
Muž 
s nádherným 

srdcom
Každý deň je  pre mňa krátky, 

spom ína vo svo je j b ásn icke j 
zbierke Z ťaživého sna (1996).

Žiaľ, aj jeho pozemský život bol 
veľmi krátky. S veľkým  zárm ut
kom sme prijali správu o náhlom  
odchode šéfredaktora časopisu  
SLOVO do večnosti 17. augusta  
t.r..

Blažej K ra sno vský  bol básn ik, 
pub lic is ta , te o ló g , e ko n ó m , in ž i
nier... p redovšetkým  to  bol č lovek  
s nádherným  srdcom , kto ré  tĺk lo  
pre nás v š e tk ý c h . M a l ú ž a s n ú  
schopnosť načúvať ľuďom  a konať 
vždy veľm i c itlivo  a s láskou v p ro 
spech dob ra , v p ro sp e ch  C irkv i, 
spoločnosti.

Ako č lovek a sp o lup raco vn ík  bol 
veľmi to le ran tný , skrom ný. K aždé 
s tre tnu tie  s n ím , bez  n a d sá zky , 
bolo sv ia tkom . T úžba  po sp ra vo d 
livosti, p rinášať K ris tovu  lásku  do 
m edziľudských vzťah ov  ho hna la  
stále dopredu. Mal pred sebou  ide 
ál - Krista, k to rém u podriad il ce lý  
svoj život.

Pre vše tkých, ktorí sa s ním  čo i 
len raz stretli, bol svedectvom , k to 
ré sa oplatí nas ledovať.

Keď sm e si klád li o tázku , prečo  
z nášho stredu odchádza jú  tak íto  
velikáni, „k tos i“ nám  pošepo l o d 
poveď - lebo dozre l pre nebo. Bez 
toho, aby sm e g lo rifikova li, B lažej 
Krasnovský si is to tne  zas lúž i ve č 
ný p ríbytok v N eb esko m  k rá ľo v 
stve.

Boh ho vytrho l z pov inností, k to 
ré boli nad sily  č loveka. P resunu l 
ho však do p riestoru , v k to rom  ve-

(Pokračovanie na str. 3)

Blažej KRASNOVSKÝ

Efeta
Dotýkaš sa mojich očí, 
dotýkaš sa mojich uší, 
dotýkaš sa mojich úst 
a vravíš 
EFETA.

A by som Ťa videl, 
aby som Ťa počul, 
aby som prevravel
o nežnosti Tvojej lásky, 
čo mi pretkáva srdce. 
Vravíš 
E F E T A  
a naozaj cítim, 
ako sa otváram ...
Pre Teba v ľuďoch.

äs-šr
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Nový medzník
Začíname nový liturg ický 

rok, ktorý z väčšej časti bude 
pokračovať vo Veľkom jubileu
- roku 2000. Je tu nový medz
ník pre naše životy, pre čas 
spásy, pre obnovu v darovanej 
milosti. Každý z nás má mož
nosť pridať sa k celosvetové
mu cirkevnému spoločenstvu 
a využiť oslavu dvetisíc rokov 
od príchodu Spasiteľa na pri
jatie pevných rozhodnutí zme
niť svoj život k lepšiemu.

My máme dojem, že v pod
mienkach, v ktorých sa nachá
dzame, veľa zmeniť nedokáže
me. Vzdialenejšie okolnosti 
prerastajú naše sily, ale bez
prostredné konkrétne pod
mienky môžeme ovplyvniť. 
Boh od nás očakáva, že bude
me duchovne stále rásť a pri
vádza nás k svätosti prostred
níctvom udalostí a skúšok. 
Cesta k náprave nezačína ne
obyčajnými osvieteniami a po
citm i, ale skrúšeným vedo
mím, že sme hriešni pred jeho 
svätou tvárou. Keď pevne ve
ríme, že Boh je naším Otcom, 
potom aj veríme, že všetko, čo 
nám posiela do cesty, slúži 
nášmu dobru.

Najradšej by sme rozhodo
vali sami o tom, kedy, kde a 
ako chceme stretnúť Pána. Ale 
takto stretneme iba vyretušo- 
vané vydanie nás samotných. 
Pravdivý synovský život začí
na až vtedy, keď dovolíme ot
covi nás vytvárať. Kto pozná 
myseľ Pánovu? Zdá sa, že niet 
inej cesty k slobode, len tá, kto
rú vymeriava on a to rozhod
ným odm ie taním  našich 
podmienok. Ak celým srdcom 
prijmeme predloženú cestu so 
všetkými jej neočakávanými 
ťažkosťami, tak sa potom v 
nás rýchlo roztopia zvyšky od
poru voči jeho milosti.

Na konci modlitby hovoríme 
amen. Toto slovo neznamená 
podvedomé zakončenie s po
citom úľavy, ale znamená za
č ia tok nášho p ravd ivého  
zaangažovania , znam ená 
ochotu prijímať od Boha aj ne
očakávané situácie. Lebo Boh 
má vždy pravdu a jeho pravda 
je láskou.

M. STANISLAV

Úmysly apoštolátu modlitby 
na mesiac september

Aby si všetci pracovníci oznamovacích prostriedkov stále viac 

uvedomovali svoju zodpovednosť a aby sa účinne zasadzovali 

za rešpektovanie dôstojnosti každej ľudskej osoby, stvorenej na 

obraz a podobu Boha Otca.

Aby milióny utečencov, zvlášť v Afrike, dostali chlieb Božieho 

slova a aby mali záruky účinnej pomoci a ľudského pokroku.

Perly východných otcov
Sv. Bažil Veľký O SVEDOMÍ, KTORÉ NIČ NEVYČÍTA
Čo znamená, ak niekto hovorí: “Svedomie mi nič 

nevyčíta?”
Také niečo sa stáva aj pri chorobách tela. Lebo je  veľa 

takých chorôb, ktoré chorý ani necíti. Predsa však viac 
dôveru je zisteniu lekárov ako svojej skúsenosti. Podob
ne je  to aj pri chorobách duše. Hoci niekto nie si je  ve 
dom ý hriechu, nemá výčitky svedom ia, predsa je  povinný 
veriť v iac tým, ktorí môžu lepšie v id ieť jeho  hriechy. Tak 
sa správali aj apoštoli, ktorí si boli istí o svojom  vnútor
nom rozpoložení voči Pánovi, predsa keď počuli : “Veru, 
hovorím  vám: Jeden z vás ma zrad í” (M t 26, 21), radšej 
uverili slovám  Pána a v pochybnostiach sa začali pýtať: 
“Som to azda ja, R abbi” (M t 26, 25). Ešte výraznejšie  
nás tomu učí sv. Peter, ktorý z hlbokej pokory nechce 
súhlasiť s tým, aby prijal úsluhu od Pána a Učiteľa svo j
ho, ale v silnom  presvedčení o pravde slov Pána, keď 
počul: “A k ťa neum yjem , nebudeš mať podiel so m nou” 
(Jn 13, 8), povedal: “Pane, tak potom nielen nohy, ale aj 
ruky a h lavu” (Jn 13, 9).

Anton MÉi

clo jeho postieľky, 
¡ráno zanôtia, 
Wkolecly,

Výročie chrámu 
v Stropkove

V nedeľu 5. septembra t. r. 
budú v Stropkove jubilejné osla
vy 50. výročia posviacky Chrá
mu sv. Cyrila a Metoda, ktorú 
vykonali otcovia biskupi blahej 
pamäti Peter Pavol Gojdič a 
Vasil Hopko spolu s generálnym 
vikárom Nikolajom Russnákom 
dňa 4. septembra 1949 ako svoj 
posledný verejný úkon pred 
uväznením.

Na túto jubilejnú slávnosť 
pozývajú o. redemptoristi 
v prvom rade ešte žijúcich ak
térov stavby chrámu a tiež 
všetkých kňazov i veriacich 
Stropkova a širokého okolia. 
S lávnosť bude spojená 
s duchovnou obnovou a za
končená o 10.30 h archijerej- 
skou sv. liturgiou.

Posviacka 
v Strážskom

V sobotu 11. septembra o
10.00 h košický apoštolský 
exarcha vladyka Milan Chau- 
tur, CSsR, posvätí v Stráž
skom nový farský dom.

Združenie 
Máriina doba

V dňoch 25.-27.9.1999 sa 
bude konať v Rožňave celo
slovenské večeradlo spolu 
s Mariánskym kňazským hnu
tím.

Kontakt: Združenie Máriina 
doba, Alžbeta Vojtková, Jaší- 
ková 20, 821 03 Bratislava 2, 
tel. 07/43339471.

Združenie 
kresťanských 
spoločenstiev

pozýva mladých na
- AKADEM 99 - celosloven

ské stretnutie akademickej 
mládeže na Starých Horách,
15. - 17. 10. 1999.

Bližšie informácie: ZKSM, 
Pražská 11, 816 36 Bratisla
va 1, tel./fax: 07/352492.

Najbližšie číslo SLOVA 
vyjde 19. septembra 1999
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&£̂ rb*0̂ 4~C>4ti-l 'frfi4tÁXA*4*&ý AýWslMjJJLeA* <4 c A Ĺ u A ^ t í ^ - ^  ■ ’

Ct/l).

e g ^ Q e g s o c ^ s o

Blažej KRASNOVSKÝ

Pod krížom
Pod krížom kľačím. Utrápený.

Pohľad mi núka obraz Tvojej obety. 

Kľačím a čakám... Príde chvíľa zmeny? 

Skrz naskrz bolesťou som odetý.

Nevládzem. Pane, odním mi ten kríž, 

ukáž mi inú z Tvojich ciest...

Láskavou rukou bolesť vo mne stíš, 

aby som ho už nemusel viac niesť...

Hľadím a hľadím... Na Teba.

- Veď, z kríža ujal som sa vlády 

nad smrťou. On je  cesta do neba... 

Šepkáš a vo mne rúcaš hrady,

v ktorých som dosiaľ býval bez obáv.

A keď mnou naskrz prúdia Tvoje slová 

cítim, že keď ma zajtra opäť strhne dav, 

vo vlastnom kríži objímem Ťa znova.

SLOVO 17/99______________

(Dokončenie zo str. 1)
ríme, bude m ôcť ešte  lepš ie  vp lýva ť 
na dianie toho to  sve ta  a bude  vždy  
blízko pri nás vše tkých .

Odišiel č lovek, k to rý  bude  ch ýba ť 
manželke Katke, trom  synom , m at
ke, širokej rodine, p ria te ľom , zv láš ť 
RNDr. Petrovi Kavuľov i, s p o lo čn o s 
ti, nám všetkým.

Boh má svoje p lány s každým  z 
nás. Istotne aj tento  náh ly  odchod  
bol gen iá lnym  p lá no m , z  k to ré h o  
zatiaľ máme pred sebou len obrysy  
Stvoriteľovho zám eru.

Blažej K rasnovský naďale j ž ije! Je 
prítomný v našich srdciach .

Posledná rozlúčka s ním  sa ko na 
la v Katedrálnom chrám e N a rod e 
nia P re s v ä te j B o h o ro d ič k y  v 
Košiciach dňa 21. augusta  t.r.

O krem  b lízkej rod iny sa s B laže 
jom  prišli rozlúčiť priatelia, spolupra
covníci. Prítom ní boli predstavite lia  
v lády na čele s prem iérom  M ikulášom  
D zurindom , blízki spo lupracovníc i z 
Fondu národného m ajetku a ďalší vý
znam ní kultúrni a vere jní činitelia.

P oh rebné  o b rad y  ce le b ro va l b is 
kup M ons. Ján H irka. H om íliu  m al 
M ons. o. Jo ze f Tóth. P ohrebné  ob ra 
d y  v ie d o l p ro to s y n k e l K o š ic k é h o  
a po š to lské ho  e xa rchá tu  o. V la d im ír 
Tom ko.

Po sko nče n í o b rad ov  poď akova li 
zo sn u lé m u  je h o  s p o lu p ra c o v n íc i - 
p redseda  K re sťa nsko de m okra tické - 
ho hnu tia  Ján Č arnogurský , š tá tny  
ta jom n ík  m in is te rs tva  zah ran ičných  
vec í Ján Fígeľ. Te lesné p ozo s ta tky  
boli po tom  p re ne sen é  na c in to rín  do

M yslavy, kde sa s B laže jom  K ras- 
novským  roz lúč ili za básn ickú  a li
te rá rnu  o be c  P e te r K oč ík  a býva lí 
spo lup racovn íc i S lovenske j p o isťov
ne. H rob zapeča til p ro tosynke l K o
š ickéh o  a po š to lské ho  exarchá tu .

