súdu, pretože nám 
bola zverená do pestúnskej 
starostlivosti. Mohli sme sa 
s Nellou každé popoludnie vrá
tiť domov a začať žiť v rodine.

□  Aké možnosti a uplatne
nie majú v živote sluchovo 
postihnuté deti?

- V porovnaní so zdravými 
deťmi možnosti uplatnenia slu
chovo postihnutých sú slabé -  
na SOU v Bratislave, Kremni

ci a v Prešove -  odbory: dám
sky, pánsky krajčír, zámočník, 
e lektrom echan ik , z la tn ík , 
kníhviazač, kaderník, kuchár, 
maliar. Novou možnosťou je aj 
vychováva te ľs tvo  na SPŠ 
v Lučenci.

□  Predčasom sa niekoľko 
bohoslovcov, ktorí študova
li na prešovskej bohoslovec
kej fakulte, naučilo posunko
vú reč. Zaujíma ma, či v pas
torácii nejakým spôsobom  
využívajú posunkovú reč a či 
je  dostatok duchovných, kto
rí slúžia sluchovo postihnu
tým?

- Bohoslovcov, teraz už kňa
zov, ktorí sa venovali počas 
štúdia sluchovo postihnutým 
deťom (pomoc pri liturgii, pan- 
tomína v posunkovej reči, diva
delné predstavenia v posunko
vej reči, duchovné cvičenia, 
výlety, kresťanské tábory slu
chovo postihnutých ...) bolo 
zatiaľ 15.

Ideálne by bolo, keby každé 
väčšie mesto malo kňazov aj 
na pomoc sluchovo postihnu
tým. Záleží od o, biskupov, či 
tento problém neprehliadnu.

□  Život prináša radosti aj 
starosti. Sú túžby, sú ďalšie 
plány. Aké sú?

- Budúci rok, ak Pán Boh dá, 
končím štúdium rodiny. Pomô
že mi to pri práci so sluchovo 
postihnutými skúsenosťami, 
pri namáhavých rozhovoroch, 
pri vzdialených prípravách na 
manželstvo žiakov základných 
škôl a stredných odborných 
učilíšť.

Roky sa riadim slovami -  ty, 
Pane, si mi dal všetko, čo mám 
a čo viem a čo vlastním. Odo
vzdávam ti to, aby to spravo
vala tvoja vôľa. Do konca prázd
nin plánujem dopísať učebni
ce náboženskej výchovy pre 4.
-  9. ročník sluchovo postihnu
tých a naďalej chcem uskutoč
ňovať svoju prácu vedomost
ným a duchovným rastom.

□  Keby si mohla vrátiť ži
vot späť aspoň o dvadsať 
rokov, zmenila by si niečo na 
tejto ceste?

- Azda by som si z detského 
domova zobrala naraz dve slu
chovo postihnuté dievčatká. 
Aby Nella mala súrodenca.

Pripravil A. MESÁROŠ

■f

i *
Nella - miništrantka Foto -DP-
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P r o f i l  s k u p i n y Boane
„Potom  vystúpil na vrch, povo la l k sebe tých , 

k torých sám ch ce l a oni prišli k nem u. V tedy  usta
novil Dvanástich, a b y  boli s ním a  a b y  ich posielal 
kázat s m o co u  vyh á ň a t zlých duchov . Šimona, 
ktorém u da l m eno Peter, Jakuba  Z ebede jovho  a 
Jakubovho  b ra ta  Jána , im da l m eno  Boanerges, 
č o  značí Synovia hrom u". 3 13 ]7)

Evanjeliový citát nás voviedol do názvu kapely, ktorá má pomeno
vanie po dvoch slávnych bratoch - apoštoloch. Ide o rockovú 
skupinu zo Žiaru nad Hronom. Gospelová hudba v tomto meste už 
zapustila svoje korienky. Svedčí o tom pôsobenie niekoľkých 
hudobných telies, ako je  Detský spevácky zbor a mládežnícky 
spevácky zbor O.M.D. Glóriám.

Synovia hromu - Boanerges svojou dobrou hudbou napĺňajú 
poslanie Ježiša Krista ohlasovať radostnú evanjeliovú zvesť.

Že názov kapely mladým hudobníkom sedí, ako sami tvrdia, 
neraz sa počas ich koncertoch pod šírym nebom c oioha zatiahla a 
dážď vlažil zem. Vtedy obcenstvu spievajú pieseň Dážď a slnko.

Boanerges je  rocková kapela. Majú za sebou 
desiatky vystúpení. To posledné sa konalo nedávno 
v máji vo Svidníku na festivale Samorasty. V lete, v 
čase vydania tohto čísla, už budú koncertovať na 
festivale Verím, Pane a možno ich budeme mať 
možnosť počuť aj na „šnúre“ Šanca pre lásku.
Medzitým si odskočia do Bratislavy na rôzne gospel 
Party, do Dubnice, Ružomberka i Banskej Štiavnice.

V októbri na Fest ’99 do Prešova možno prídu tiež.
Čo sa týka médií účinkovali vo vysielaní bansko

bystrického rádia Lumen, kde v relácií Gospel 
Paráda dlho vyhrávali úspešnú skladbu Nové ráno, 
nový deň. Ešte k tým médiám - chystajú svoje prvú 
CD platňu. Piesne sú hotové, stačí len „maličkosť“ , 
zopár grošov a meno vydavateľa.

Dvanásť piesní sú výpovedóu o ich živote, Bohu, 
láske, šťastí, sklamaniach, o realite sveta.

I

Je načase povedať, kto sasi 
Boanerges: Všetko, čo sa týka 
má na starosti - Tomáš Huba. I 
voká ly „žm ýka“ Maťo Sebechlŕ 

Peter Dvorský predovšetkýir 
soch, m ožno to raz dotiahne 
jeho  m enovec slávny opemýs 

Sólo spev a gitaru ťahá Rast 
g itaru ma vo svojich rukách bu 
Maťo Huba.

Čo dodať k Synom  hromu. K 
kde budú sp ievať svoje piesne 
svet k dobrém u životu, veď pre 
preto sa oplatí hrať.

Foto:
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Dokončenie zo str. 5 
vo vzájomnej láske. Svet ne
spája myslenie, ale láskavé 
Srdce, čo miluje i napriek pre
kážkam.

Naše pozemské putovanie je  
posiate nemalým počtom pre
kážok. Mnohí šomrú, reptajú, 
nadávajú, len čo sa objaví se- 
bamenší problém v ich živote. 
Ale najistejším znamením, ako 
zistiť, či duša naozaj miluje 
Boha, je, keď je práve tak ver
ná v láske, v protivenstvách 
ako i v priaznivých okolnos
tiach. Svätí nám hovoria, že 
Boh je  práve tak hodný lásky 
vtedy, keď trestá, ako aj vtedy, 
keď nás utešuje, lebo všetko 
robí z lásky a pre naše dobro. 
Sv. Augustín hovorí: “Čo člo
vek miluje, to buď nepociťuje 
ako námahu, alebo samotnú 
námahu miluje.”

