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Oroduj za nás
Padajú listy do babieho leta, 
stráca sa zeleň na poli.
A chorál chrámov, chorál h lasov 
nás do tajom stiev zahalil.

M yseľ sa vžíva do dvoch postáv, 
v ich ľudský údel ponorí: 
v radosť i bolesť, oslávenie ; 
poznáva ve ľkosť pokory.

Padajú listy do babieho leta... 
Raduj sa, m ám e ven iec 
pre teba, M atka! Večná láska 
dáva nám do rúk RUŽENEC. 
O roduj za nás! C irkev svätá 
prežíva s tebou každú vec.



Blahoslavení tichí, 
lebo oni budú 

vládnuť zemou
Mladí vodcovia, ktorí sa vy

značujú múdrosťou a statoč
nosťou, sú požehnaním pre 
spoločnosť. M ladí m údri a 
statoční vodcovia, ktorých ak
tivita nenaruší tichosť ich srd
ca, sú ešte väčším požehna
ním. Pán si do svojej žatvy 
povoláva takýchto pracovní
kov a tí zanechávajú za se
bou význam ný a potrebný 
diel práce. Vedúci redaktor 
nášho Slova, ktorý nás pred
išiel k Pánovi, bol charizma- 
tickým mladým vodcom tiché
ho srdca.

Blažej Krasnovský, inžinier 
ekonómie, magister teológie, 
majster hĺbky a krásy slova 
na neuveriteľne širokom poli 
pracoval ticho a efektívne. 
Bol svojou dušou hlboko za
kotvený v Bohu, a preto jeho 
dôvera bola založená na v ie
re, že Pán preklenie svojím 
požehnaním postupnosť ľud
ských činností.

Na litu rg icke j roz lúčke  s 
Blažejom bolo prítomných po
zoruhodne veľa mladých mu
žov z oboch s lovenských  
metropolí. Reprezentovali vý
znamné vládne, ekonomické, 
kultúrne a cirkevné inštitúcie. 
Prišli sa rozlúčiť s tým, kto ich 
v tichosti a kompetentne oslo
voval pri spolupráci na dôle
žitých programoch a kto si ich 
získal s pokojnou dôverou. 
Účasť týchto mužov bola ž i
vým dôkazom platnosti bla- 
hoslavenstva o tichých, ktorí 
budú dedičmi zeme.

Katedrála bola plná svetla, 
aj deň rozlúčky bol slnečný. 
Svetlo patrilo architektúre ž i
vota Blažeja. Projekt jeho ž i
vo ta  nem a l o d d y c h o v é  
miesta, len svetlú dynamickú 
konštrukciu. Pán si povoláva 
mladých vodcov spôsobom, 
ktorý zachová celistvosť te j
to architektúry.

Kedže veríme v spoločen
stvo svätých, sme presved
čení, že náš vedúci redaktor 
je duchovne stále s nami a so 
vše tkým i jem u  d rahým i a 
prednáša Bohu prosby za 
naše spoločenstvá.

M. STANISLAV

Vysviacka v Prešove
Na sviatok Narodenia Presvätej 

Bohorodičky - 8. septembra - vy
svätil v Katedrálnom chráme sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove diecéz
ny biskup Mons. Ján Hirka na kňa
za diakona Jozefa Hromjaka.

Novokňazo. Jozef sa narodil 25. 
augusta 1976 v Prešove. Štúdium 
teológie ukončil na Gréckokatolíc
kej bohosloveckej fakulte PU v 
Prešove. Primičné sv. liturgie bude 
mať 12. septembra v Tichom Po
toku a 19. septembra v Prešove.

-rs-

Blažej KRASNOVSKÝ

Vyznanie Márii
Mária, ako dobre si Ťa pamätám.
Prišla si, keď mi srdce krvácalo z toľkých rán, 
zazrel som Ťa aj v rozbúrenom dave, 
keď utíšiť si chcela moje srdce nedočkavé, 
a keď som siahal po knihách, 
sláve s chuťou sna,
šepla si, že len Ty si Múdrosť, ktorá dušu napĺňa. 
Keď zahľadíš sa na mňa v chráme z ikony, 
môj nový verš vždy väčšou láskou 
k Tebe zazvoní.