Na sp o m ie n ko vo m  pose de n í bol 
p rítom ným  p re m ie tnu tý  len nedáv
no d o ko n če n ý  film  - m eda ilón  B la 
že ja  K rasnovského , k to rý  p rip rav ila  
f inančná  sp o ločn osť C assov ia ínvest 
K ošice.

P ohreb  B laže ja  K ra sno vskéh o  bol 
m an ifes tom  o dob ro te  je h o  srdca.

S p o m ín a jm e  na n e h o  v  m o d lit
bách , m ys lim e  tie ž  na je h o  n a jb liž 
ších p ozosta lých !

B lažený  poko j, večná  pam ia tka !
Anton MESÁROŠ  

Pavol KUŠNÍR



Láska sa napĺňa iba vtedy, ak sa rozdáva
Z KÁZNE MONS. JOZEFA TÓTHA PRI POSLEDNEJ ROZLÚČKE S ING. MGR. BLAŽEJOM KRASNOVSKÝM

...Bol tu monument, ktorý stá l ticho 
a nenápadne medzi nami a správal sa ako 
deti okolo Ježiša. Životný model, ktorý pri
jal, bol model Ježiša z Nazareta.

Je priam záhadou, ako mohol tento náš 
brat Blažej absorbovať do seba toľko akti
vít a rôznorodosť povinnosti a nestratiť rov
nováhu. Pri všetkých svojich životných 
cestách bol permanentne napojený na naj
väčšiu centrálu energie - na Boha. Jeho 
život, práca organizátora, ekonóma, bás
nika, charitativneho samaritána i otca boli 
v súzvuku s tým, čo sa síce deje 1/  čase, 
ale má premietnutie vo večnosti. Jeho vie

ra a zbožnosť sa nedali podľa vonkajších 
prejavov čítať. Nemodlil sa ako farizej, ale 
ako mýtnik. Bol mužom, ktorý veľmi veľa 
dával a málo dostával a bral. Ale predo
všetkým dával svoj život, zdravie, svoju 
rodinu, svoj úsmev, tichosť a pokoru, ten 
poklad večnosti, ktorý svet vôbec nepozná. 
O jeho  aktiv ite  p latia  slová Evanjelia
0 farizejovi a mýtnikovi: “Hovorím vám, ten
to odišiel do svojho domu ospravedlnený 
a nie tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, 
bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude 
povýšený” (Lk 18, 14). Bol poníženým člo
vekom, a preto ho Pán povýši. Vedel, že 
kráľovstvo Božie í ľudské sa zakladá na 
tézach, z ktorých raz budeme súdení. Ten
to ortieľ odznie pri finále sveta i našej po
zemskej existencie: “Lebo hladný som bol, 
a dali ste mi jesť, smädný som bol, a dali 
ste mi piť, ako pocestný som prišiel a pritúlili 
ste ma, nahý som bol, a priodeli ste ma, 
chorý som bol a navštívili ste ma, v žalári 
som bol a prišli ste ku mne" (Mt 25, 35-36). 
Kráľovstvo Božie sa to tiž nebuduje  
z balvanov, ale z kamienkov.

N eprik lada l význam form alitám  ani 
v náboženskom, ani v spoločenskom živo
te. Nevedel povedať nie človeku, ktorý ho 
prosil o pomoc. A tých bola záplava. Pri
chádzali vo dne í v noci, vo všedný deň
1 sviatky. Bol skrom ný v živote, práci
i v poézii, ktorá je  výkričníkom a spevom
o drobnostiach, veľkostiach i krížoch živo
ta. Jeho poézia, to nie sú selanky, je  to roz
hovor so sebou, so svetom a s Bohom 
uprostred virvaru sveta. Je to šnúra kaž

dodenného života, na ktorej sú navlečené 
vzácne perly.

Vo všetkých aktivitách a svojej práci na
rážal na prekážky. Stavali sa mu do cesty 
ľudia a socíety, ktoré neuznávali základnú 
násobilku a praktizovali vlastnú. Preto sa 
musel úmorné predierať. A za zlo nevracal 
zlo. Bol človek s tretím, ale najväčším titu
lom - dobrý človek. Podporoval mnoho je
dincov, ale aj mnohé inštitúcie, ktoré mu 
za to môžu iba ďakovať. Podporoval všet
ko dobré a vznešené, a to materiálne
i duchovne. Bol sponzorom mnohých ak
cií, ale nič nevytruboval. Žiaľ, len málokto 
ocenil jeho obrovskú prácu! Nevedel sa 
hnevať. Aký to dar nebies! Veď hnev je  plia
gou sveta. Tváril sa, akoby bol homo sím- 
plícissimus-najjednoduchším človekom, 
a pritom bol excelentnou osobnosťou. 
A toto všetko nevravíme preto, že “o mŕt
vych iba dobre”, ale preto, že on bol takým 
aj v živote. Ak by v tejto roztrieštenosti prác 
a povinností aj bol urobil chybu, nebolo to 
jeho, úmyslom a nech mu Pán odpustí aj 
tieto priestupky.

Množstvo týchto akcií išlo aj na úkor jeho 
rodiny. Rodine sa obetoval iba v zlomkoch 
svojho voľného času. Celá ťarcha spočí
vala na jeho manželke, ktorá sa pasovala 
s denným životom, chorobami a s výcho
vou detí. Ona bola poistkou, že náš priateľ 
Blažej sa mohol venovať toľkým povinnos
tiam. Duch jeho rodiny bol a je  univerzál
ny, kresťanský. Isteže sa ťažko znáša dlhá 
neprítomnosť otca, ale dobro, ktoré sme 
urobili iným, nám Boh vracia aj s úrokmi. 
Láska sa napĺňa iba vtedy, ak sa rozdáva. 
On sa rozdával celý, a preto platia i platili 
v hodine jeho odchodu Ježišove slová: 
“Veru, hovorím vám, čo ste jednému  
z týchto mojich najmenších bratov urobili, 
mne ste to urobili” (Mt 25, 40). Staviame 
pomníky často aj takým, ktorí si to vôbec 
nezaslúžili, ale poslov dobra a lásky pre
hliadame.

... jeho posledná púť bola do Bratislavy, 
kde vykonával funkciu podpredsedu KDH 
pre ekonomiku.

Drahý náš Blažej, ty si nebol stvorený pre 
čas. 24-hodinový deň ti nestačil, preto si 
zvýšil svoje pracovné tempo za únosné hra
nice a premietnuté do času, urobil si vý
kon aspoň na 100 rokov ľudského života.
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Vyslovujeme tvojej rodine, 
najmä tvojej manželke Kat
ke, synovi Petrovi a Paľkovi 
a najmenšiemu Bobovi, ako 
aj tvo je j mamke, sestre, 
všetkým príbuzným blízkym 
i vzdialeným, spolupracovní
kom, priateľom a umelcom 
úprimnú sústrasť a pevnú 
vieru, ako ju  mala Mária 
a Marta: “Tvoj brat neumrel, 
ale žije.”

Ďakuje ti biskupstvo v Pre- 
šove i v Košiciach za tvoju 
obetavú prácu a všestrannú 
podporu. Zahrnuli ťa do svo
jich modlitieb a eucharistic
kých obetí.

S vďakou a láskou sa ti 
prihovárajú všetci spolupra
covníci. Bol si pre nich bra
tom i otcom, ich zárukou  
a istotou. Nikdy nezabudnú 
na tvoje pôsobenie nielen 
ako šéfa, ale aj, a najmä, ako 
človeka.

Hlboké a srdečné Pán 
Boh zaplať za tvoje bohaté

a dlhoročné aktivity v časopise Slovo, kde 
si bol šéfredaktorom, ako aj za spoluprácu 
so Spolkom sv. Vojtecha. Bez tvojej du
chovnej a finančnej pomoci by Slovo ne
bolo v takom stave, ako je. Lúčia sa s tebou 
všetci členovia redakcie a dopisovatelia.

Vrelú vďaku ti vyjadruje aj vydavateľstvo 
a redakcia časopisu Verbum, hlavne je j za
kladateľ Prof. ThDr. Msgre. Anton Harčar, 
všetci pracovníci redakcie a prispievatelia. 
Ty si prispel k jeho ďalšiemu vydávaniu 
a garantoval si prezentáciu tohto časopisu 
pre kresťanskú kultúru pre celé Slovensko. 
Tvoj odchod pre oba časopisy je  nenahra
diteľnou stratou.

Zvláštnym pozdravom sa s tebou lúči aj 
tvoji bratia z podzemnej Cirkvi, kde si za
nechal takisto nehynúce stopy. Sprevádza
jú  ťa najintenzívnejšou radiáciu a mystickou 
raketou Eucharistie 1/  ústrety Pánovi.

A napokon sa lúčime s tebou všetci, a to 
jedinou vetou: Do videnia!

“Duše spravodlivých sú v rukách Božích, 
muka smrti sa ich nedotkne.
Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi, 
za nešťastie pokladali ich smrť 
a ich odchod od nás za záhubu.
Ale oni sú v pokoji."

Ing. Mg r. Blažej KRASNOVSKÝ 
(1951-1999)

Blažej Krasnovský sa narodil 3. 
januára 1951 v Bunkovciach v 
okrese Sobrance. Základnú ško
lu ukončil v rodisku. Potom študo
val na Strednej všeobecnej vzde
lávacej škole v Sobranciach, kde 
v roku 1969 maturoval. Vysokú 
školu ekonomickú - Obchodnú fa
kultu v Bratislave - ukončil abso
lutóriom v roku 1977.

V rokoch 1972-1995 pracoval v 
Slovenskej poisťovni, kde zastá
val rôzne významné funkcie, me
dzi inými aj funkciu riaditeľa.

Všetky jeho pracovné aktivity, 
nasadenie, odvaha, hovorili o tom, 
že kdesi v hĺbke jeho osobnosti je 
žriedlo, z ktorého neustále čerpá. 
Vedel, že človek nielen z chleba 
žije. To bolo dôvodom, že sa popri 
svojej náročnej práci dal aj na štú
dium teológie, ktoré si ukončil na 
Gréckokatolíckej bohosloveckej 
fakulte UPJŠ v Prešove v roku 
1996.

Blažej Krasnovský svoj draho
cenný čas dával do služby nám 
všetkým.

Po nežnej revolúcii v roku 1989 sa 
s veľkým entuziazmom pustil do ob
rody kresťanskej inteligencie, obro
dy Slovenska, medziľudských vzťa
hov. Usiloval o prinavrátenie dôvery 
človeka k človekovi. Z hĺbky presved
čenia pomáhal kresťanskodemokra- 
tickému hnutiu. Bol presvedčený o 
tom, že len skutočne s otvoreným 
srdcom a s pravdou na perách sa 
dajú naplniť božské ideály ukotvené 
vo Svätom písme.

Neustále vyvíjal rôznu ekonomic- 
ko-spoločenskú činnosť. Založil in
vestičné fondy, bol zakladateľom rôz
nych finančných a obchodných 
spoločnosti, predsedom Dozornej 
rady Fondu národného majetku a čle
nom predstavenstiev viacerých slo
venských bánk. Vďaka týmto aktivi
tám mu môžu byť vďační mnohí 
ľudia, regióny i mnohé organizácie.

V roku 1999 vstúpil do „loďky“ 
tzv. veľkej politiky, keď už aj pred
tým často zápasil na rozbúrenom

mori celospoločenského diania u 
nás. V súčasnosti bol podpredse
dom KDH pre ekonomiku a súčas
ne bol členom výkonného výboru 
a prezídia Fondu národného ma
jetku a riaditeľom sekcie kapitálo
vého trhu a dlhopisov v Bratislave.

Rozhodne každý deň bol pre 
neho veľmi krátky i keby trval 48 
hodín.

Blažej Krasnovský napriek všet
kému, čo robil a konal, bol na pr
vom mieste básnikom. V jeho bás- 
niach sa odráža dnešný svet - 
kolotoč života, kde nachádzal kríž, 
lásku, priateľstvá, odpustenie, ra
dosť, zmysel života...

Vydal šesť zbierok svojej poézie: 
Na linke dôvery (1984), Hodina z 
Jóba (1990), Iný život (1992), Pod 
dvojramenným krížom (1995), Z ta- 
živého sna (1996), Až k prameňu 
(1998). V tom istom roku vo Verej
nej knižnici Jána Boccatia vyšla, 
akoby riadená prozreteľnosťou

jeho skorého odchodu, bibliogra
fia. Okrem poézie Blažej Krasnov
ský pripravil mnohé televízne a 
rozhlasové relácie. Napísal rôz
ne články, štúdie, pracoval v ob
lasti publicistiky a literárnej kriti
ky. Osem rokov bol šéfredaktorom 
časopisu SLOVO, zároveň bol ve
dúcim redaktorom časopisu pre 
kresťanskú kultúru VERBUM.