Celý život sv. Makríny je nám 
toho dôkazom. Poslušnosť 
voči rozhodnutiam rodičov, 
služba blížnym, bezhraničná 
obetavosť pre svojich súro
dencov, ktorým sa stala 
všetkým, láskavou matkou 
i prísnym a spravodlivým ot
com. Vždy myslela na iných, 
obetovala sa pre nich. Ľudské 
srdce neprestajne vyhľadáva 
veci, ktoré by ho mohli urobiť 
šťastným, ale ak ich očakáva 
od stvorení, bez ohľadu na to,

koľko ich získa, nikdy nebude 
spokojné. Ak hľadá jedine  
Boha, Boh uspokojí všetky 
jeho túžby. Preto svätci sú naj
šťastnejšími ľuďmi na svete, 
preto bola pri všetkých svojich 
krížoch a trápeniach šťastná 
sv. Makrína. Všetku svoju dô
veru vkladala v Boha, hovo
riac: “Všetko môžem v tom, 
ktorý ma posilňuje” (Flp 4,13). 
Sama pocítila, že Svätý Duch 
je sila, ale nie hocijaká sila. Mô
žeme to vidieť napríklad v jej 
chorobe. “Kým horúčka vysú- 
šala celú je j silu a hnala ju  
k smrti, tak je j duch ostával 
voľný pre kontempláciu  
vyšších skutočností, bez toho, 
aby jej ťažká choroba škodila” 
(Sv. Gregor Nysský).

Božia sila presahuje ľudské 
lim ity a napriek utrpeniu 
a telesnej slabosti, ba i hriechu 
možno okúsiť lásku, “okúsiť, 
aký dobrý je  Pán. ” Vždy spolu 
s Pannou Máriou hovorila, 
“...hľa, služobnica Pánova.” 
A bola naozaj služobnicou 
všetkých.

Pán Boh Makrínu predurčil 
pre veľké veci, preto je j dal mi
moriadne bohaté prirodzené 
i nadprirodzené dary. Vrúcny 
zápal je j srdca, ktorý vzplanul 
v detskom veku, neuhasínal 
ani na smrteľnej posteli. Telo 
slablo, ale duša planula oh

ňom, ktorý rozdúchal túžbu po 
dokonalom kresťanskom živo
te všetkých, čo ju počúvali. Je 
to kúzlo svätých, ktoré prame
ní u všetkých z toho istého 
zdroja, zo Svätého Ducha, kto
rý večne oblažuje Otca i Syna 
a robí blaženými všetkých svä
tých. Ten, kto miluje Boha ozaj 
z celého srdca, ani nehľadá, 
ani si nežiada nič iné, pretože 
v Bohu nachádza každé dobro.

Boh, ktorý nás miluje a želá 
si vidieť nás šťastných, volá 
a dáva všetkým na známosť 
slovami svojho Syna Ježiša 
Krista: “Ak je niekto smädný... 
nech príde ku mne a nech pije 
(Jn 7, 37). Ktokoľvek chce byť 
šťastný, nech príde ku mne a ja 
mu dám Svätého Ducha, ktorý 
ho urobí blaženým aj v tomto 
živote aj v budúcom. “Ak ... 
niekto ... verí vo mňa ... ako 
hovorí Písmo, z jeho vnútra 
potečú prúdy živej vody” (Jn 7, 
38). Preto ktokoľvek verí 
v Ježiša Krista a miluje ho, 
bude obohatený toľkou milos
ťou, že z jeho srdca budú vy
tekať mnohé pramene svätých 
čností. Dôkazom toho je i sv. 
Makrína, ktorá prešla zo slávy 
do slávy, z blaženosti časnej 
do blaženosti večnej.

sr. Naukracia ZAVACKÁ, OSBM

Objavil trasu putovania Mojžiša

Egyptský archeológ Mahmud Abdel Razik tvrdí, že objavil presnú trasu putovania Mojžiša z Egypta. 
“Izraeliti začali svoje putovanie z Egypta pred viac ako 3000 rokmi pri Helouane, dnešnom pred
mestí Káhiry, a putovali k miestu pri Ain al Sokhna na západnom brehu Suezského kanála” - pove
dal vedec. Na 200 kilometrov dlhej ceste našiel okrem iného studne z týchto čias ako aj hieroglyfy, 
ktoré informovali o “expedíciách” s vyše 4000 osobami smerom k Sinajskému poloostrovu v období 
18. dynastie faraónov. Archeológ Gunnar Lehmann, nemecko-izraelského pôvodu z izraelskej Uni
verzity Ben Guríon v Beer Ševa, sa vyjadril skepticky. Pre nemeckú katolícku agentúru KNA pove
dal, že si musí najprv prezrieť texty. Okrem toho je toho názoru, že exodus treba tradične datovať 
skôr do obdobia 19. dynastie. Dodal, že dodnes neexistuje žiadna mimobiblická zmienka o Mojžišovi 
a iných osobnostiach z obdobia vzniku izraelského národa. Ani len kráľ Dávid alebo kráľ Šalamún 
nie sú v dobových spisoch spomenutí. U Tel Dana je len zmienka o dome Dávida. Avšak ani tento 
nález nepochádza z epochy, v ktorej mohol Dávid podľa Biblie žiť. Najskorší biblický kráľ, pre ktoré
ho našli archeológovia menovitú spomienku, bol kráľ Achab. KP/TK KBS

skrýva za názvom 
a dobrého rytmu 
. Basovú gitaru a 
lebský.
m hrá na kláve- 
; tak ďaleko ako 
spevák P.D. 
sťo Pittner. Sólo 
lubeníkov brat

Kiežby všade tam, 
e, aby prebúdzali 
reto spievajú a

'ripravil A. MESÁROŠ
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Zázrak krvi trochu 
oneskorený

Takzvaný zázrak krvi s v. Ja
nuára v katedrále v Neapolu 
nastal s malým oneskorením 
v nedeľu 2. mája. Prírodovedec
ký doteraz nevysvetliteľné skva
palnenie krvi tohto kresťanské
ho mučeníka v sklenenom re- 
likviári normálne nastáva v sobotu 
pred prvou májovou nedeľou ako aj 
19.septembra a 16. decembra každý 
rok. Katolícke obyvateľstvo sprevá
dza túto udalosť modlitbami a proce
siami. Keď zázrak nenastane, pova
žuje šatov Neapoli za zlé znamenie.

KIPA/TK KBS

Heslo biskupa 
Kira Stojanova

O. ICDr. Kira Stojanova 
vymenoval Svätý Otec Ján Pa
vol II. za pomocného biskupa 
skopského a za apoštolského vi- 
zitátora gréckokatolíkov v Mace
dónsku. Na biskupa bol vysvä
tený dňa 1. mája t. r. v katedrál
nom chráme v Skopje.

Nový biskup sí za svoje biskupské 
heslo zvolil slová Svätého písma “Aby 
všetci boli jedno” (Jn 17,21) podobne 
ako náš pomocný biskup v blahej pa
mäti ThDr. Vasil Hopko. Svqu prvú ar- 
chijerejskú sv. liturgiu odslúžil v svojej 
rodnej obci Radovo, kde bol od roku 
1994ferárom. -pk-

Pozvánka na cestu 
hebrejskou Bibliou
Putovanie Bibliou znie názov 

nového CD-Romu, ktoré sa sna
ží odpomôcť nedostatku nábo
ženského vzdelania a uľahčiť 
prístup k hebrejskej Biblii. CD- 
Rom predstavila Izraelská obec 
vo Viedni. Okrem Mojžišových 
kníh a textov prorokov obsahu
je CD aj lexikón biblických výra
zov s informáciami o osobách, 
miestach, zvieratách a rastlinách 
Biblie i kalendár udalostí vo Svä
tom písme. Texty sú v nemčine
i hebrejčine a možno si dokon
ca vyvolať aj spev hebrejských 
textov. Objednávky na adrese 
ORT -  Deutschland -  tel. 0049/ 
69/94.34.34.34. KP/TK KBS

V y s v i a c k y  na k ň a z o v
Jozefa Hromjaka z Prešova, Jána Pavlíka z Humenného 

a Maroša Prejsu z Habury vysvätil prešovský diecézny biskup Mons. 
Ján Hirka v sobotu 10. júla v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove na diakonov. V nedeľu 11. júla udelil v katedrálnom 
chráme, kňazské svätenie Jánovi Pavlikovi, Marošovi Prejsovi 
a Markovi Drulákovi zo Spišského Podhradia. Novokňazi budú pô
sobiť v pastorácii v prešovskej diecéze. Svoje prvé -  primičné sv. 
liturgie slávili v nedeľu 18. júla vo svojich rodiskách.