Perly východných otcov
Sv. Bažil Veľký O ZRIEKNUTÍ SA ZÁĽUBY V SLÁVE
Ako sa môže duša presvedčiť, že sa odvrátila od záľuby 

v sláve?
- Ak sa podrobí slovám Pána: “Nech tak svieti vaše svetlo 

pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach” (Mt 5, 16) a príkazu Apoštola: “Či teda 
jete, či pijete, či čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu” (1 
Kor 10, 31), aby ako ten ctiteľ Boha, ktorý nedbá ani o terajšiu 
ani o budúcu slávu, ale lásku k Bohu nadovšetko cení, mal od
vahu aj to povedať: “A som si istý, že ani smrť ani život ani anjeli 
ani kniežatstvá ani prítomnosť ani budúcnosť ani mocnosti ani 
výška ani hĺbka ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlú
čiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi” 
(Rim 8, 38-39). Lebo aj sám náš Spasiteľ hovorí: “Ja nehľadám 
svoju slávu...” (Jn 8,50) a “Kto hovorí sám zo seba, hľadá vlast
nú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdi
vý a neprávosti v ňom niet” (Jn 7, 18).

Výzva pre odberateľov časopisu Slovo
Prosíme všetkých odberateľov časopisu Slovo, 

aby skontrolovali svoje platby - predplatné - 
a všetky podlžnosti urýchlene vyrovnali.

Výročie 
v Pittsburghu

Dňa 3. októbra oslávi 
Pittsburská eparchia, v ktorej 
žijú aj mnohí potomci našich 
rodákov 75. výročie založenia. 
Archijerejskú sv. liturgiu bude 
pri tejto príležitosti slúžiť met- 
ropolita-arcibiskup Judson M. 
Procyk.

Biskupská 
vysviacka

V katedrálnom chráme v 
Banskej Bystrici sa dňa 25. 
septembra uskutoční biskup
ská vysviacka, ktorú príjme 
Mons. Tomáš Gálik, doterajší 
rektor kňazského seminára v 
Badíne.

Posviacky v košickom 
exarcháte

19. septembra - posviacka 
ikonostasu pri príležitosti 50. 
výročia posviacky chrámu 
v Slivníku.

25. septembra - posviacka 
liturgického priestoru v Dome 
nádeje v Malej Tŕni.

26. septembra -  posviacka 
novej farskej budovy vo Fal- 
kušovciach.

Obliečka noviciek
V Kaplnke sv. Makríny pri 

Kláštore sestier bazíliánok v 
Prešove bude dňa 2. októbra 
obliečka noviciek.

Modlitebná 
kampaň

V októbri 1999 sa uskutoč
nia celobratislavské misie, do 
ktorých sa pod vedením otcov 
redemptoristov zapojí viacero 
reholí. Čas misií môže byť ča
som mimoriadnej milosti a po
četných obrátení, ak budú pri
pravené aj modlitbou. Preto 
bratia redemptoristi začali 
modlitebnú kampaň, aby mi
losť a dary, ktoré pripravil Pán, 
zasiahli čo najväčší okruh 
ľudí. Ak by ste sa chceli zapo
jiť do modlitby príhovoru za 
misie, dajte to vedieť na adre
su: Rastislav Dlouhý, Spolo
čenstvo redemptoristov, Puš
kinova 1, 811 04 Bratislava 1.

Najbližšie číslo SLOVA 
vyjde 3. októbra 1999
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KRÍŽ TRÓN LÁSKY
Prečo nenosiť na krku  

pušku alebo gilotínu či e lek
trické kreslo, spýtala sa ma 
raz jedna neveriaca sestra, 
pokračujúc, veď to všetko 
sú nástroje popravy a kríž je 
tiež nástroj, na ktorom zo 
mierali odsúdení. Načo sa 
nám u tiekať k b o le s ti 
a utrpeniu, vraví táto sestra. 
Tu som jej ponúkol kríž ako 
trón lásky, k to rý  n anovo  
čaká na naše utrpenia, bo
lesti, hriechy ... na to, čo nás 
oberá o “Život”.