Vo svojom vydavateľstve SLO
VO vydal 50 knižných titulov, ako 
napríklad Lurdy, Milosrdenstvo 
Božie, Gréckokatolíci na Sloven
sku. Bol zakladajúcim členom 
Spolku sv. Cyrila a Metoda, bol 
členom výboru Spolku sv. Voj
techa v Trnave, členom ekonomic
kej rady Košického apoštolského 
exarchátu. Založil rôzne spoločen
ské a charitatívne nadácie atď.

Vo všetkých radostiach i boles
tiach, ktoré život prinášal, vždy po 
jeho boku stála nenápadná po
mocníčka manželka Katka.

Pán si ho povolal k sebe v 48. 
roku života ráno 17. augusta 1999, 

-rs-

Pohľad na smútočné zhromaždenie, v popredí naj
bližší Blažeja Krasnovského
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P o d N E iy
Kde nie je Boh, 

tam je tma
V istej piesni sa spieva 
„...nádej bez viery je prázdno, 
bez chuti soľ nie je soľ, 
hlas v srdci cenu má, 
kde nie je Boh, 
tam je tma...“
Myslieť si o sebe, akí sme 

múdri a vzdelaní, dávať najavo 
svoj pôvod, alebo ukazovať sa 
v drahom zahraničnom aute a 
pritom honosiť sa, kde všade 
sme vo svete boli, môže byť ne
bezpečnou parketou, na ktorej 
sa dá veľmi ľahko pošmyknúť.

My - ľudia - sa radi pred dru
hými ukazujeme, aký sme ši
kovní a čo všetko vieme. O 
svojich nedostatkoch neradi 
rozprávame, dokonca ich zvy
čajne prehliadame.

Je však potrebné rozlišovať - 
a dá sa to vybadať - či dotyčný 
človek rozpráva preto, aby sa 
chválil, alebo chce svojho pria
teľa poučiť o skúsenosti, poroz
právať mu zážitok, podeliť sa so 
svojou radosťou.

Nemôžeme odsúdiť suseda 
len preto, že si kúpil nové auto, 
alebo si vystavil pekný dom. 
Nesmieme súdiť ani preto, syn 
známeho navštevuje výberovú 
školu a on sám má niekoľko ti
tulov pred i za menom.

Všetko je len poľná tráva, kto
rú raz hodia do ohňa, ak to, čo 
sme dosiahli v živote, nevyuží
vam v prospech svojej rodiny, v 
prospech spoločenstva, v pro
spech spoločnosti.

Mnohí z nás sme takí, že 
keby sme mohli, sprivatizovali 
by sme celý svet, ale je medzi 
nami aj mnoho obetavých, 
skromných, vzdelaných a pre
dovšetkým hlboko veriacich 
ľudí, ktorí sú znakom Krista pre 
dnešný svet. Keď nie je v nás 
skutočná nefalšovaná láska, 
poctivosť, nie sme svetlom pre 
svet. Lebo kde je tma, tam Boh 
neprebýva. Keď však vládne 
medzi nami láska, pochopenie 
a dôvera, Boh je v nás a my sme 
v Bohu. Vtedy sme svetlom pre 
tento svet.

A. MESÁROŠ
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Obrovské parkovisko autobusov pred impozant
nou skupinou hotelov v macedónskom meste Stru- 
ga je osirelé a zostane také zrejme po celé leto. 
Pretože turistov, okrem niekoľkých diplomatov zo 
Skopje a Tirany, pri jazere Ohri už nenájdete žiad
nych. “V minulosti sem prichádzali dokonca charte- 
rovými letmi až z Holandska” - informuje recepčný 
hotela v Struge, ktorý práve zápasí z problémami 
svojho počítačového Software v cyrilike. Príliš veľké 
rozmery nadobúda -  aspoň v tejto sezóne -  ako 
tabuľa so 120 kľúčmi izieb ako aj široké schodisko 
bez jediného človeka, na ktoré má recepčný výhľad.

Pritom by bol najvyšší čas, aby Macedónsko s jeho 
priam rajským jazerom Ohri, kde je mierne, nikdy nie 
horúce podnebie, s jeho bukovými a gaštanovými 
lesmi, viničovými terasami a kultúrnymi pokladmi, 
pripomínajúcimi stredné Taliansko, bolo po desať
ročnej prestávke znovu objavené ako cieľ turistov. 
Samozrejme všetko stojí a padá s vývojom 
v susednom Kosove.

Nielen turistika prestala po rozde
lení bývalej Juhos láv ie  a začia tku 
vojen v Bosne a Kosove. Celý prie
m ysel dvo jm iliónove j krajiny, ktorý 
tu rozhodne existuje, ne
sm ierne  trpí a ešte ne
zvlád la  novú orientáciu.
Im port, expo rt a zá v is 
losť na doprave  M ace
d ó n s k a  od S rb s k a  sú 
veľm i ve ľké  -  veď  cesta 
zo Skopje  na západ ve 
die predsa cez Belehrad.

Slovania 
a Albánci

Zatia ľ, čo sa v Skopje 
pozornosť dobre zastú 
pených západných médií 
sústreďuje  úplne na u te
čencov, cítia  sa dom áci 
M a ce d ó n c i so  s v o jim i 
p rob lém am i zabudnutí.
Ľ u d ia  sú s k la m a n í 
a za trp knu tí z ka rhan ia  
m edzinárodných m édií, 
ktoré sa zosypa lo  na ich 
krajinu. Poukazujú na to , 
že  n a p r ie k  v š e tk é m u  
“ku v ika n iu ” v súv is los ti 
s m asovým  útekom  Ko- 
sovčanov  do M acedónska  n ikde 
nedoš lo  k inc iden tom  -  i keď  tu 
exis tu jú  skryté  napätia  m edzi s lo 
vanským i a a lbánskym i M acedón
cam i. P o litická  s itu ác ia  v kra jine

zosta la  pokojná, aj keď  v dvo jjazyč
ných m estách západného M acedón
ska sa etnické hranice a neviditeľné 
barikády opäť s ilne jšie  prejavili.

V láda Ljubca G eorg ievskeho musí 
brať ohľad na city s lovanských Mace
dóncov, ktorí sú v iac priaznivcam i Sr- 
bov.

Pre slovanských M acedóncov pred-
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...NEREPTAJTE, AJ KEĎ TO BOLI.
VŠETKO JE RIADENIE BOŽIE...
...ODPUSŤTE, AJ KEĎ SA ZA TENTO ŠĽACHETNÝ ČIN 
NEDÁVA NOBELOVA CENA...

(Matka Tereza)

stavuje nápor kosovských A lbáncov 
v prvom rade ohrozenie , p re tože a l
bánska m enšina v M acedónsku (ofi
ciálne 23 %, avšak podľa A lbáncov 40 
%) v m inulých rokoch pre vysokú pô
rodnosť neustále rástla.

Niektorí M acedónci sa obávajú, že 
utečenci z Kosova zostanú a oni sami 
sa stanú menšinou. Tieto obavy sú zá
kladom zlého zaobchádzania  m ace
dónskych orgánov s u tečencam i.

Na západe sa však často prehliada, 
že politickú konšteláciu v M acedónsku 
nemožno v žiadnom  prípade zreduko
vať na frontovú situáciu “strana S lo 
vanov” ve rsu s  “s tra n a  A lb á n c o v ". 
Súčasná koaličná v láda  pozostáva  
skôr z G e o rg ie v s k e h o  l ib e rá lo v  
a Xheferrisovej “Demokratickej strany” 
(Albáncov). V  opozícii sú bývalé ko
munistické strany oboch skupín.

Srdečný ekumenizmus
V tomto zložitom prostredí je  pocho

piteľné, keď katolícky biskup d iecézy 
Skopje-Prizren, Joakim  Herbut, pou
kazuje na spoločný základ, ktorý spá
ja Macedóncov všetkých národnost
ných skupín. Biskup H erbut -  ktorý 
celebruje v latinskom  i byzantskom  
obrade, je hlavou pestro zm iešaného 
počtu katolíkov najrozličnejších kultúr, 
obradov a národností: Albáncov, Chor
vátov, Rómov ako aj veriacich, ktorí

odm ieta jú  akéko ľvek e tn ické za 
radenie a tiež 8000 g réckoka to 
líkov. Za  p a s to rá c iu  k a to lík o v  
v Kosove a katolíckych A lbáncov 
v Macedónsku je  zodpovedný po
m ocný b iskup M arko Sopi, ktorý 
n a p r ie k  v š e tk ý m  z m ä tk o m  
v m esiacoch m arec až jún  zostal 
v Prizreni, pretože ho rešpektu jú 
aj Srbi. O ka to líckych A lbáncov 
v m acedónskych  u tečeneckých 
táboroch sa stará kňaz Shan Zefi 
z Prizrenu.

U voľne jš ie  a srdečne jš ie  eku
m enické vzťahy ako sú medzi ka- 
to lík m i a p ra v o s lá v n y m i 
v M acedónsku si b iskup Herbut 
“v lastne  už ani nevie p restav iť.” 
N apríklad p ravoslávny m etropo
lita z Kum anova, Kiril, sa tento  

rok zúčastnil na katolíckych bohosluž
bách na Božie te lo  v Skopje, kde za 
nôtil aj hym nus. A  keď  b iskup Herbut 
pricestoval na sviatok patrónov Európy 
m is ionárov S lovanov sv. C yrila  a M e
toda do Rím a, sp revádza li ho pravo
s lá v n i b is k u p i T im o te j z O c h rid u  
a Š tefan z B regaln ice.

M ace dó nska  p ra vos lá vna  c irkev, 
ktorá sa už v roku 1967 -  nie bez po
litického tlaku od be lehradského pat
riarchu odlúčila , nie je  do te raz uzna
ná  s v e to v ý m  p ra v o s lá v ím  a ko  
sam ostatná  (au toke fá lna) cirkev. Ne
závislosť pravoslávnej cirkvi M acedón
ska od srbske j znam enala  v tedy po
s iln e n ie  m a c e d ó n s k e h o  n á ro d a , 
ktorým i Tito sledoval aj zahraničné po
litické ciele vzhľadom  na M acedóncov 
v Bu lharsku a Grécku. H lavou m ace
d ó n ske h o  p ra vo s lá v ia  je  8 7 -ro č n ý  
m etropolita  M ichail, ktorý pre zlý zd ra 
vo tný stav m ôže už len m álo pôsobiť.

Spoločné púte 
a Matka Tereza

Spoločné ľudové a pútn ické zvyky 
spájajú už ce lé generácie  p ravos láv
nu a katolícku d iaspóru  na tom to  až 
do  r. 1 9 1 3  o s m a n s k o m  ú z e m í.
V  m ariánske j svä tyn i Letn ica  v obci 
Skopska Crna G ora sa m odlia  všetci 
spo ločne. A  tu si p ripom ína jú  aj na

celom  svete znám u M acedónku, kto
rá sa rada sama m odlievala v tejto les
nej k a p ln k e  a tu z ís k a la  aj is to tu
o svo jom  povo lan í ako m is ionárka : 
G onxha A gnes Bohaxhiu lepšie zná
ma ako M atka Tereza z Kalkaty, m e
dzi A lb á n ca m i či už k resťan ským i 
a le bo  m o s lim ským i u c tieva ná  ako 
Nena Tereza. Nena Tereza je  okrem  
iného aj krstnou m atkou veľkej m ace
dónskej nadácie  -  Združen ia  M atky 
T e re z y  so  s íd lo m  v S tru g e  p ri 
O chridskom  jazere.

V  rodinnej kron ike Bojaxhiusovým , 
ktorí pôvodne pochádzali z Prizrenu, 
sa odzrkadľu je protirečivá história Ma
cedónska a celého Balkánu. Možno by 
sa m usela m isionárka alebo m isionár 
je j form átu vrá tiť do tohto regiónu, kto
rý bol dom ovom  to ľkých  apošto lov 
a poslov v iery -  sv. Cyrila a sv. M eto
da, ich ž iakov sv. K lem enta, Pantele j- 
mona a m nohých iných a sam ozrejm e 
m is io ná ro v  ranej k resťanske j obce 
v Solúni. Tento by vari dokázal nasto
liť ten pokoj a to zm ieren ie , ktoré nie 
sú schopní uskutočn iť politici, d ip lo 
mati a vojaci.

KP/TK KBS

Proces blahorečenia 
Matky Terezy

V Kalkate sa oficiálne začal cirkev
ný proces blahorečenia M atky Terezy. 
Kalkatský arcibiskup Henry Sebastian 
D Souza potvrdil začatie diecézneho  
procesu, k to rý je  súčasťou procesu  
blahorečenia. Povedal, že m enoval 
viacerých členov komisie, ktorá je  po
verená získavaním  svedectiev. Ešte 
pred dvom i týždňami apelovali “m isi
onárky lásky” na Kalkatskú diecézu, 
aby začala s procesom.