Košický apoštolský exarcha vladyka Milan Chautur,CSsR, vy
svätil v nedeľu 11. júla v Katedrálnom chráme Narodenia Pre
svätej Bohorodičky v Košiciach piatich diakonov na kňazov - 
Štefana Ančočika z Michaloviec, Mareka Jeníka z Košíc, 
Slavomira Juska z Kuzmíc, Petra Labaniča z Košíc a Maroša 
Rinika zo Sobraniec. Novokňazi po primičných sv. liturgiách vo 
svojich bydliskách nastúpia už od 1. augusta do pastorácie.

T K P B ,rs

V rodisku biskupa Petra Pavla Gojdiča
V Ruských Pekľanoch slávil prešovský diecézny biskup Mons. 

Ján Hirka spolu s prítomnými kňazmi slávnostnú archijerejskú 
sv. liturgiu pri miestnom Chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky 
pri príležitosti spomienky na svedkov viery. Sv. liturgiu prítomní 
kňazi obetovali za blahorečenie a oslávenie biskupa -  mučeníka 
Petra Pavla Gojdiča. Obec Ruské Pekľany sa nachádza 
v Prešovskom okrese a patrí pod správu farského úradu 
v Ľubovci, kde je správcom farnosti postulátor procesu blahore
čenia o. Ján Krehlík. Biskup Peter Pavol Gojdič žil v čase veľ
kých spoločenských a sociálnych premien. Jeho životným heslom 
bolo: “Boh je láska, milujme ho”. Toto heslo mal aj vo svojom 
biskupskom erbe. V duchu tohto hesla žil, pracoval aj zomrel.

TK PB

L e v o č s k á  p ú ť  v roku 1999
Asi 600-tisíc veria

cich sa zúčastn ilo  
tohtoročnej levočskej 
odpustovej slávnosti. 
Na sviatok Navštíve
nia Panny Márie 2. 
jú la pri hlavnom poľ
nom oltári sv. liturgiu 
slúžil diecézny bis
kup Mons. Ján Hirka. 
Počas bohoslužby  
účinkoval prešovský 
katedrálny zbor.

V sobotu si/, litur
giu slúžil biskupský 
vikár o. Ján Zavacký 
a v nedeľu ráno bis
kupský vikár o. Pavol 
Repko. V blachern- 
skom chráme sa ko
nali pobožnosti a sv. 
liturgiu tam slávil o. 

Andrej Pribula. Levočská púť vyvrcholila v nedeľu slávnost
nou sv. om šou, ktorú celebroval Mons. Alojz Tkáč, košický 
arcibiskup. Koncelebrovali Mons. Ján Hirka, Mons. František 
Tondra, (kazateľ), Mons. Andrej Imrich. Na bohoslužbe bol 
prítom ný prem iér Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda 
so sprievodom. -rs-

OSLAVY SLOVANSKÝCH 

APOŠTOLOV
Svätou omšou, ktorú v 

chráme sv. Kríža v Bratisla
ve na Devíne celebroval 
bratislavský dekan Mons. 
Ján Formánek, začali sa ce
lonárodné oslavy štátneho 
a cirkevného sviatku -  slo
vanských apoštolov sv. Cy
rila a Metoda. Oslavy vyvr
cholili popoludní, kedy sláv
nostnú archijerejskú sv. 
liturgiu sv. Jána Zlatoúste
ho tam slávil prešovský die
cézny biskup Mons. Ján Hir
ka a v mene prezidenta SR, 
parlamentu a vlády SR pre
hovoril predseda Národnej 
rady Jozef Migaš.

TK PB

Novinári 
v biskupskej 

rezidencii
Na gréckokatolíckom bis

kupskom úrade v Prešove sa 
uskutočnilo stretnutie diecéz
neho prešovského biskupa 
Mons. Jána Hirku s novinármi. 
Konalo sa pri príležitosti 33. 
svetového dňa spoločenských 
dorozumievacích prostriedkov 
v rámci akcií príprav na Veľké 
jubileum 2000. Prítomných 
novinárov z regionálnych den
níkov, dvoch celoslovenských 
časopisov, Slovenského roz
hlasu a jedného komerčného 
rádia na stretnutí privítal Mgr. 
Marek Pribula, diecézny zá
stupca pre masmédia. Otec 
biskup v úvodnom príhovore 
k prítom ným  novinárom  
okrem iného povedal: Tí, kto
rí pracujú v masmédiách, is
tým spôsobom vychovávajú 
budúcu generáciu a formujú 
je j názory na rôzne aj životne 
dôležité otázky. Vyzval ich pre
to k zodpovednosti, úprimné
mu hľadaniu pravdy a pravých 
hodnôt, ktoré zušľachťujú člo
veka. Prítomní žurnalisti si 
prezreli priestory biskupskej 
rezidencie a s históriou ich 
oboznámil Mons. Ján Krajňák
-  riaditeľ biskupského úradu.

TKPB
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E k u m e n i c k é  m o d l i t e b n é  
s t r e t n u t i e  v P r e š o v e

Na prešovskom námestí 
v nedeľu 20. júna vyvrcho
lili oslavy pri príležitosti 
700. výročia udelenia mest
ských výsad Prešovu. V 
priamom prenose Sloven
skej televízie sme boli sved
kami a účastníkmi Ekume
nického modlitebného stret
nutia. Po príhovore primá
tora mesta Prešov Ing. Ju
raja Kopčáka úvodné slovo 
k ekumenickým modlitbám 
uviedol o. Vasil Kormánik 
správca farnosti Sekčov. 
Potom jednotliví zástupco
via všetkých kresťanských 
cirkví, pôsobiacich na úze
mí mesta Prešov, striedavo 
viedli bohoslužbu - cirkev 
rímskokatolícka, gréckoka
tolícka, evanjelická, pravo
slávna , Cirkev bratská, Cir
kev adventistov siedmeho 
dňa a Apoštolská cirkev. K 
prítomným veriacim sa pri
hovorili tiež biskupi - Mons.

Ján Hirka, N ikolaj a Ján 
Midriak. Súčasťou modlitieb 
boli spevy zborov jednotlivých 
cirkví. Slávnostné zhromaž
denie sa zakončilo spoločnou 
modlitbou Otče náš a požeh
naním biskupov.