Rehoľa menovala postulátora pro
cesu už pred niekoľkými týždňami. Po
zorovatelia počítajú s tým, že proces  
v Kalkate bude uzavretý o tri až štyri 
mesiace. Paralelne sa budú získavať 
aj výpovede ďalších svedkov v New  
Yorku a v Ríme. Nositeľka Nobelovej 
ceny, ktorú už za je j života uctievali ako 
svätú, zomrela 5. septembra 1997 vo 
veku 87 rokov. KP/TK KBS
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Priblížiť sa až po hranicu hriechu
Kmene dnes

Čas sa nezastavil a sme 
v treťom tisícročí. Platí teória
o kmeňoch aj dnes? Domoro
dé kmene v A frike , a lebo 
v Južnej Amerike nám dosved
čujú, že to u nich zostalo až do 
našich čias. Do doby postmo
derný. Dorazilo to však aj do 
našich moderných miest a de
dín?

Skúsm e p rečíta ť, čo sa 
v nich deje. Podľa výpovede 
niektorých ľudí z exotických 
krajín život v modernom mes
te nazva li, že je  to ž ivo t 
v ľudskej zoologickej záhrade. 
Človek je v ňom uväznený. 
Toľko oni. A čo my na tú tému? 

Kmene na 
Slovensku

Akokoľvek kmeňový 
spôsob života prenikol 
aj do našich dedín a 
miest. Máme tu veľa 
kmeňov. Tieto kmene 
majú svoje názvy.
Chcete ich poznať? Tu 
sú n iektoré  z nich: 
“skeiteri”, “rockeri”, “ra- 
pe ri” , “a n a rch is ti” , 
“pankáči”, “skíni”, “me
ta listi” , “depešáci” ,...
Na tom istom princípe 
fungujú “fan k luby” , 
rôzne gangy, sekty, ba 
aj firmy, s.r.o., podni
ky,...

Majú svoju reč, štýl 
života, svoje znaky, 
bojové pokriky, vyzna
menania, obliekanie, tance, 
hudbu, náradie,...

Vodcovia kmeňov sa dnes 
nazývajú rôzne: vodca bandy, 
šéf, boss, kapo, šerif, diri,... U 
tých serióznejších kmeňov je 
to prezident, guvernér, predse
da, primátor, starosta,... Kme
ne majú zasadania, na ktorých 
sa predstavujú náčelníci, sta- 
rejší, odmeňujú sa zaslúžilí,

prijímajú sa ďalší do kmeňa, 
vylaďuje sa spôsob života,... 
Všetko je to doprevádzané rôz
nymi rituálmi - odovzdávaním 
cien, povstaním, úklonmi, boz
kami, gratuláciami,...

Územie kmeňa
Všetky kmene si chcú za

bezpečiť svoje územie, život
ný priestor. Niektoré kmene 
sídlia v budovách firiem, iné

pred dávnymi vekmi. Len zbra
ne sú dokonalejšie.

Svoje osobné územie si tiež 
veľmi chránime. Stále platí: 
“Moje územie, moja záhrada, 
môj dom - môj hrad, moja izba
- moje kráľovstvo, môj písací 
stôl, moje pero, ... až to raz 
príde. Môj hrob, moja truhla. 
Beda cudzincovi, ak vojde ne
pozvaný na moje územie.“

vekov. Omnoho lepšie je vyu
žiť to.

Sám Pán Ježiš sa pohybo
val v prostredí, ktoré bolo veľ
mi silne poznačené kmeňovým 
spôsobom života. Izraeliti mali 
dvanásť kmeňov, ktoré vydržali 
v rôznych dejinných pohro
mách. Pán si vyvolil skupinku 
dvanástich apoštolov. Ich po
čet bol taký aj preto, aby vy

tváral s nimi rodinnú
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atmosféru, aby kaž
dému mohol prejaviť 
patričnú pozornosť, 
udržať kontakt s oča
mi...

v garážach, kočovné sa prehá
ňajú na motorkách. Ďalší si 
územ ie značku jú  sp re jm i, 
ohradzujú plotmi, kolíkmi, ost
natým drôtom,... Územie strá
žia rôzne bezpečnostné zložky 
a ochranky. Ak dôjde k poru
šeniu pravidiel medzi kmeňmi, 
ak preniká jeden kmeň na úze
mia druhého , dochádza 
k bitkám, až k vojne. Tak ako

To, čo je v nás uložené 
po tisícky rokov, sa hlási 
k životu. Ľudia si i dnes vy
tvára jú  subku ltúry typu 

“kmeň”. Tieto sa opäť spájajú 
a máme národy, štáty, ... eu
rópsku úniu. Nič nové pod sln
kom.
Kmene a pastorácia 

mládeže
V živote týchto novodobých 

kmeňov je veľmi veľa dobré
ho. Môžeme to pri jej pastorá
cii využiť. Nie je múdre ísť proti 
tomu, čo je v nás dobré od

Kmeňový štýl života 
v službe výchovy

Mladí ľudia sa veľmi radi 
spolčujú a stretávajú. Je to po
vzbudivé pre vznik spoločen
stiev v našich farnostiach. 
Nezabudnime im dať správnu 
náplň i víziu do budúcnosti. 
Posilou pre spoločenstvo je 
Božie slovo, skutočne slávenie 
liturgie (a aj oslava životných 
udalostí mladých), zážitok zo 
služby druhým.

Mladí nesmierne túžia po ex
tatických, až mystických zážit
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koch. Preto veľmi vítajú mod
litbu, ktorá ich napĺňa pokojom, 
dobrom, opravdivým stretnu
tím s Bohom. Odvážim sa tvr
diť, že alebo ich naučíme 
hlbokej modlitbe a meditácii, 
alebo nám ujdú a budú si hľa
dať iný kmeň. A možno nájdu 
ten pouličný, ktorý im dá chvíľ
kový zážitok extázy. Myslim te
raz na drogu, ktorú kmeň 
narkomanov nazval extáza.

Chlapci a dievčatá majú radi 
príslušnosť k určitému kmeňu: 
ku skupinke, hnutiu. Je to vý
zva zjednocovať pastoráciu 
podľa rôznych chariziem, sta
vov, ale hľadať aj cesty k sebe.

Túžia po svojich rozlišujúcich 
znakoch: pokrikoch - pesnič
kách, hymnách, tancoch, typic
kom oblečení (vlastné tričká, 
odznaky, šatky,...) Inšpirovať 
sa dá od kresťanov v rôznych 
iných štátoch.

Mladí potrebujú svoj stretá
vací priestor - chrám, klubov
ne, divadlá, ihriská,...

Svoje miesto v živote mla
dých ľudí majú aj rôzne vyzna
menania, ocenenia, pochva
ly,... Žiaľ, niekedy sa bojíme 
pochváliť mladých ľudí, preto
že si myslíme, že podľahnú 
pýche. Pochvala je však pod
ľa výskumov najsilnejším mo
tívom do činnosti.

Mladí ľudia ľúbia veľké stre
távania, pretože sa tu nad
chnú, prežijú pocit sily, istoty, 
že idú správne... Skúsenosti zo 
stretnutí so Svätým Otcom, 
s biskupmi, z diecéznych stret
nutí, z koncertov, festivalov, 
rôznych sviatkov mladých, zra
zov mládeže, d ivadelných 
predstavení, duchovných ob
nôv, biblických olympiád,... sú 
veľkým prínosom pre život 
mladých ľudí.

Svoju identitu, pocit zdravé
ho sebavedomia vyjadrujú aj 
súťažami, meraním si s ily 
v rôznych športových akciách,

odvážnymi výpravami do príro
dy, výletmi...

Pre súdržnosť kmeňa sa 
majú činnosti opakovať a ne
ustále hľadať nové. To, čo po
môže prežívať svoju prísluš
nosť k ostatným . V našom 
prípade k Cirkvi. Mladí hľada
jú a chcú mať plnosť života - 
nadšenie, ktoré im pomáha žiť. 
Ak zistia, že len Boh im to 
môže dať, zostanú pri ňom.

Naše perspektívy
A naša úloha? Predviesť ich 

pred Pána a to v ich štýle ži
vota. Nerobiť na nich násilie, 
ale ponúkať kvalitné hodnoty 
na m ládežníckom  sviežom  
podnose. Preto je potrebné 
vystihnúť ich zmýšľanie, poci
ty, ich duchovnosť, aby sa cíti
li v Cirkvi doma. Aby tu bolo 
rodinné prostredie, ktoré ich 
prijíma a nie je proti nim. Svä
tý Otec to nazval inkulturizá- 
cia. Ide o “vojdenie do kultúry 
mladých.”

Kresťanstvo má úžasnú per
spektívu, pretože má Božskú 
náuku, má fantastického vod
cu Ježiša Krista, má úžasne 
nádhernú v íz iu , skve lý  
program, zjednocujúce prvky, 
motivujúce postoje. Jednodu
cho má skvelú budúcnosť.

Mnohé z uvedeného pri pas
torácii využívame na mnohé 
zabúdané a mnohého sa bojí
me. Všetko, čo je dobré, však 
môžeme pri záchrane duši vy
užiť. Don Bosco to raz pove
dal takto: Je potrebné priblížiť 
sa k mladým až po hranice 
hriechu. Po hranice! Hriech už 
nepripadá do úvahy.

Prosme Pána, aby nám dal 
lásku k mládeži, aby smejú ve
deli chápať a mali odvahu 
sprevádzať ju na jej ceste pri 
hľadaní pravdy a opravdivej 
lásky.

Mgr. Jozef LUSCOŇ 
SDB

í í f 3 o h  je láska” (1 Jn). 
t^ L á s k a  túži viac dávať 

ako dostávať. A náš Boh, Boh 
lásky, sa nám dáva denne, 
v každom okamihu nášho živo
ta. Ponúka nám svoju dobro
tu, lebo on je absolútne dobro. 
Nás stvoril na svoj obraz (Gen 
1-26) a je len samozrejmé, že 
každý túži po dobre. Rozdiel je 
len, hádam, v tom, či ho chce 
len pre seba, alebo či aj pre 
iných. Niekomu možno stačí 
dobro tohto pozemského sve
ta, ale tým rozumnejším, kto
rým Pán dal Ducha rozlišova
nia, dobro tohto sveta nestačí. 
Túžia po dobre, ktoré bude tr
vať večne, v spoločenstve 
s Bohom.

prázdnin stráviť dlhší čas so 
svojimi “živými striebrami”, po
chopil, že udržať pozornosť 
a záujem detí väčšiu časť dňa, 
to vôbec nie je jednoduché. Je 
to však choroba každej spoloč
nosti, že do školy a do futbalu 
rozumie a hovorí každý.

Hľad’me na naše deti ako na 
obrovský dar od Pána, ktorý 
nám bol zverený a raz každý 
z nás bude dávať prísny odpo
čet toho, ako sa o zverený dar 
staral. Generálkou pred več
nosťou a Spasiteľom bude bu
dúci život našich detí. Rodičia 
pocítia sami na sebe, ako sa 
k nim ich deti budú v budúc
nosti správať. Učitelia sa o vý
sledkoch svojho pôsobenia na

Láske sa človek 
učí len láskou

ZAMYSLENIE SA NA PRAHU NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

Máme za sebou čas prázdnin 
a dovoleniek. Každý z nás sa 
sám môže zamyslieť nad tým, 
ako ich využil. Je samozrejmé, 
že sme regenerovali svoje fyzic
ké sily. Ale nájde sa medzi nami 
len málo takých, ktorí to môžu 
povedať i o regenerácii síl du
ševných. Náš Pán sa nám viac 
ako inokedy núkal za spoloční
ka. Neodmietli sme ho? Prijali 
sme ho v našich blížnych? Na
čerpali sme dosť síl, aby sme 
mali z čoho vychádzať v ďalších 
dňoch?

So sklonkom leta sa už au
tomaticky spája začiatok škol
ského roka. Ž ltnúce lístie  
vystieľa chodníky deťom a tie 
ako po koberci, pripravenom 
pre vzácnych hostí, kráčajú ku 
škole. Ona sa stane opäť ich 
denným spoločníkom, spro
stredkovateľom nových obzo
rov, nových poznatkov a 
informácií. Zvykli sme sa dosť 
hrdiť úrovňou nášho školstva, 
ktoré sa podľa rôznych štatis
tík dostáva na najvyššie hod
notené miesta vo svete. Na 
druhej strane sa však nevieme 
zbaviť „chorého" názoru na uči
teľov, ako na obrovskú skupi
nu “ničnerobiacich” ľudí, ktorí 
majú stále prázdniny a stále sú 
s niečím nespokojní.