Ekum enické m odlitebné 
stretnutie bolo krásnou bod
kou za oslavami -rs-

kt

Nový biskup v Poľsku
V sobotu 19. júna t.r. 

biskupský vikár Ján Zavac- 
ký z Bratislavy a Metod 
Milan Bilančík -  protoigu- 
men baziliánovv Prešove, 
a spoločenstvo otcov bazili- 
ánov sa z ú č a s tn ili b is 
kupskej vysv iacky  vo 
Vroclave v Poľskej republi
ke. Za účasti asi 3000 veria
cich bol na biskupa vysväte
ný bazilián Vladimír Juščák, 
pre Gréckokatolícke biskup
stvo Vroclavsko -  gdanské. 
Nastúpil na b iskupský  
stolec, do ktorého kompe
tencie patrí 60 fa rn o s tí 
v celom západnom Poľsku. 
Hlavným svä tite ľom  bol 
gréckokatolícky arcibiskup 
Ján Martynak z Varšavsko- 
premyšelskej diecézy. Na 
slávnosti sa zúčastnili aj 
ďalší biskupi obidvoch ka
tolíckych obradov z domova
i z Ukrajiny, F rancúzska  
a USA. TK PB

B r i d s i a M

NA ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKU. 
Na sviatok svätých apoštolov Petra 
a Pavla slávil prešovský diecézny 
biskup Mons. Ján Hirka ďakovnú sv. 
liturgiu pre žiakov Cirkevnej základ
nej školy sv. Juraja vo Svidníku a 30. 
júna v katedrálnom chráme pre štu
dentky zdravotníckej školy sv. Baži
la Veľkého v Prešove. TK PB

SV. LITURGIA V ĽUTINE. Sláv
nostnú odpustovú sv. liturgiu pri prí
ležitosti sv, Petra a Pavla v sobotu
26. júna v ľutinskej bazilike slúžil 
biskupský vikár o. Pavol Repko.

TKPB

POSVIACKA V REMENINÁCH.
V nedeľu 27. júna posvätil prešovský 
diecézny biskup Mons, Ján Hirka 
novú farskú budovu v Remeninách. 
Pri tejto príležitosti tam zároveň slá
vil archijerejskú sv. liturgiu. TK PB

V PREŠOVSKOM SEMINÁRI.
V dňoch 21. -  24. júna sa konalo tra
dičné stretnutie predstavených semi
nárov zo Slovenska a Českej

republiky tentoraz v prešovskom 
gréckokatolíckom kňazskom semi
nári biskupa Petra Pavla Gojdiča. 
Účastníkov tohto stretnutia prijal aj 
prešovský primátor Ing. Juraj Kop- 
čák. Vo štvrtok 24. júna spolu 
s prešovským diecéznym bisku
pom Mons. Jánom Hirkom slávili sv. 
liturgiu v katedrálnom chráme sv. 
Jána Krstiteľa. TK PB

BIBLICKÁ ŠKOLA. V dňoch 9.7. 
-24.7. organizovala komunita Ján 
Krstiteľ v spolupráci s Biblickou 
školou vo Varhaňovciach 1. gréc
kokatolícku evanjelizačnú školu, 
ktorá pozostávala z dvoch kurzov
-  “Pavol” a “Emauzy”. Uskutočnila 
sa v priestoroch Gréckokatolícke
ho kňazského seminára biskupa 
Petra Pavla Gojdiča. TK PB

NAŠE SESTRY REDEMPTO- 
RISTKY. Dve naše prvé rehoľné 
sestry z Rehole Najsvätejšieho Vy
kupiteľa -  redemptoristky -  sr. Ale
na a sr. Helena -  zložili v poľskom 
Bielsku-Biale večné sľuby. Tretia 
gréckokatolícka redemptoristka -  
sr. Jarmila -  zloží prvé rehoľné sľu
by v Bielsku-Biale v nedeľu 1. au
gusta. -pk-

Postrehy
Informácie

Udalosti

Nebezpečenstvá 
internetu

Vatikán varoval pred nebez
pečenstvom internetu a sú
časne pastierov duší povzbu
dil, aby nové médium využívali 
zodpovedne. V dokumente 
Pápežskej rady pre kultúru 
s názvom Za pastoráciu kul
túry sa hovorí, že riziká inter
netu nezávisia len od jeho prí
slušného používania, ide 
oveľa viac o radikálne nové 
dôsledky, ktoré so sebou pri
náša. Napriek zásadnej kriti
ke internetu schvaľuje rada 
využívanie tohto svetového 
média na šírenie kresťanské
ho posolstva i tvorivý a zodpo
vedný vývoj tejto novej misij
nej oblasti. KP/TK KBS

Zasvätenie sveta 
Srdcu Ježišovmu

Pred 100 rokmi -  11. júna 
1899-zasvätil pápež LevXIII. 
ľudskú rodinu Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu. Tento rok si 
katolíci na celom svete túto 
udalosť pripomenuli na svia
tok Najsvätejšieho Srdca Je
žišovho. Lev XIII. postavil tento 
s lávnostný akt do centra 
svojho pontifikátu.

Krátko pred zasvätením 
v roku 1899 sa tento vtedy 90- 
ročný pápež znovu vyliečil po 
ťažkej operácii. Podstatný im
pulz pre akt zasvätenia dostal 
Lev XIII. od sestry Droste zu 
Vischering, predstavenej kláš
tora Dobrého Pastiera v Porto 
v Portugalsku. Oznámila mu, 
že dostala v modlitbe pokyn 
požiadať pápeža o toto zasvä
tenie sveta.

Najstarší biskup sveta
Najstarším katolíckym bis

kupom celého sveta je v sú
časnosti 99-ročný Jose Ca- 
lasanz Rosenhammer,. Bis
kup Rosenhammer, ktorý v 
súčasnosti žije v Bolívii na za
slúženom odpočinku, sa na
rodil 1. januára 1900 
v Mauerkirchene v Hornom 
Rakúsku. KP/TK KBS
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S v i a t o k

sv. Cyrila a Metoda 
v košickom exarcháte

Odvolávanie sa na cyrilo- 
metodskú tradíciu v preambu
le Ústavy Slovenskej republi
ky pre našich občanov nema
lo by byť iba formalitou slov. 
Pre gréckokatolíkov táto tra
dícia je  súčasťou podstaty 
našej živej viery a byzantské
ho obradu.

Apoštolský exarcha vladyka 
Milan Chautur, CSsR, na svia
tok sv. apoštolom rovných Cy
rila a Metoda dňa 5. júla 1997 
-  hneď v roku založenia apoš
tolského exarchátu -  vyhlásil 
za patrónov exarchátu sv. so- 
lúnskych bratov a v Chráme 
sv. Cyrila a Metoda v Sečov
ciach sú každý rok pri tejto prí
ležitosti exarchátne nábožen
ské slávnosti.

Vladyka Milan už na fatim- 
skej sobote 3. júla v pútnic
kom Klokočové udelil počas 
archijerejskej sv. liturgie dia- 
konát štyrom bohoslovcom -  
Štefanovi Ančočíkovi z Mi
chaloviec, Marekovi Jeníkovi 
a Petrovi Labaničovi z Košíc 
a Marošovi Riníkovi zo Sobra
niec.

Na dvojdňovom exarchát- 
nom odpuste i/ Sečovciach 
mal vladyka Milan dve archi- 
jerejské sv. liturgie -  v nedeľu 
a v pondelok. V Košiciach na 
sviatok sv. Cyrila a Metoda 
bolo zhromaždenie pri buste 
prvého predsedu Matice slo
venskej b iskupa Štefana  
Moysesa. K zhromaždeným 
sa prihovoril o. Mgr. Michal 
Hospodár, predseda Spolku 
sv. Cyrila a Metoda. Potom 
v Katedrálnom chráme Naro
denie Presvätej Bohorodičky 
slúžil slávnostnú sv. liturgiu 
s prítomnými kňazmi a kázal 
protosynkel o. Vladimír Tom- 
ko. Počas sv. liturgie spieval 
Katedrálny zbor s\/. Cyrila 
a Metoda pod vedením ThLic. 
Šimona Marinčáka.