Kto však zakúsil počas

zverené “dietky Božie” možno 
dozvedia skôr. Nielen podľa 
toho, či sa na základe vedo
mostí dostanú na vytúženú vy
sokú školu, ale či prijali tú 
naozajstnú Božiu múdrosť.
O to by sa mali predovšetkým 
kresťanskí pedagógovia usilo
vať celým svojím výchovným 
pôsobením.

Zarážajúci je však postoj mno
hých kresťanských rodičov, kto
rí odmietajú dať svoje deti na 
kresťanskú školu. Tým by som 
poradila, aby si viac všímali deti, 
ktoré navštevujú práve takýto 
typ školy. Je pravidlom, že deti 
sa do školy tešia, tešia sa na 
spoločenstvo, ktoré je stmeľova
né Božou láskou a radostnou 
Ježišovou zvesťou.

Ľudský život má len vtedy 
svoju hodnotu, keď základom 
pre spolužitie ľudí je dobrota 
a srdečnosť, vľúdnosť a príve
tivosť, náklonnosť a ohľadupl
nosť, vernosť a pocit vlastnej 
zodpovednosti. Čo sme to za 
rodičia, že našim deťom toto 
všetko upierame? Doprajme 
im preciťovať skutočnú Božiu 
lásku denne a ich povinnosti 
v škole sa pre ne stanú rados
ťou. Lebo náš Boh, Boh dobra 
a lásky, nám hovorí, že láske 
sa človek učí len láskou. 
PhDr. Valéria LEŠČIŠINOVÁ
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Bystrá ’99
V rekreačnom zariadení 

Bystrá, okres Humenné, sa 
tak ako každoročne konalo 
stretnutie gréckokatolíckej 
mládeže. Stretnutie, ktorého 
náplňou je okrem vzájomné
ho poznávania sa aj bohatý 
duchovný program, sa kona
lo v troch turnusoch. Začalo 
sa 9. do 13. augusta pre deti 
od 9 do 13 rokov, pokračo
valo 16.-20. augusta pre 17 
a viac ročných a končilo sa 
23.-27. pre 1 4 -1 6  ročných.

Témou tohto stretnutia sú 
slová Jánovho Evanje lia , 
ktoré Svätý Otec Ján Pavol 
II. vybral pre mládež na ten
to rok prípravy na veľké jubi
leum: “Otec vás miluje”. Ide 
už o 8. ročník tohto poduja
tia, na ktoré sa prih lásilo  
v tomto roku 1500 účastní
kov z Prešovskej diecézy aj 
Košického exarchátu. V prie
behu uplynulých rokov sa 
podarilo  sk ĺb iť  duchovný 
program  s rekreáciou. To 
znamená, že okrem dennej 
účasti na sv. liturgii, možnosti 
denne pristupovať k sviatosti 
zmierenia, čítania Svätého 
písma a uvažovania o ňom, 
ako aj katechézy na tému 
“Otec vás m iluje”, o ktorej 
potom účastníci v malých 
skupinkách pod vedením  
animátorov diskutovali. Vr
cholom celého dňa boli ve
černé Ozveny na prežitý 
deň, kde odznievali veľmi sil
né svedectvá, ba priam až 
obrátenia mladých ľudí.

Každý deň sa tiež uskutoč
ňovalo športové popoludnie 
a evan je lizačný program , 
napr. v tomto vystúpila sku
pina Anastasis, detský spe
vácky zb o r D om in ik  z 
Rakovca, Stanley a v priebe
hu II. turnusu sa uskutočnil
18. augusta koncert Šanca 
pre lásku, na ktorom vystú
pilo niekoľko gospelových 
skupín z celého Slovenska. 
Najmenších účastníkov pri
šiel pozdraviť prešovský die
cézny b iskup M ons. Ján 
Hirka, ktorý tam 10. augusta 
slávil sv. liturgiu.

TKPB

VZÁCNA NÁVŠTEVA V KOŠICKOM EXARCHÁTE
A p o š t o l s k ý  n u n c iu s  J .E .  L uig i D o s s e n a  n a  o d r u š t e  v  K lo k o č o v é

V sobotu -  14. augusta
-  prišiel na tro jdňovú náv
števu Košického apošto l
ského  exa rchá tu  p áp ež 
s k ý  n u n c iu s  v S R  J .E . 
Luigi Dossena. Po privíta
ní a ubytovaní v K láštore 
re d em p to ris tov  v M ich a 
lo v c ia c h  v e č e r n a v š tív il 
pútnické m iesto Klokočov 
a rozprával s pútnikm i.

V  nedeľu -  15. augusta
- bol o p ä ť v K lo ko čo vé , 
kde s koš ickým  a p o š to l
ským  exarchom  vladykom  
M ila n o m  C h a u tu ro m , 
C S sR , c e le b ro v a l s lá v 
nostnú archijere jskú sv. li
tu rg iu  a kázal pred vyše  
s e d e m tis íc  pú tn ikm i. Na 
záver arch ijere jskej sv. li
turgie sa prihovoril ku kňa
zom a veriacim  a zdôraz
nil, aby pam ätali, že sme 
všetci katolíci, sme jedna 
v e ľk á  ro d in a , k to rá  má 
svedčiť o naplnení K risto
ve j m od litby , aby  vše tc i

boli jedno . Z dô razn il, aby 
v e ria c i ľud ia  ž ili tak , aby 
naša nebeská Matka už ne
m use la  p lakať nad naším  
sp ôso bo m  ž ivo ta . Potom  
ude lil vše tkým  p rítom ným  
a p o š to ls k é  p o ž e h n a n ie . 
Tohtoročný exarchátny od- 
pust sa skonč il m no ho lit-

r  r n í: r  u  

n n uf
s tv iem  a obchodom  okolo 
chrám u.

Pri obede sa vzácny hosť 
prihovoril ku kňazom. Zdô
raznil zachovávan ie  kňaz
ského povolania, konštato
val, že na odpuste bolo veľa 
m ladých a vyzva l kňazov, 
aby sa venovali pastorácii 
m ládež i a rod inám . Nech 
ž ivo t v kňazských rodinách 
je  svedectvom  pre rod iny 
v našich farnostiach. Každý

kňaz nech si každý deň dá 
otázku, či bol naozaj alter 
C hristus.

V  nedeľu po večernej sv. 
liturgii v Chrám e Zoslania 
Svätého Ducha redempto
ristov v M ichalovciach sa 
prihovoril k veriacim.

V ponde lok dopoludnia
— 16. augusta — navštívil 
s rd ce  e xa rch á tu  -  dom 
a p o š to lské h o  exarchá tu  
na D o m in ik á n s k o m  ná
mestí 13 v Košiciach, kde 
posvätil bohostánok bis
kupskej Kaplnky sv. Cyri
la a M etoda. V  popolud
ňa jš ích  hod inách zavíta l 
spolu s vladykom  Milanom 
m e d z i g ré c k o k a to líc k u  
m lá d e ž , k to rá  bo la  na 
stretnutí v Bystrej. Spolu- 
slúžil s vladykom  Milanom 
sv. l itu rg iu  a z o trv a l 
s m ladým i v dialógu.

V  utorok -  17. augusta
— sa vzácny hosť vrátil do 
Bratislavy. -pk-

V Rozhanovciach
Po nočnej búrke, ktorá Rozha

novce zasiahla krupobitím, bola 
obloha v nedeľu 8. augusta zatiah
nutá. Pre gréckokatolíkov tejto 
abovskej obce nadišiel dlho oča
kávaný deň.

Do Chrámu sv. Štefana Uhorské
ho sa zišlo vyše sto veriacich, me
dzi nimi aj starosta obce Štefan 
Fajfer. Zúčastnili sa na prvej sv. li
turgii v chráme, ktorý po výstavbe 
nového slúži pre Dom nádeje a aj 
pre gréckokatolíkov. Sv. liturgiu slá
vil a kázal protosynkel Košického 
apoštolského exarchátu o. Vladimír 
Tomko s o. Jozefom Miňom zo Zdo
by a o. Jurajom Gradošom. Boho
služby sú tu odvtedy vždy v nedeľu 
a vo sviatok od 9.30 h.

O. arcibiskup Alojz Tkáč, ktorý 
gréckokatolíkom v tejto obci vyšiel 
v ústrety, v liste, adresovanom ko
šickému exarchátu, vyjadril želanie: 
“Želám si, aby sa veriaci našich 
obradov mohli zúčastňovať na svo
jej liturgii -  len nech sa nevytvára
jú napätia, nech žijú vo vzájomnom 
porozumení. Mojím želaním je, aby 
poznali obidva obrady, lebo je to 
veľké duchovné obohatenie...”

Pavol KUŠNÍR

B S f a l s E & T i B i

V RODNÝCH ABRANOVCIACH.
V nedeľu 1. augusta Mons. Ján Hir
ka, diecézny prešovský biskup, pri prí
ležitosti 50. výročia kňazskej služby 
slávil sv. liturgiu Abranovciach.

POSVIACKA V K0RUNK0VEJ. 
Biskupský vikár o. Pavol Repko posvätil
1. augusta v Korunkovej, okr. Stropkov, 
interiér obnoveného chrámu.

ODPUSŤ NA BUKOVEJ HÔRKE.
V nedeľu 8. augusta sa na Bukovej 
Hôrke uskutočnila tradičná odpusto
vá slávnosť Premenenia Pána. Sv. li
turgiu slávil biskupský vikár o. Pavol 
Repko. TKPB

NOVÁ GENERÁLNA RADA SES
TIER SLUŽOBNÍC. Na generálnej ka
pitule, ktorá bola v dňoch 26. júna až 
20. júla v Ríme, sestry služobnice Ne
poškvrneného Počatia Panny Márie 
zvolili generálnu radu na šesť rokov. 
Novou generálnou predstavenou je sr, 
Janice Soluková z Kanady a jej zá

stupkyňou sr. Egídia z Brazílie. Rad
kyňou generálnej predstavenej je sr. 
Regina zo Slovenska, sr. Kristína z 
Kanady a sr. Ľuba z Ukrajiny.

-pk-

EKUMENICKY V ČIČAVE. V roku 
Kresťanskej kultúry sa dňa 8. augus
ta v Čičave uskutočnila ekumenická 
bohoslužba. Gréckokatolícku cirkev 
zastupoval miestny duchovný o. Šte
fan Danko. TKPB

OBLIEČKA VPREŠOVE. V 
Kaplnke Svätého Ducha provinciálneho 
Domu sestier služobníc Nepoškvrnené
ho Počatia Panny Márie v Prešove bola 
na sviatok Uspenia Presvätej Bohoro
dičky dňa 15. augusta milá slávnosť - 
obliečka troch kandidátok.

-pk-

ODPUST V TREBIŠOVE. Chrámo
vému uspenskému odpustu v Trebi- 
šove predchádzala trojdňová duchov
ná obnova, ktorú viedol o. Anton 
Verbovský, CSsR. Hlavnú odpustovú 
liturgiu v nedeľu 22. augusta s prítom
nými kňazmi slúžil o. Jaroslav Štefan- 
ko zo Spišskej novej Vsi, kázal o. Ján 
Sabol z Dúbravky. -pk-
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Svätý Otec Ján Pavol II. 
prešovskému biskupovi

V minulých dňoch si prešov
ský diecézny b iskup Dr. h.c. 
Mons. Ján Hirka pripomenul 50. 
výročie svojej kňazskej vysviac
ky. Pri tejto príležitosti ho pozdra
vil listom Svätý Otec Ján Pavol 
II., ktorý okrem iného v závere lis
tu napísal:

...prosíme najláskavejšieho
Otca, aby na príhovor Panny 
Márie -  Brány spásy (Hymnus 
Akatist, 19) Teba ako služob
níka a rozdávateľa m ilostí

a jeho m ilosrdenstva vždy 
chránil, zveľaďoval a posilňo
val Božou pomocou.

Nech Ti je dôkazom našej 
lásky želanie najvyšších darov 
a prejavom úcty naše apoštol
ské požehnanie, ktoré Tebe, 
ctihodný brat v Pánovi, žičíme, 
a cez Tvoju osobu všetkým 
kňazom a veriacemu ľudu pre
šovskej diecézy, ktorí pri Tvo
jom kňazskom jubileu na Teba 
pamätajú.“ -rs-

Námestie sv. Petra 
najčistejšie

Ovzdušie na Nám. sv. Petra je 
lepšie ako na hociktorom inom 
námestí talianskeho hlavného 
mesta. K tomuto výsledku došla 
štúdia o životnom prostredí na fa
sádu Chrámu sv. Petra. Dôvod 
čistejšieho ovzdušia na tomto ná
mestí: Štyri rady stĺpov Bernini- 
ho kolonád obklopujúcich 
námestie očividne do veľkej mie
ry filtrujú čiastočky sadzí a iné 
škodliviny z okolitej dopravy. Kva
lita ovzdušia na Námestí sv. Pet
ra takto zodpovedá asi tak kvalite 
mestského parku.