Odpustové slávnosti pri prí
lež itosti sviatku sv. Cyrila 
a Metoda boli vo všetkých cy- 
rilometodských chrámoch ex
archátu  -  v Bajanoch, 
v Kazimíň, v Kyste, v Malom 
Ruskove, v Nacinej Vsi, v Po- 
rúbke a v Seniakovciach.

Pavol KUŠNÍR

Nedávna návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. v 
Poľsku okrem iného vzbudila pozornosť dĺžkou pas
toračnej návštevy, ktorá bola v jeh o  otčine doteraz 
najdlhšou. Svätý Otec počas svojej apoštolskej ces
ty navštívil aj poľský zá
k o n o d a rn ý  z b o r  
p a r la m e n t. P o d s ta tn ú  
časť príhovoru, ktorý tam  
Ján Pavol II. predniesol 
11. jú n a , p r in á š a m e  v 
skrátenej podobe.

Pred 20 rokmi, počas mojej prvej 
púte do vlasti, spolu so zhromaždený
mi zástupmi modliacich sa veriacich na 
Námestí víťazstva, som vzýval Ducha 
Svätého, aby zostúpil a obnovil tvár
nosť tejto zeme. Prosiac s dôverou 
o túto obnovu, sme vtedy ešte neve
deli, akú formu mali nadobudnúť zme
ny v Poľsku. Dnes už vieme, do akej

i dnes v demokratických podmienkach 
chce napomáhať budovanie spoločen
ského života a to i pokiaľ ide o právny 
poriadok, ktorý má riadiť spoločenský 
život na pevných etických základoch. 
Za týmto cieľom sa usiluje podporovať 
predovšetkým výchovu
k zodpovednému užívaniu slobody

hĺbky preniklo pôsobenie Božej moci, 
ktorá oslobodzuje, uzdravuje 
a očisťuje. Vzdávam vďaky Pánovi de
jín za súčasné zmeny v Poľsku, za sve
dectvo dôstojnosti a duchovnej 
vytrvalosti všetkých, čo v ťažkých 
dňoch boli zjednotení tou istou starost
livosťou o ľudské práva, tým istým ve
domím, že život našej vlasti by mohol 
byť lepší, ľudskejší. Spájalo ich hlbo
ké presvedčenie o dôstojnosti každé
ho človeka stvoreného na Boží obraz 
a vykúpeného Ježišom Kristom. Vám 
bolo dnes zverené dedičstvo tohto od
vážneho úsilia podniknutého pre väč
šie dobro Poľskej republiky. Od vás 
záleží, akú konkrétnu formu nadobud
ne v Poľsku sloboda a demokracia.

Cirkev v Poľsku, ktorá sa 
v povojnovom období pod totalitným 
systémom mnohokrát zasadila za ob
ranu ľudských práv ako i práv národa,

v jej správnej dimenzii, tak na úrovni 
individuálnej ako i kolektívnej a tiež -  
ak je to potrebné -  poukazovať i na ne
bezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť 
z nesprávneho ponímania povolania 
človeka a jeho dôstojnosti. To patrí 
k evanjeliovému poslaniu Cirkvi, ktorá 
takýmto spôsobom prispieva svojím 
osobitným vkladom k obrane demokra
cie v jej základoch.

Udalosti z roku 1989 boli začiatkom 
veľkých politických a sociálnych zmien 
v Poľsku a v Európe... Priniesli nielen 
túžobne očakávanú slobodu, ale 
prispeli rozhodným spôsobom 
i k zbúraniu múrov, ktoré takmer pol 
storočia oddeľovali od slobodného sve
ta spoločnosti a národy našej časti 
kontinentu.

Služba národu musí byť orientova
ná k spoločnému dobru, ktoré zaruču
je dobro každého občana.

Podľa jasného učenia II. vatikánske
ho koncilu politické spoločenstvo 
jestvuje v záujme spoločného dobra, 
v ňom má plné opodstatnenie a svoj 
zmysel a z neho odvodzuje aj svoje 
pôvodne a vlastné právo. Spoločné 
dobro však spočíva v súhrne spoločen
ských podmienok, v ktorých by mohli 
jedinci, rodiny a organizácie plnšie 
a ľahšie dosiahnuť svoju vlastnú doko
nalosť. Tento poriadok treba stále viac 
rozvíjať, upevňovať v pravde, budovať 
v spravodlivosti a oživovať láskou. 
A v slobode má nachádzať čoraz ľud
skejšiu rovnováhu.

V poľskej tradícii nechýbajú vzory 
života zasväteného spoločnému dob
ru nášho národa... Kto slúži vlasti, slú
ži sebe samému... Cirkev očakáva 
takýto postoj, preniknutý duchom služ
by pre spoločné dobro a to najmä od 
katolíckych laikov. Laici sa nemôžu 
zrieknuť zapojenia sa do politiky, to 
znamená, do rozličných mnohorakých 
iniciatív na hospodárskej, sociálnej, zá
konodarnej, správnej a kultúrnej úrov
ni, ktoré slúžia organickému 
systematickému podporovaniu vše
obecného dobra. Všetci spoločne majú 
preniknúť ľudské skutočnosti duchom 
evanjelia...

Problémy, ktoré musí riešiť de
mokratický štát, vyžadujú solidárnu 
spoluprácu všetkých ľudí dobrej vôle, 
bez ohľadu na politické alebo ideolo
gické presvedčenie, všetkých, ktorí 
spolu túžia budovať spoločnú vlasť... 
V mnohých krajinách po páde ideoló
gii, ktoré spájali politiku s totalitným 
svetonázorom -  medzi nimi predo
všetkým marxizmu -  sa teraz objavuje 
nemenej vážne nebezpečenstvo týka
júce sa popierania základných práv 
ľudskej osoby, ba dokonca včlenenia 
náboženských potrieb, žijúcich v srdci 
každého človeka, do politických kate
górií: je to nebezpečenstvo spojenia 
demokracie s etickým relativizmom, 
ktoré oberá občianske spolužitie 
o akúkoľvek bezpečnú mravnú istotu, 
celkom ho zbavujúc schopnosti roz
poznať pravdu. Lebo ak niet nijakej ko
nečnej pravdy, ktorá riadi politické 
konanie a dáva mu orientáciu, idey 
a presvedčenia sa môžu ľahko zneužiť 
na mocenské ciele. Demokracia bez 
princípov sa ľahko zmení na otvorený 
alebo skrytý totalizmus.

TK/KBS
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26. júl, pondelok, Hermolaj, bis
kup a mučeník. Menlivé časti 
z pondelka alebo o biskupovi. 1 Kor 15, 
12-19 -  zač. 159; Mt 21,18-22-zač. 
84.

27. júl, utorok, Pantelejmon, veľ- 
komučeník (rúcho červené). Menlivé 
časti o mučeníkovi. Čít. radové: 1Kor 
15,29-38 - zač.161; Mt 21,23-27 - 
zač.85. Mučeníkovi: 2Tim 2,1-10 - 
zač.292; Lk 21,12-19 - zač.106. V ten
to deň: Pam. sv. sedmopočetníkov.

28. júl, streda, Prochor a spoloč
níci, apoštoli. Menlivé časti zo stredy 
(rúcho pôstnej farby) alebo 
o apoštoloch (rúcho biele). 1Kor 16,4-
12 - zač.165; Mt 21,28-32 - zač.86.

29. júl, štvrtok, Kalinik, mučeník. 
Menlivé časti zo štvrtku (rúcho svetlé) 
alebo o mučeníkovi (rúcho červené). 2 
Kor 1,1-7-zač. 167; Mt 21, 43-46- 
zač. 88.

30. júl, piatok, Silas a Silván, 
apoštoli. Menlivé časti z piatku (rúcho 
pôstnej farby) alebo o apoštoloch (rú
cho svetlé). 2 Kor 1,12-20-zač. 169; 
Mt 22,23-33 -zač.91.

31. júl, sobota, príprava na pre
nášanie sv. kríža (rúcho pôstnej far
by). Menlivé časti sú z piatku. Rím 15, 
30-33 -  zač. 119; Ev 17, 24-27; 8, 1-4 
-zač. 73.

1. august, Desiata nedeľa po Päť
desiatnici. Prenášanie sv. kríža. Ma- 
kabejskí mučeníciRadový hlas je prvý, 
evanjelium na utierni je desiate. Anti- 
fóny nedeľné. Tropary: z hlasu a o sv. 
kríži, Sláva kondák z hlasu, I teraz 
o kríži. Čít. nedeľné: 1Kor 4,9-16 - 
zač.131; Mt 17,14-23a - zač.72. Krížu: 
1Kor 1,18-24 - zač.125; Jn 19,6-11; 13- 
20; 25-28a; 30b-35 - zač.60.

Namiesto Svätý Bože sa spieva 
Tvojmu krížu. Prokimen, aleluja 
a pričasten, najprv z hlasu a potom 
o kríži. (V tento deň je svätenie vody, 
kde je to zvykom.)

2. august, pondelok, Prenesenie 
ostatkov sv. prvomučeníka Štefana 
(rúcho svetlé). Menlivé časti 
z pondelka alebo o mučeníkovi (rúcho 
červené). 2 Kor 2,3-15 -  zač. 171; Mt 
23,13-22-zač. 94.

3. august, utorok, Izák, Dalmat 
a Faust, úctyhodní (rúcho svetlé). 
Menlivé časti z utorka alebo 
o úctyhodných. 2 Kor 2,14-17; 3,1-3 
-zač, 172; Mt23, 23-28-zač. 95.

4. august, streda, Siedmi efezskí 
mládenci, mučeníci (rúcho červené). 
Menlivé časti zo stredy alebo 
o mučeníkoch. 2 Kor 3, 4-11 -  zač. 
173; Mt23,29-39-zač. 96.

5. august, štvrtok, príprava na 
Premenenie Pána (rúcho svetlé). An- 
tifóny každodenné. Tropar Sláva i teraz 
kondák z Prípravy. Prokimen, aleluja 
a pričasten zo štvrtka. 2 Kor 4, 1-6 -  
zač. 175; Mt24,13-28-zač. 99.

6. august, piatok, Premenenie 
Pána (rúcho svetlé). Antifóny a pieseň 
na vchod z Premenenia (refrén tretej 
antifóny je tropar sviatku). Tropar Slá
va i teraz kondák z Premenenia. Pro
kimen, aleluja a pričasten 
z Premenenia. 2 Pet 1, 10-19 -  zač. 
65; Mt 17,1-9-zač. 70. Namiesto Dôs
tojné je sa spieva Zvelebuj a IX. irmos. 
Myrovanie.

Do zakončenia sviatku Premenenia
13. augusta sa spieva prvá a druhá an- 
tifóna zo sviatku, Blaženstvá alebo tre
tia každodenná s refrénom sviatku. 
Vchod: Poďte, pokloňme sa...premenil 
si sa na hore. Prokimen, aleluja, pri
časten a Zvelebuj zo sviatku. Rúcho 
svetlé.

7. august, sobota, Dometius, mu
čeník. 1 Kor 1, 3-9-zač. 123; Mt 19, 
3-12-zač. 78.

8. august, Jedenásta nedeľa po 
Päťdesiatnici, Emilián, biskup 
a vyznavač (rúcho svetlé). Radový

hlas je druhý, evanjelium na utierni je 
jedenáste. Prvá a druhá antifóna je zo 
sviatku, tretia sú Blaženstvá. Vchod: 
Poďte... premenil si sa na hore. Tro
pary: z hlasu a z Premenenia, Sláva 
kondák z hlasu, I teraz kondák z Pre
menenia. Prokimeny, aleluja 
a pričasten najprv z hlasu a potom z 
Premenenia. 1 Kor 9,2-12-zač. 141; 
Mt 18,23-35 -  zač. 77. Namiesto Dôs
tojné je sa spieva Zvelebuj a IX. irmos 
Premenenia.

9. august, pondelok, Matej, apoš
tol. Tropary: z Premenenia 
a o apoštoloch, Sláva kondák 
o apoštolovi, I teraz kondák 
z Premenenia. Prokimeny, aleluja 
a pričasten najprv zo sviatku a potom
o apoštolovi. Čit.radové: 2Kor 5,10-15 
-zač.179; Mk 1,9-15-zač. 2. Matejo
vi: Sk 1,12-17; 21-26 -zač.2; Lk 10,16- 
21 - zač.51. Ostatné menlivé časti ako 
v poprazdenstve.

10. august, utorok, Vavrinec, mu
čeník. 2 Kor 5, 15-21 -  zač. 180; Mk 
1,16-22-zač. 3.

11. august, streda, Eupl, mučeník.
2 Kor6,11-16-zač. 182; Mt 1,23-28
-  zač. 4.

12. august, štvrtok, Fotius

aAnicet, mučeníci. 2 Kor 7, 1-10 -  
zač. 183; Mk 1, 29-35 -  zač. 5.

13. august, piatok, zakončenie 
sviatku Premenenia. Menlivé časti sú 
ako 6. augusta. 2 Kor 7,10-16 -  zač. 
184; Mk2,18-22-zač. 9.

14. august, sobota, príprava na 
Zosnutie presvätej Bohorodičky (rú
cho svetlé). Antifóny každodenné. Tro
par Sláva i teraz kondák z Prípravy. 
Prokimen, aleluja a pričasten zo sobo
ty. 1 Kor 1,26-31; 2,1-5-zač. 125; Mt
20, 29-34-zač. 82.

15. august, Dvanásta nedeľa po 
Päťdesiatnici. Zosnutie presvätej 
Bohorodičky (rúcho svetlé). Radový 
hlas je tretí, evanjelium na utierni je 
prvé. Antifóny nedeľné. Tropary: 
z hlasu a Zosnutia, Sláva kondák 
z hlasu, I teraz kondák Zosnutia. Pro
kimeny, aleluja a pričasteny najprv 
z hlasu a potom Zosnutia. Čit. nedeľ
né: 1Kor 15,1-11 - zač.158; Mt 19,16- 
26-zač.79. Bohorodičke: Filp 2,5-11 - 
zač.240; Lk 10,38-42; 11,27-28 - 
zač.54. Namiesto Dôstojné je sa spie
va Zvelebuj a IX. irmos. Myrovanie,

Do 23. augusta vrátane menlivé čas
ti sa spievajú takto: antifóny každoden
né alebo predobrazujúce. Tropar Sláva
i teraz kondák zo Zosnutia. Rúcho 
svetlé. Čítania radové.

o. ThLic Vojtech BOHÁČ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Ohlasy
Inšpirácie

Názory
Zbor biskupa P. P. Gojdiča 

z Vranova nad Topľou-Čemerného 
na cestách 

Mesiac jún je každý rok pre Zbor 
biskupa P. P. Gojdiča bohatý na vystú
penia. Takýto bol aj tohtoročný...

Jeho členovia, naplnení vierou, ná
dejou a láskou, odolávali únave 
a reprezentovali našu Gréckokatolícku 
cirkev nielen na Slovensku, ale aj 
v susednom Poľsku.