Už vyše dvoch rokov bránia le
šenia a závesy pohľadu na čel
nú stranu najväčšej baziliky 
kresťanstva, avšak ešte tohto 
leta majú odstrániť posledné le
šenia.

Viera pomáha 
pri vyliečení

Chorí ľudia, ktorí sú veriaci, 
môžu praktizovaním nábožen
stva pozitívne ovplyvniť proces 
liečenia. Vyplýva to z viacerých 
amerických štúdií, ktoré predsta
vila Spoločnosť pre biologickú 
obranu proti rakovine 28. júna 
v Heidelbergu, v Nemecku. Pod
ľa toho 197 z 212 štúdií, ktoré 
skúmali vplyv náboženských fak
torov na zdravie, pripisuje viere 
priaznivé účinky na priebeh cho
roby. Náboženské spoločenstvá

Biskup -  jubilant

V tomto roku si emeritný bis
kup Mons. Michal Rusnák, CSsR, 
z kanadského Toronta pripome
nul dve významné výročia. Syn 
slovenských rodičov - otec po
chádzal z Pozdišoviec a matka 
z Trhovišťa - rodák z Beaverdale 
v USA, prijal kňazskú vysviacku 
4. júla 1949 ako kňaz Kongregá

cie Najsvätejšieho Vykupiteľa -  re- 
demptoristov - z rúk prešovského 
biskupa Petra Pavla Gojdiča. Dňa 
11. júla toho istého roku slúžil v 
Pozdišovciach svoju primičnú sv. 
liturgiu.

Po “zrušení” Gréckokatolíckej 
cirkvi v roku 1950 bol spolu 
s ďalšími kňazmi internovaný 
v Podolínci a v Báči. V roku 1951 
sa mu ako občanovi USA poda
rilo dostať do Spojených štátov. 
V nasledujúcom roku odišiel do 
Kanady, kde postupne zakladal 
slovenské farnosti slovansko-by- 
zantského obradu. Okrem toho 
sa aktívne venoval publikačnej 
činnosti. V októbri roku 1964 ho 
pápež Pavol VI. vymenoval za ti- 
tulárneho biskupa černického, 
apoštolského vizitátora pre 
všetkých Slovákov slovansko-by-

zantského obradu v Kanade 
a pomocného biskupa o. bisku
pa Izidora Boreckého, ukrajin
ského eparchu v Toronte.

Od februára 1981, keď bol 
pápežom Jánom Pavlom II. me
novaný za prvého eparchu Epar- 
chie sv. Cyrila a Metoda 
slovansko-byzantského obradu 
v Kanade, stál na čele eparchie 
až do roku 1996, kedy zo zdra
votných dôvodov z funkcie od
stúpil.

O. biskup Mons. Michal Rus
nák, CSsR, bol spolusvätiteľom 
nášho o. Mons. Jána Hirku na 
biskupa dňa 17. februára 1990 
v Prešove.

K želaniu mnohých rokov ot
covi biskupovi od našich čitate
ľov sa pripája aj

redakcia SLOVA

K r e s ť a n s k ý
SVET

sprostredkujú svojim členom 
hodnoty a normy, ktoré ich vedú 
k zdravému životu, hovorí sa 
v správach ako odôvodnenie 
tohto javu. Okrem toho cirkvi ale
bo náboženské spoločenstvá 
majú k dispozícii sociálnu sieť, 
ktorá ponúka ľuďom osobný prí
stup a emocionálnu podporu. 
Viera dokáže vzbudiť nádej, 
sprostredkovať zmysel života 
a zvýšiť snahu čeliť chorobe. Ur
čité formy modlitby alebo medi
tácie dokážu redukovať depresie 
alebo obavy.

Avšak zužujúca alebo fanatic
ká zbožnosť sa prejavuje skôr ne
gatívne. Pomáha len žitá viera, 
praktizovanie modlitby a sú
držnosť v spoločenstve.

Vzácne ruské ikony 
vo Vatikáne

Výstavu vzácnych ruských ikôn 
pod názvom Sofia - múdrosť 
Boha otvorili 29. júla v Braccio di 
Carlomagno na Nám. sv. Petra. 
Výstava potrvá do 30. októbra.

Vystavia sa na nej 145 ikôn z 
13. až 19. storočia. Výstavu or
ganizuje združenie Sofia -  ruská 
idea, idea Európy, ktoré intenzív
ne spolupracuje s významnými 
ruskými múzeami.

Každý týždeň 
až 6000 mladých

Komunita Taizé sa hlavne 
v lete stáva medzinárodným 
miestom stretnutia mladých ľudí. 
Až 6000 mladých zo všetkých 
dielov sveta prichádza od začiat
ku júla každý týždeň do malej 
dedinky francúzskeho Bur
gundska, aby sa stretli s Bohom 
a so svojimi rovnako zameraný
mi rovesníkmi. Nedávno zazna
menali mladých veriacich až zo 
75 rôznych národov. Mimoriadne 
obľúbeným miestom je Taizé pre 
nemecky hovoriacu mládež. Z 25 
tisíc mladých kresťanov, ktorí od 
marca prišli na medzinárodné 
stretnutia mladých do Taizé, bolo 
až 9000 z nemecky hovoriacej 
oblasti Európy.

KIPA/TK KBS, KP/TK KBS 
VIS/TK KBS
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S  im a  živí e sa ž í t  c l o b r e y  ivi
kRESŤANskýlVI ŽÍVOTOM

PRÍHOVOR APOŠTOLSKÉHO NUNCIA J.E. MONS. LUIGIHO DOSSENU 
NA ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI DŇA 15. AUGUSTA 1999 V KLOKOČOVÉ

Považujem si za príjemnú po
vinnosť obrátiť sa so srdečným 
a bratským pozdravom v Kristu 
Pánovi v prvom rade za nášho 
ctihodného brata v kňazskej služ
be Mons. Milana Chautura, 
CSsR. Chcem mu poďakovať za 
jeho milé pozvanie k tomu, aby 
som spolu s vami slávil tento 
sviatok Panny Márie, sviatok tej, 
ktorá nás svojím Nanebovzatím 
utvrdzuje vo viere, že aj my jed
ného dňa vstaneme z mŕtvych, 
aby sme boli s ňou účastní na ra
dosti a šťastí v dome Otca, ktorý 
stvoril človeka na svoj obraz 
a svoju podobu, v tom dome, 
v ktorom nás on očakáva na zá
ver nášho pozemského putova
nia. Nemôžeme totiž zabúdať na 
to, čo čítame v Liste Hebrejom, 
a síce, že tu nemáme trvalý prí
bytok, ale neustále spejeme 
k dosiahnutiu večného príbytku, 
ktorý nás očakáva.

Srdečne pozdravujem všet
kých duchovných otcov, rehoľní
kov a rehoľnice, diakonov 
a bohoslovcov, všetkých tých, 
ktorí prispievajú k organizovaniu 
dnešnej slávnosti. Svojím po
zdravom sa obraciam ku všetkým 
pútnikom, ktorí sa tu dnes zhro
maždili, ale aj k tým, ktorí by si 
bolo priali byť tu dnes prítomní, 
avšak zabránili im v tom osobit
né okolnosti. Zišli sme sa tu, aby 
sme vzdali česť Najsvätejšej 
Panne, aby sme vydali svedec
tvo o našej láske k nej, aby sme 
si vyprosovali jej pomoc, ochra
nu. Jej pomoc potrebujeme aj 
k tomu, aby sme si boli vždy lep
šie vedomí našej dôstojnosti, kto
rá sa zakladá na našom 
znovuzrodení z vody a Svätého 
Ducha a aby sme sl stále lepšie 
uvedomovali aj povinnosť do
svedčovať túto našu dôstojnosť 
práve vedomým a zodpovedným 
plnením našich povinností. Má
ria, dobrá a milujúca Matka, pri
hovára sa a bude sa prihovárať 
za nás u svojho Syna, aby naše 
modlitby a naše pokorné volania 
boli vypočuté, aj keď by tomu 
malo byť možno nie vždy v miere 
a spôsobe, ktorý by zodpovedal 
našim osobným predstavám. Pri 
pohľade na Máriu nezabúdajme 
v prvom rade na to, čo nám pri

pomína v osobitných okolnos
tiach aj prostredníctvom niekto
rých mimoriadnych prejavov: jej 
posolstvo je výzvou k modlitbe 
a pokániu -  tak tomu bolo na 
mnohých dôležitých miestach,

vyprosujúc odpustenie našich ne
dostatkov a našej úbohosti, od 
neho máme vyprosovať tú pomoc 
a oporu, ktorú všetci potrebuje
me. Vezmime si za príklad poľné 
vtáctvo, ktoré svojím štebotom pri

very bola vzkriesená a vzatá do 
neba, kde žije v spoločenstve 
so svojím Synom. Toto je aj pre 
nás akýmsi poodchýlením dve
rí neba, čím nám Mária ukazu
je, čo nás očakáva vo večnosti. 
Ukazuje nám nebo a v obdivu
hodnej vízii nám predstavuje 
naše definitívne určenie. My 
však, žiaľ, namiesto toho, aby 
sme hľadeli na nebo, skláňame 
hlavy k zemi, oddávame sa do
časným skúsenostiam a zážit
kom, ktoré v nás živia pocit 
nášho vládnutia nad zemou, 
avšak ktoré nás nikdy plne ne
uspokojujú a neraz prinášajú aj 
veľmi negatívne dôsledky. Pre
čo sa teda radšej nevrátime 
späť po našich vlastných sto
pách, a nesnažíme sa nanovo 
orientovať náš život tak, aby 
bola naša činnosť v hraniciach 
dodržiavania Božieho zákona, 
aby sme tak súčasne obraňo
vali aj našu kresťanskú a ľud
skú dôstojnosť?! Veď ako inak 
môžeme chápať výzvu k poká
niu a sebazáporu, ak nie ako 
nasledovanie tej rady a odpo
rúčania našej nebeskej Matky, 
ktoré je iba ozvenou Kristových 
slov: “Kto chce ísť za mnou, 
nech zaprie sám seba, vezme 
svoj kríž a nasleduje ma.”

Pri našej povrchnosti si neraz 
ani neuvážime, že niektoré oso
bitné prejavy, ako môže byť aj 
slzenie ikony Presvätej Panny, 
sú aj jasným svedectvom jej 
bolesti nad zlým správaním sa 
jej duchovných synov, nad na
šou nedostatočnou snahou 
a odvahou vzoprieť sa zlu, kto
ré sa vo svete rozmáha a snaží 
sa zasiahnuť predovšetkým 
našu mládež a naše rodiny. In
diferencia a nečinnosť zoči-voči 
hriechu, oddanie sa prúdu, kto
rý nás strháva, obava z toho, že 
by sme mohli byť považovaní za 
zaostalých, konzervatívnych a 
spiatočníckych -  to sú postoje, 
ktoré chcú vymazať z našej pa
mäti vedomie toho, že všetko sa 
môže vo chvíli stratiť a pominúť 
spôsobom všeobecne zná
mym, vedomie toho, že človek 
je prach a v prach sa obráti.

V dnešný deň pod mater
ským pohľadom Márie si o to 
viac môžeme pripomenúť, že 
v skutočnosti máme pred sebou 
dva života: prítomný, ktorý však 
nie je izolovaný, ale práve na
opak je úzko spojený s tým bu
dúcim, ba vlastne ho podmie
ňuje. Ak žijeme dobre tu, a teraz 
budeme mať to šťastie, že si 
získame aj nebo, ktoré, ako

ako sú Lurdy či Fatima a tak mô
žeme interpretovať aj slzenie jej 
obrazu na tomto pútnom mieste, 
tu v Klokočové.

Čím by bol náš život bez Bo
žej pomoci? Naša každodenná 
skúsenosť nám to potvrdzuje! Čo 
teda máme robiť, aby sme od 
Boha dosiahli tú pomoc, ktorú 
všetci tak veľmi potrebujeme? 
Najdrahší, nášmu vzťahu k Bohu 
máme vyhradiť prvé miesto. 
Jemu máme otvárať naše srdce,

východe i západe slnka vzdáva 
chválu a slávu svojmu Stvorite
ľovi -  obracajme sa k Pánovi aj 
my podobne s rannou i večernou 
modlitbou.

A v čom bude spočívať naše 
pokánie? Odpoveď nám ponú
ka aj sviatok Nanebovzatia 
Panny Márie, ktorý dnes slávi
me. Oslovuje nás skutočnosť, 
že Mária za svoju podriadenosť 
Bohu aj v bolesti a nádeji, za 
podriadenosť plnú lásky a dô-
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nedávno pripomenul Svätý 
Otec Ján Pavol M., spočíva 
v plnom a úplnom vlastnení 
Boha a plnom uskutočnení toho 
šťastia, po ktorom všetci túži
me. Ak však náš život nasme
rujeme len na iné cesty, na ces
ty hriechu, ktoré sú v protiklade 
s Božím zákonom, náš koniec 
môže byť naozaj smutný.

Usilujeme sa teda s pomocou 
Panny Márie nasmerovať a 
usporiadať oba naše životy, prí
tomný i budúci. Ak správne po
chopíme zmysel nášho terajšie
ho jestvovania, ktorý nám 
odhalil Kristus svojím učením 
a ktorý aj uskutočnil na sebe 
samom i v nanebovzatí Najsvä
tejšej Panny, potom pre nás 
nebude neriešiteľným problé
mom ani správna voľba našich 
životných ciest.

Najdrahší, snažme sa žiť 
dobrým kresťanským životom, 
aby sme tak boli vždy priprave
ní odpovedať na Pánovu výzvu, 
ktorá k nám prichádza takmer 
vždy neočakávane. V praxi to 
znamená, že pri hľadaní odpo
vede na naše kresťanské povo
lanie sa máme riadiť dvoma 
dôležitými, podstatnými zása
dami: Milovať Boha a blížneho. 
Zaiste o skutkoch lásky k blíž
nemu by sme mohli ešte mno
ho hovoriť, avšak čas nám 
v tejto chvíli nedovoľuje poza
staviť sa dlhšie pri tejto otázke.

Nech nás Panna Mária naučí 
žiť dobre každý prítomný deň, 
ktorý je vždy bohatý na Božie 
dary a prejavy jeho priazne. 
Snažme sa vštepiť aj do našich 
sŕdc tú túžbu a lásku, ktorú no
sila vo svojom srdci Mária: lás
ku k nebu, k našej večnej vlasti, 
ktorú máme dosiahnuť a v kto
rej nás aj ona očakáva.

Nech sú nám tieto myšlienky 
pomocou aj pri príprave na veľ
kú a dôležitú udalosť Jubilejné
ho roku, ktorý aj prostredníc
tvom možnosti získania plno- 
mocných odpustkov nám 
pomôže pri očisťovaní nášho 
ducha a celého nášho života, 
aby sme tak s istotou kráčali 
v ústrety nebeskému Otcovi, 
ktorý vždy očakáva svojich sy
nov s otvorenou náručou. Toto 
stretnutie bude sviatkom o to 
väčším a radostnejším práve 
kvôli prítomnosti milujúcej Mat
ky, ktorá sa bude tešiť z toho, 
že pomoc a ochrana, ktorú nám 
nikdy neodoprela, nevyšli na
zmar, ale práve naopak, prinies
li plody všetkými túžené, teda 
našu spásu.

6. september, pondelok, Zá
zrak archanjela Michala v 
Kolosách (rúcho svetlé). Men
livé časti sú z pondelka. Gal 4, 
28-31; 5, 1-10 -  zač. 211; Hebr
2, 2-10 -  zač. 305; Mk 6, 54- 
56; 7, 1-8-z a č . 27; Lk 10, 16- 
21 -  zač. 51.

7. september, utorok, Pred- 
prazdenstvo -  príprava na Na
rodenie Bohorodičky (rúcho 
svetlé). Antifóny každodenné.

Tropar, Sláva i teraz z predpraz- 
denstva. Prokimen, a leluja 
a pričasten z predprazdenstva. 
Gal 5, 11-21 -  zač. 212; Mk 7, 
5-16 -  zač. 28.

8. september, streda, Naro
denie presvätej Bohorodičky 
(rúcho svetlé). Antifóny 
predobrazujúce. Tropar, Sláva

I i teraz kondák, prokimen alelu
ja a pričasten zo sviatku. Fil 2,
5-11 -  zač. 240; Lk 10, 38-42;
11, 27-28 -  zač. 54. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a IX. irmos. Myrovanie.

Do 12. septembra menlivé 
časti, okrem čítaní, sú ako 8. 
septembra.

9. september, štvrtok, Joa- 
chim a Anna, spravodliví. An
tifóny ako včera. Tropar 
z Narodenia a spravodlivým, 
Sláva kondák spravodlivým,
I teraz kondák z Narodenia. 
Prokimen, aleluja a pričasten 
najprv z Narodenia a potom 
spravodlivým. Ef 1, 1-9 -  zač. 
216; Mk 7, 24-30 -  zač. 30. 
Namiesto Dôstojné je sa spie

va Zvelebuj a IX. irmos.
10. september, piatok Mino- 

dora, Mitrodora a Nymfodora, 
mučenícky. Ef 1, 7-17 -  zač. 
217; Mk 8, 1-10-z a č . 32.

11. september, Sobota pred 
Povýšením sv. kríža. 1 Kor 2,
6-9 -  zač. 126; Mt 10, 37-42;
11, 1 -  zač. 39.

12. september, Šestnásta 
nedeľa po Päťdesiatnici -  
pred Povýšením (rúcho svet-

lé). Zakončenie Narodenia Bo
horodičky (otdanie). Radový 
hlas je siedmy, evanjelium na 
utierni je piate. Tropar z hlasu 
a z Narodenia, Sláva kondák 
z hlasu, I teraz kondák z Naro
denia. Prokimen, aleluja a pri
časten z hlasu a z Narodenia. 2 
Kor 6, 1-10 -  zač. 181; Mt 25, 
14-30-z a č . 105; Gal 6, 11-18 
-  zač. 215; Jn 3,13-17 - zač. 9. 
Namiesto Dôstojné je sa spie
va Zvelebuj a IX. irmos.

13. september, pondelok, 
Príprava na Povýšenie sv. krí
ža -  predprazdenstvo z pred
prazdenstva, (rúcho pôstnej 
farby). Antifóny každodenné. 
Tropar, Sláva, I teraz - kondák 
z predprazdenstva. Prokimen, 
aleluja, pričasten z predpraz
denstva. Hebr 3 ,1-4-zač. 307; 
Mt 16, 13-18-z a č . 67.

14. september, utorok, Po
výšenie sv. kríža, zdržanlivosť 
od mäsa (rúcho pôstnej farby). 
Antifóny (refrén tretej antifóny je 
tropar) vchod, tropar, Sláva
i teraz kondák, prokimen, ale

luja, pričasten z Povýšenia. Na
miesto Svätý Bože sa spieva 
Tvojmu krížu. 1 Kor 1, 18-24 -  
zač. 125; Jn19, 6-11,13-20; 25- 
27; 30-35 -  zač. 60. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a IX. irmos. Myrovanie.

Do 21. septembra vrátane 
menlivé časti sa spievajú ako
14. septembra okrem trej anti
fóny, vchodu a čítaní. Vchod je: 
Poďte, pokloňme sa... za nás 

ukrižovaný. Tretia 
antifóna sú Bla- 
ženstvá.

15. september, 
streda, Nikita, 
veľkomučeník, 
S p o lu trp ia c e j 
B o h o ro d ič ky , 
patrónky Slo
venska. Tropary: 
Z povýšenia, o 
S p o lu trp ia c e j, 
Sláva kondák z 
Povýšenia, I teraz 
o Spolutrpiacej. 
Ostatné najprv 
o kríži, potom 
o Spolutrpiacej. 
Ef 3, 8-21 -  zač. 
223; Mk 11, 22-26 
-z a č . 51.

16. september, 
štvrtok, Eufé- 
mia, veľkomuče- 
nica. Ef 4, 14-19

-za č . 225; Mk 11, 27-33-zač . 
52.

17. september, piatok, So
fia, Viera, Nadežda a Ľubov, 
mučenícky. Ef 4, 17-25 -  zač. 
226; Mk 12, 1-12-z a č . 53.

18. september, sobota po 
Povýšení; Eumen, úctyhodný.
1 Kor 1, 26-31; 2, 1-5 -  zač. 
125; Jn 8, 21-30-z a č . 30.

19. september, Sedemnás
ta nedeľa po Päťdesiatnici -  
po Povýšení (rúcho pôstnej far
by). Radový hlas je ôsmy, evan
jelium na utierni je šieste. I. a II. 
antifóna z Povýšenie, tretia Bla- 
ženstvá. Vchod: Poďte... za nás 
ukrižovaný. Tropar: z hlasu 
a z Povýšenia, Sláva kondák 
z hlasu, I teraz kondák z Pový
šenia. Tvojmu krížu. Prokimen, 
a le lu ja  a pričasten z hlasu 
a potom z Povýšenia. Gal 2, 1- 
16 -za č . 203; Mk 8, 34-38; 9,1 
-za č . 37; 2 Kor6, 16-18; 7,1 — 
zač. 182b; Mt 15, 21-28 -  zač. 
62.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ
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O  ZVEÜAdENiE C y m lo M E T o d s k E j T R A d ŕc ÍE
Všeobecne sa hovorí, že kde 

je zmena, tam je život. A zaiste 
je na tom veľký kus pravdy. Aj 
v živote nášho Spolku sv. Cy
rila  a Metoda prichádza 
k zmenám. Na 3. valnom zhro
maždení 12. júna v Michalov
ciach bol v zm ysle  stanov 
zvolený nový výbor a jeho 
predsedníctvo ako aj revízna 
komisia. Do nového výboru 
sme prizvali aj mladých kňazov 
a laikov, ktorí prebrali štafetu 
ďalšieho budovania našej ná- 
božensko-kultúrnej ustanoviz
ne.

Valné zhromaždenie súčas
ne prijalo uznesenie o zmene 
členských poplatkov. Od 1. ja
nuára 2000 vstupné členské 
pre jednotlivcov bude 150 Sk 
a každoročné členské pre riad
nych členov 80 Sk. Vstupný 
poplatok pre skupinových čle
nov sa zvyšuje na 450 Sk 
a každoročne 80 Sk. Zaklada
júcim členom sa stáva ten, kto 
raz navždy zaplatí 5000 Sk.

O čo sa usiluje spolok dnes?
Samotné patrocínium spolku

napovedá, že nám ide najmä 
o zachovanie a zveľadenie cy- 
rilometodskej tradície, ktorá je 
nám tak blízka. Cyrilometodská 
tradícia je naším oblekom, kto
rý nosíme, aj keď si to stále do
statočne neuvedomujeme. Túto 
tradíciu sme prijali a všetci ve
riaci ju modelujeme aj dnes svo
jím vzťahom k realite Cirkvi, 
obradu, tlači atď. Úprimne nás 
teší, že pozvoľne narástla člen
ská základňa nášho spolku na 
vyše štyritisíc riadnych členov. 
A zaznamenávame členstvo aj 
vo farnostiach, kde doteraz vô
bec nebolo. Súčasne si kladie
me otázky: poznajú veriaci naše 
nábožensko-historické korene? 
Má naša mladá generácia od
kiaľ čerpať poznanie pre svoje 
cirkevné sebauvedomenie?

Dnes, keď sa na každej ro
vine tuho bojuje o priazeň 
a klientelu, hľadáme aj v Cirkvi 
metódy účinnej evanjelizácie.
V tejto situácii je Spolok sv. 
Cyrila a Metoda otvorený pre 
pomoc a spoluprácu obidvom 
cirkevno-právnym subjektom

Slovenska, chceme vydávať 
naďalej spolkový kalendár, po
dielové knihy a príležitostnú 
formačnú literatúru. Chceme 
naďalej vyzdvihovať našich 
významných dejateľov odhaľo- 
vaním  pam ätných tabú ľ 
a spomienkovými stretnutiami. 
Prostredníctvom svojej činnos
ti v orgánoch spolku i vo far
nostiach chceme vychovávať 
laikov k uvedomelej aktivite na

Z povedaného vyplýva, že 
Spolok sv. Cyrila a Metoda bol 
obnovený a pracuje pre dobro 
Cirkvi. Jeho činnosť je na ple
ciach nadšencov, ktorí pocho
pili, že všetky dobré diela sa 
rodia v ťažkostiach. Ale pozý
vame aj vás vo všetkých na
šich odbočkách k tvorivému 
budovaniu spolkového života 
na slávu Božiu a zveľadenie 
našej Cirkvi.

o. Mgr. Michal HOSPODÁR
predseda 

Spolku sv. Cyrila a Metoda

K alendár je  už v tlači
Keď čítate tieto riadky, náš 

Gréckokatolícky kalendár na 
rok 2000 je už v tlači a my už 
myslíme na jeho distribúciu.