Prvá cesta viedla 5. júna do pútnic
kého mesta Miejsce Piastove neďale
ko Krosna. Za účasti asi 7 tisíc pútnikov 
na mariánskej akadémii a potom 
v nočnom vystúpení nádherne zneli 
staroslovienske chorály a ukážky 
z Akatistu k Bohorodičke. Majestátne 
a dôstojne počúvali naši severní suse
dia starosloviensky Otče náš!

Druhá cesta zboru smerovala 
12,júna do chrámu vo Vechci, kde sa

v predvečer odpustovej slávnosti kona
la duchovná obnova so svätou litur
giou, ktorú slúžil o. Mgr. Peter Nižník 
a okresný dekan o. Mgr. Pavol Nižník.

Hneď ráno 13. júna členovia zboru 
odchádzali do Trebišova, aby v rámci 
Gorazdovho ekumenického festivalu 
spievali na staroslovienskej sv. liturgii, 
ktorú slúžil o. protosynkel Vladimír 
Tomko z Košíc a odpoludnia vystúpili 
na záverečnom galakoncerte.

Ďalšia časť vystúpení pokračovala
19, júna v Chráme Uspenia Presvätej 
Bohorodičky vo Vranove nad Topľou -  
Čemernom svätou liturgiou, ktorú slú
žil o. Pavol Nižník, okresný dekan.

V druhej časti duchovného progra
mu na spoločnom koncerte vystúpil vy
sokoškolský kresťanský spevácky zbor 
Letícia z Prahy, hudobno-spevácky sú
bor mentálne postihnutej mládeže zo 
Žďáru nad Sázavou a domáci Zbor bis
kupa P. P, Gojdiča -  všetci s pokojom 
a vzájomným porozumením.

Dôležitým kultúrno-charitatívnym 
pokračovaním bola účasť všetkých

zborov dňa 20. júna na Dňoch Jasla 
v Poľsku v rámci cezhraničnej troj
strannej spolupráce českého okresu 
Žďar nad Sázavou, Vranovského okre
su a zástupcov Poľskej republiky. Dôs
tojnosť týchto podujatí zvýraznila účasť 
štátneho tajomníka Ministerstva zahra
ničných vecí SR Jána Figeľa so svo
jím poradcom Pavlom Mačalom. Na 
duchovno-charitatívnom projekte sa 
zúčastnil aj generálny konzul ČR Jo
zef Byrtus, prednosta OÚ Žďar nad Sá
zavou Jan Teplý a prednosta OÚ vo 
Vranove nad Topľou Igor Pribula. 
Z poľskej strany mala záštitu nad pod
ujatím manželka vicemaršala Sejmu 
Anna Zajacová.

Veríme, že všetky vystúpenia Zbo
ru biskupa P. P. Gojdiča boli cez du
chovné slovo a pieseň modlitbou 
nádeje a lásky i preto, lebo finančný 
výťažok z vystúpenia v Jasle bude po
ukázaný na výstavbu zariadenia pre 
nevyliečiteľne chorých a umierajúcich.

Mgr. Jozef NYARJAŠ
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Vylúštenie tajničky: tujuedej} }oa|z af ei|og zeg

Dr. Marián Potáš,OSBM DAR LÁSKY
Spomienky na biskupa Pavla Gojdiča, OSBM

Pozvanie na púť  
v minulosti

Tak znie podtitul zaujímavej výstavky 
s názvom vo východoslovenskom nárečí-  
POCE I VY HRIŠNICI ..., ktorá je  od 24. 
júna do konca septembra 1999 inštalova
ná vo Východoslovenskom múzeu na Ná
m estí M aratónu m ieru v Košiciach. 
Výstava je  pripravená \/ Roku kresťanskej 
kultúry, uprostred mesta a uprostred leta, 
keď si ju  môže pozrieť najviac ľudí. A ona 
stojí za to.

V prvej miestnosti expozície sa pred náv
števníkom objaví taký procesiový sprievod, 
aký bol typický pre naše teritórium v 18. -  
19. storočí: miništranti s krížom, kňaz pod 
baldachýnom, pútnici nesúci procesiové 
sochy. Celý sprievod predstavujú figuríny 
v životnej veľkosti oblečené do krojov, resp. 
odevov pre náboženské obrady. V tejto 
časti expozície môžeme ná jsť ikony  
i výrezy z kostolných zástav. Protikladom 
vyslovene sakrálneho charakteru procesie 
je  obraz púte -  odpustu s jeho spoločen
skou stránkou: púťový stánok s množstvom 
drobných votívnych (ďakovných) predme
tov a devocionálií (predmety slúžiace na 
povznesenie zbožnosti veriacich), ako sú 
sošky z rôznych materiálov, ružence, svie
ce, krížiky, modlitebné knižky a pod. Púť 
sa najmä v minulosti nezaobišla bez me
dovníkových sŕdc a iných figúrok, ktorých 
sú tu desiatky. Oproti týmto výslovne ľudo
vým, folklórnym výrobkom sa nachádzajú 
vzácne drevené plastiky s polychrómiou 
(farebnou výzdobou), napr. Panna Mária 
obliekacia, devocionálne obrazy -  mníš
ske práce, procesiový kríž z dreva a plechu 
z r. 1907, procesiový obraz obojstranný zo 
začiatku 19. storočia, ale i vzácne olejo
maľby na plátne s náboženskými témami 
od našich i inonárodných maliarov (napr. 
T. Mousson, E. Halász-Hradil, F. Kronholz). 
V tretej a poslednej časti expozície sa náv
števník ocitne akoby v starom kostolíku: je  
tu inštalovaný drevený, pozlátený oltár 
s polychrómiou (okolo r. 1600) zo Spiša, 
kostolné kľakadlo, vyrezávaná lavica, lia
tinová pokladnica, drevené plastiky -  so
chy s polychrómiou a veľké množstvo  
jarmočnej a púťovej tlače z 19. storočia.

Túto výstavu autorsky p rip rav ila  
a sprievodný text k nej napísala PhDr. 
Klaudia Buganová a realizovali ju  pracov
níci Umelecko-historíckého odboru a Tech- 
nicko-prevádzkového oddelenie Východo
slovenského múzea v Košiciach.

Hoci sa pred zrakom návštevníka obja
vuje obraz púte spred vyše 100 i 200 ro
kov, má tento obraz mnoho spoločného aj 
so súčasnosťou. I dnes, tak ako už od 
staroveku, putujú ľudia na miesta, ktoré 
sú niečím významné z hľadiska nábožen
ského, duchovného, ale taká púť mala 
a má aj spoločensko-kultúrnu hodnotu.

PhDr. Gabriela RAKÚSOVÁ

Pútavá profilová monografia o grécko
katolíckom prešovskom biskupovi Pavlovi 
Gojdičovi, OSBM (1888-1960). Svoje bis
kupské heslo Boh je  láska -  milujme ho 
napĺňal každou chvíľou  
svojho života. Pre túto lás
ku žil, pracoval a v leopol- 
dovskej väznici položil svoj 
život ako mučeník za vieru a vernosť Svä
tému Otcovi. V súčasnosti prebieha diecéz
na fáza procesu blahorečenia tohto služob
níka Božeho. Popri iných dokumentoch sú 
v knihe prvýkrát využité unikátne archívne 
dokumenty z osobného spisu biskupa-väz- 
ňa Pavla Gojdiča, ktorý sprístupnil Archív 
Zboru väzenskej a justičnej stráže SR. Kni

ha napísaná v širšom kontexte má 380 
strán, poznámkový aparát, 60 fotografií, 
z nich niektoré neboli doteraz publikované, 
ďalej prílohu 24 dokumentov ilustrujúcich 

pôvod, ž ivo t a dielo, mon- 
streproces, väznenie, smrť a 
exhumáciu biskupa Pavla. Ne
chýbajú chronologický prehľad 

životopisných údajov, vysvetlivky, zoznam 
skratiek, prehľad použitej literatúry, prame
ňov a dokumentov.

Knihu Dar lásky vydal v máji 1999 Rád 
sv. Bažila Veľkého, Vajanského ul. 31, 080 
01 Prešov, vo vydavateľstve USPO Peter 
Smolík, Špitálska ul.16, 811 08 Bratislava.

J. Š.

Recenzia
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Dňa 18. jú la  1999 sa  
dožila 70 ro k o v  A n n a  
Zubková z N acinej Vsi. 
Za lásku a starostlivosť  
jej ďakujú a veľa zdravia  
a Božieho p o žeh n an ia  
do ďalších rokov vypro
sujú manžel Ján, syno
via Milan, A n ton  a Ján  
s manželkami.

Za v š e tk ý c h  b ab k u  
bozkávajú vnúčatá  M a
rek, Katka, Patrik, Tonka, 
Karinka a Martinko.

m

15

teU fax: 00421 335 472 93 64, 472 93 65 

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

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 Ríme.
Termín: 28.12. 1999 -  2.1. 2000 Cena: 5700 Sk.

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

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

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

Po krátkych cestách cho
dili sme spolu, na ďalekú 
cestu odišiel si sám, už päť 
rokov pre Teba p res ta li 
hviezdy svietiť a slnko hriať, 
ale kto Teba miloval, nepre
stane na Teba spomínať.

Dňa 7. 8. 1999 si pri sv. 
omši pripomenieme piate 
výročie smrti môjho manže
la Andreja Dandára, rodáka 
zo Zemplínskeho Hradišťa. 
Tí, čo ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu tichú spo
mienku v modlitbách.

Spomína manželka Štefánia.

t
Na predaj nový dvojpomník
Zn.: lacno
Orientačná cena: 10 000 Sk 
Informujte sa:

tel. 091/7763111

Ul. 17. novembra

Košice s£> Centrum

m
BUS

NÁBYTOK

d C M A
Masarykova 16

o&e&bdwý vuzÁiftÁoí v- o, o & o tí

J o r n s
Akcia!

V nových predajných 
priestoroch od 3. augusta 1999

Pozývame Vás na nákup nábytku. Obývacie steny, spálne, det
ské izby, sedacie súpravy kožené i čalúnené, kuchyne, váľan
dy, stoličky, kancelársky nábytok a bytové doplnky - domácej a 
zahraničnej produkcie. Predaj aj ako sektor.

Na vybraný tovar zľava 5 -1 0  % 
do konca augusta 1999.

Z a b e z p e č u je m e  ro zv o z  a m o n tá ž  n á b y tk u  podľa  že la n ia

Kde nás nájdete?
JO M A nábytok, M asarykova 14/A (Pozem né stavby), Prešov, 

tel. 091/734 748. O tvorené: Po-Pi: 8.30-17.00 hod., každá pár
na sobota: 8.30-12.00 hod.



DarovaLí na SLOVO
Mária Mitrusová Humenné 140 Sk, 

Barbora Bocanová Ložin40 Sk, Mária Mi- 
chalčíková Hrčeľ 40 Sk, Štefan Kravec 
Cigelka 100 Sk Mária Stojáková Kaluža 
40 Sk, Mária V&ňová Nový Ruskov 40 
Sk Ernest Sirochman Michalovce 100 Sk, 
Anna Čermínová Nitra 40 Sk, Mária Kaffa- 
nová Spišská Nová Ves 40 Sk, Dariuz 
Žuk-Olszewski Nitra 40 Sk, Ján Jacko 
Stanča Úpor 100 Sk, Janka Struňáková 
Porúbka 50 Sk, Mária Fedorová Prešov 
100 Sk, Mária Janeková Dlhé Klčovo 60 
Sk Agáta Gufrovičová Košice 20 Sk, Anna 
Mitrová Krčava 40 Sk, Mária Daňková 
Nižná Úvrat’ Košice 100 Sk, Vasiľ Kuzma 
Kotonica 40 Sk, Marta Rigasová Košice 
40 Sk, Michal Novotný Žar nad Hronom 
90 Sk, Margita Mišková Petrovany 40 Sk 
Jozef Molčanyi Košice 20 Sk, Ján Mokriš 
Bogliarka 40 Sk, Iveta Knašinská 364/9 
Hanušcwce nadTopl’ou 140 Sk Mión Pod- 
hajeczky Jaseňov 40 Sk, Jozef Mať 
Košice 40 Sk, Ján Marinčák Košice 40 
Sk Margita Gyogyová Košice-Krasna 100 
Sk Valéria Máhriková Bánovce nad Bebra
vou 40 Sk Mária Hlušková Lipany 40 Sk, 
Anna Sevková Michalovce240Sk, veriaci 
z Kravan 230 Sk, Beata Chromá Nižná 40 
Sk, Mária Bobková Čerhov 50 Sk.

Za dary všetkým darcom Pán Boh 
zaplať.

Saleziáni Don Bosca 
Vydavateľstvo 
DON BOSCO Miletičova 7 
821 08 Bratislava

Predbežnú nezáväznú prih lášku pošlite na jneskôr do 24.augusta 
na adresu CK Grand, Nám estie leg ionárov 5, 080 01 Prešov, resp. 
te le fonu jte  091/731 268. Informujte sa v našej redakcii.

Staňte sa aj vy členom Spolku sv. Cyrila a Metoda.
Táto náboženská, kultúrno-výchovná ustanovizeň gréckokatolíkov šíri 

posolstvo dedičstva solúnskych bratov.
Hollého 2, 071 01 M ichalovce 

Tel. 0946/240 92

F e s t
1 6 . - 1 7 .  o k t ó b r a  1 9 9 9  v P r e š o v e
R O K  K R E S Ť A N S K E J  K U L T Ú R Y  N A  S L O V E N S K U

SOBOTA - 16.O KTÓ BRA
9.00 h - Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa - Vystúpenia G réckoka to líckych  spevác
kych  z b o ro v
15.00 h - hosť: Kontinenta l S ingers
(Gr. kat. m ládežnícke zbory sa môžu prihlásiť na adrese našej redakcie do 31. au
gusta t. r.)

NEDEĽA - 17.OKTÓBRA.
Dopoludnia - Bohoslužby s účasťou gospe lových skupín (Katedrá lny chrám sv. 
J. K rstiteľa, C hrám  sv. M ikuláša, Kostol Krista K ráľa-(Sekčov), Františkánsky 
chrám  sv. Jozefa, Kaplnka sv. Kríža (O pál-Sekčov), Kostol K ráľovnej pokoja (S 
III.)
16.30 h - K oncert chvál - (Dom  odborov)

Účinkujú: Kom prom is, M im icry, Sklo, A nastas is  a ďalší 
Moderuje: Vladim ír Seman

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. Predseda
R . , . redakčnej rady: o. Marek Pribula. DTP: PV-Media s.r.o. Tlač: SLOVSPOL Košice a.s. Príspevky zasielajte na adresu: Redakcia r] ft ll 
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pomarančové pobrežie

.

> Do Španielska za polovicu

g Orientačné termíny 
S  16.-29.9. (23.9.-6.10.)

(30.9.-12.10.) 

\ J \ 3 0

Monaco, Lurdy
I o » 0/« * * 3 % < S k

len za 3500 Sk
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