Na obsahovej stránke kalen
dára sa podieľajú štyri desiatky 
autorov, čo je - myslíme si - zá
rukou jeho úrovne i pestrosti, 
ktorá je pre kalendár ozaj dôle
žitá. Kalendárium uverejňujeme 
v novom i starom štýle (cyrili
kou), a po spomienke na piate 
výročie návštevy Svätého Otca 
Jána Pavla II. Prešova nasle
dujú príhovory obidvoch našich 
arcipastierov.

Duchovné zameranie prí
spevkov sa nesie v znamení 
očakávaného Veľkého jubilea 
2000 a východnej duchovnosti. 
Osobitnú pozornosť v kalendá
ri venujeme ceste našej miest
nej c irkvi, ktorá začala po 
smutneznámom 28. apríli pred

päťdesiatimi rokmi a v tomto 
smere sú ladené aj jednotlivé 
medailóny predstavovaných 
osobností. Zaiste si so záuj
mom prečítate príspevok o 
modlitbe srdca, o ikonostase, o 
hlaholike či cyrilike, o grécko
katolíkoch v Čechách i našich 
farnostiach - Oľšavici a Stanče.
V kalendári sú aj beletristické 
príspevky, informácie o Spolku 
sv. Cyrila a Metoda, myšlienky 
veľkých, básne a ilustrácie.

Kalendár hodláme distribuo
vať osvedčeným spôsobom - 
prostredníctvom dekanátov - 
protopresbyteriátov a farských 
úradov. Preto prosíme našich 
duchovných otcov a spolkových 
dôverníkov o tradičnú dobrú 
spoluprácu pri šírení našej 
gréckokatolíckej tlače.

Výbor spolku

X a í i  ju b ila n ti
V septembri t. r. si významné životné ju

bileum pripomínajú títo naši členovia: 
Jaromír Bačík z Davidova, Viktor Beca 

z Baškoviec, zakladajúci člen a člen výboru 
spolku Ing. Michal Boka, CSc., z Michalo-

SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

viec, Mária Hadvabová z Koromle, Irena Se- 
rafínová z Kamennej Poruby a Božena Špi- 
váková z Nacinej Vsi.

Ján Čontoš zo Sečoviec, Milan Hančuľák 
zo Sačurova, Anna Kozáková zo Sačurova, 
Magdaléna Matuchová z Markoviec, Mária 
Niková z Košíc, Mária Onušková z Cabova, 
Helena Piskoriková z Vranova nad Topľou 
a Helena Stachová z Mlynároviec.

Alžbeta Bandžejová z Trebišova, Mária 
Bernátová z Ložína, Ján Hoptaj z Lučkoviec, 
prof. Augustín Marián Húska z Bratislavy, 
Anna Ihnátová z Jastrabia nad Topľou, Má

ria Maruščáková zVyšnej Olšavy, Alžbeta 
Pejová z Hriadok a Mária Terézia Valková 
z Košíc.

Anna Bandiová z Michalian, Jozef Brin- 
cko z Nižných Repáš, Jozef Dziak 
z Bunkoviec, Anna Fecáková z Michaloviec, 
Júlia Feňušováz Dúbravky, Michal Haciozo 
Zalužíc, Vladimír Hrabčák z Prešova, Má
ria Kajlaničová z Vranova nad Topľou, za
kladajúca členka Božena Pichonská 
z Košíc, Mária Štefaniková z Fijaša a Ján 
Toma zo Slivníka.

Alžbeta Bodnárová z Novosadu, Michal 
Fedor z Iňačoviec, Vladimír Hromjak 
z Továrneho, Júlia Kmecová z Trnávka, 
Alžbeta Mišová zo Sobraniec, Mária Olčá- 
ková zVyšnej Olšavy, Štefan Petro 
z Fuiianky a Mária Semanová z Breziny.

Mária Popriková z Trhovíšfa.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť 

Božích milosti. Na mnoho rokov, šťastných 
rokov. -as-

Nezabúdajte na členské
Snažne prosíme tých našich členom, kto

rí doteraz ešte nemajú vyrovnané členské, 
aby to urobili čím skôr. -as-

G réckokatolíckej cirkvi. Vo 
svojom vydavateľstve Byzant, 
ktoré je začlenené do Združe
nia katolíckych vydavateľstiev

cirkevnom poli.
Za celé obdobie od obnove

nia našej činnosti v roku 1991 
sa nám nestalo, aby nám ve
riaci laici odmietli pomoc. A to 
nás nielen osobitne teší, ale aj 
zaväzuje. V neposlednom rade 
náš spolok rozvíja kontakty 
s inými podobnými inštitúciami 
ako je sesterský Spolok sv. 
Vojtecha v Trnave, Cyrilome
todská spoločnosť v Bratisla
ve a ďalšie kultúrne a spolo
čenské ustanovizne.
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Ľubomír Ličák
082 12 Fulianka 71, tel. 091/7941 736 , 0903 904 742 /  fax 0 9 1 / 732995

v rámci svojho programu 
ponúka 

♦ iminiersko-geologický a hydrogeologický prieskum
- kom plexný geo lo g ický  p riesku m  p re zaisten ie  p o d m ien o k  

zakladania v šetk ý ch  d ru h o v  s ta v ie b , k o m p le x n é  r e g io n á ln e  

a hydrogeologické prieskumy, geom echanické skúšky, vzorkovanie vôd 

a zemín, čerpacie práce a čerpacie skúšky

♦ vrtné práce
-  inžiniersko-geologické vrty, hydrogeologické vrty, m onitorovacie 

sondy a vŕtané studne

Pre veriacich 
Popradu

Na sviatok Sv. Cyrila 
a Metoda minulého roku bol 
v Poprade na Sídlisku Juh 
otvorený rím skokato lícky 
chrám zasvätený Sv. Cyrilovi 
a Metodovi. Od júna tohto 
roka sa započali v tomto chrá
me, na žiadosť gréckokatolíc
kych veriacich, slúžiť grécko
katolícke sv. liturgie - každý 
deň, v nedeľu aj vo sviatok 
vždy o 17.00 hodine.

V meste Poprad sa síce za- 
počalo s výstavbou nového 
gréckokatolíckeho chrámu, 
o ktorú sa pričiňujú veriaci, 
a najviac správca farnosti o. 
Mgr. Gabriel Szekely, predsa 
ešte potrvá čas, kým sa tento 
chrám postaví. Dovtedy bude 
gréckokatolícka verejnosť na
vštevovať sv. liturgie v Chrá
me sv. Cyrila a Metoda na 
Sídlisku Juh. Večné svetlo za
pálené v tomto svätostánku 
a sviečky na o ltári nech 
v našich srdciach zapaľujú 
svetlo aj našej večnosti.

o. Mgr. Andrej KEREŠTAN

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 - K a p ln ka  sv. K ríža  - O pá l (S e k č o v ) - V y s tú p e n ia  G ré c k o k a to líc k y c h

sp e v á c k y c h  z b o ro v
15.00 h - hosť: C a n te m u s
(Gr. kat. m ládežnícke zbory sa môžu prih lásiť na adrese našej redakcie do 30. sep
tem bra t.r.)

NEDEĽA - 17. OKTÓBRA.
Dopoludnia - B o h o s lu ž b y  s ú ča s ťo u  g o s p e lo v ý c h  sku p ín  (K a te d rá ln y  ch rám  
sv. J. K rs tite ľa , C h rá m  sv. M iku láša , K o s to l K ris ta  K rá ľa -(S e kčo v ), F ra n tiš k á n 
sky  ch rá m  sv. Jo ze fa , K a p ln ka  sv. K ríža  (O p á l-S e k č o v ), K o s to l K rá ľo vne j p o ko 
ja  (S íd lis ko  III.)
16.30 h - K o n c e rt chvá l - (D om  o d b o ro v )

M oderuje: V lad im ír Sem an

Inzerujte 
v SLOVE

VYJADRITE SVO JU  
VĎAČNOSŤ A BLAHO
PRAJTE SVOJIM NAJ
BLIŽŠÍM PROSTRED
NÍCTVOM ČASOPISU  
SLOVO.

Na predaj nový dvojpomník
Zn.: lacno, orientačná cena: 
10 000 Sk. Informujte sa:

tel. 091/7763111



SVÄTÁ ZEM

Pútnická cestovná kancelária CIUTOUR  
Vás srdečne pozýva  na p ú ť  do Svätej zeme.

Termíny:
03.10. až 11.10. 1999
07.11. až 15.11. 1999

Cena:
21 990 Sk

Pôjdeme po stopách nášho Pána Ježiša. Navštívime m iesta - Jeruza
lem, Nazaret, Jericho, horu Tábor a Carmel, Galilejské a Mŕtve more, 
pram eň Jordánu, Kafarnaum , Judskú púšť, Hebron a ďalšie b ib lické  
m iesta.

C e s to v n á  k a n ce lá r ia  
C IU TO U R
Ju žn á  tr ie d a  15 
040  01 K o š ice  
S trá n k o v é  dn i: 
p o n d e lo k  — p ia to k  
od  0 9 .0 0  do  13 .00  h 
p o n d e lo k , s tre d a , p ia to k  
od  15 .00  do  17 .00  h 
te le fó n /fa x : 0 9 5 /7 6 5  363

V  cene je  zahrnuté:
1. Letenka: B udapešť -  Tel A v iv  
a späť, letištné poplatky, hotelové  
ubytovanie, autobusová doprava  
počas pobytu  v Izraeli, vstupenky  
do chrámov, bazilík, základné úra
zové poistenie, lodný lístok na Ge- 
neza re tské  ja ze ro , ta x i na horu  
Tábor, sprievodca, darček cestov
ne j kancelárie

T e š í m e  s a  n a  v a š u  n á v š t e v u

Prešov, Pavlovičovo nám. 35, telefón: 091/725 033

Vďaka ti, Bože, za po
žehnaných 80 rokov, kto
rých sa 28. 8. 1999 dožila 
naša m am ka, babka a 
prababka 

M ária Fedorčáková  
z Kazim íra 

Za lásku, starostlivosť 
a obetavosť je j z úprim
ného srdca ďakujú a do 
ďalšieho života je j prajú 
hojnosť zdravia , šťastia 
a spokojnosti pod ochra
nou presvätej Bohorodič
ky -  syn Pavol a dcéra 
Helena s rodinami.

Za všetkých babku ob
jím a a bozkáva najm lad
ší pravnúčik Peťko.

M noho  rokov, š ťa s t
ných rokov!

DarovaLí na SLOVO
Miroslava Furčáková Michalovce 

40 Sk, Iveta Kľocová-Kernova Mar
tin - Košúty II50 Sk, Helena Faško- 
vá Košice 100 Sk, Boris Voroňák 
Humenné 40 Sk, Marta Demková 
Bratislava 160 Sk, Anna Ivanková 
Rakovec nad Ondavou 40 Sk, Ľu
bomír Porhinčák Bratislava 340 Sk, 
Júlia Šujanská Margecany 40 Sk, 
Anton Cipuľák Michalovce 40 Sk, 
Anna Čintalová Úpor 100 Sk, Irena 
Čerbová Zvolen 140 Sk,Helena 
Kirchnerová Žilina 40 Sk, Matilda 
Deketová Veľké Kostoľany 40 Sk, 
Rímskokatolícky farský úrad Slopná 
90 Sk, Tatiana Vilčeková Ružombe
rok 44 Sk, Dominik Šooš Ružombe
rok 30 Sk, Alžbeta Otrubová Revišné 
40 Sk, Jozef Nagy Pobedim 200 Sk, 
Elana Lutterová Piešťany 50 Sk, Er
nest Švec, Sch.P, Svätý Jur 160 Sk, 
Marta Bitterová Nitra 70 Sk, Rímsko
katolícky farský úrad Nitra-Lužianky 
80 Sk, Rímskokatolícky farský úrad 
Levice 144 Sk, Rímskokatolícky far
ský úrad Hrachovo 90 Sk, Róbert Cí
bik Galanta 90 Sk, Andrej Furinda 
Dolný Kubín 90 Sk, Ladislav Popo- 
vič Cífer 40 Sk, Otília Slováková 
Cífer 120 Sk, Mikuláš Sysák, CSc., 
Bernolákovo 46 Sk, Anna Španíko- 
vá Beluša 40 Sk, Mária Zengeval- 
dová Zamutov 50 Sk.

Za dary všetkým darcom Pán 
Boh zaplať.
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Konštantínova 11 
080 01 Prešov 

tel. 091/722450; 0905/300 143

Rodinný krb

Ponúkame francúzske liatinové  
kozubové interiérové vložky
Katalóg zašleme na požiadanie

Aby vám bolo teplejšie

d ro g é ria  - p a p ie r - ko zm e tika

Do školy s nákupom  školských 
potrieb od

firmy ŠKERLÍK