Ježiš Kristus prišiel z lásky 
k nám na túto zem a oslo
bodil nás smrťou na kríži 
z hriechov. Už za jeho živo
ta mu najbližší ponúkali od
vrhnúť kríž. Sv. Peter, ktorý 
mal rád Ježiša Krista, chcel 
ho za každú cenu zachrániť 
od smrti, preto, keď Ježiš 
Kristus predpovedal svoje 
muky, utrpenie a smrť na krí
ži, sv. Peter sa snažil protes
tovať proti tomu. Nepatrilo 
sa mu to robiť verejne me
dzi apoštolmi, lebo mal veľ
kú úctu k U č ite ľov i. V za l 
teda Ježiša nabok a začala 
sa živá diskusia - Mt 16, 22- 
23-Peter “Nech ti je  m ilos
tivý Boh, Pane! To sa ti 
nesmie stať!” Ježiš: “Choď 
mi z cesty, satan! Na poku
šenie si mi, lebo nem áš 
zmysel pre Božie veci, len 
pre ľudské!”

Na ľudské zmýšľanie Pet
ra znelo najostrejšie napo
menutie Ježiša Krista za tri 
roky “satan” teda “pokušiteľ” .

Peter ešte nerozumel plá
nom Božím, podľa ktorých 
kríž a utrpenie sú potrebné, 
aby spasili ľudí a otvorili im 
nebo.

Iní apoštoli m ysle li tak, 
ako sám sv. Peter. Preto aj 
ich napomína Ježiš Kristus

— Mt 16, 24 -  “Kto chce ísť 
za mnou, nech zaprie sám 
se ba , ve zm e  svo j k ríž  
a nasleduje ma.”

Každý z nás ma povýšiť 
svoj kríž, lebo tieto slová sú 
pre mňa aj pre teba. Iste tu 
nejde o to, aby sme nosili 
svoj zlatý či drevený krížik či 
kríž na krku.

K ríž  v tý c h to  s lo v á c h  
označuje utrpenie, zriekanie

sa niečoho, malú ťažkosť, 
ktorú treba zdolať.

Ako je  to však okolo nás?
Matka prosí pre svoje d ie

ťa radšej tab le tky či s irup- 
ček, len nie in jekciu , lebo 
dieťa plače, len čo vidí ihlu. 
Aké trápenie panuje doma, 
ak má ísť n iekto  z rod iny 
k zubárovi.

Ako sa nám nechce ísť 
k babičke, ktorá kvôli skle
róze rozpráva stále to isté... 
Svet odvrhuje kríže. Zaiste 
chceme mať v živote čo naj
v iac  rados tí, p ríje m n os tí. 
Deti by chce li m ať čas to

zmrzlinu, plné vrecká cukrí
kov, denne pár hodín  hry 
a čo najmenej hodín učenia, 
úloh a počúvania... My - do
spelí - zas nerušené pokoj
né chvíle strávené v kruhu 
najbližších, dobrý program v 
televízii, pri ktorej chcú mno
hí stráviť väčšinu dňa. Úctu 
okolia, dobré jedlo, zdravie, 
športovanú postavu ...

A čo tá bolesť? Chcem e

všetci u tiecť čo i od malej 
bolesti, akejkoľvek ťažkosti 
a nepríjem nosti.

Pre nás dnes zneje toto 
slovo - Mt 16, 24-25 -  “Po
tom  Jež iš  poveda l svo jim  
učeníkom : Kto chce ísť za 
m no u , nech  z a p r ie  sám  
seba, vezme svoj kríž a na
sleduje ma! Lebo kto by si 
chcel život zachrániť, stratí 
ho, ale kto stratí svoj život 
pre mňa, nájde ho.” Povýš 
svoj kríž, vezm i ho. Strať ži
vot pre Ježiša Krista a tak sa 
zachráň. Čo to znam ená? 
Azda m ám e ísť do krajín ,

3

kde prenasledujú kresťanov 
a dať sa za vieru zabiť?

Áno, n iekedy treba pred 
tým to svetom svedčiť aj ta
kým to  rad iká lnym  sp ôso 
bom.

Je ž iš  a le  m ys lí p re d o 
všetkým na to, aby sme za
budli na seba, aby sme žili 
a pracovali pre dobro svo
jich  b lížnych a to je  často 
veľm i ťažké. Rodičia žijú pre 
svoje deti, deti pre rodičov, 
m a n že l pre  m an že lku  
a m anže lka  pre m anžela , 
brat pre brata... Nesmieme 
žiť len pre vlastné výhody, 
ale strácajúc svoju samoľú
bosť a egoistický život, zís
k a v a jú c  n ový  ž iv o t p lný  
lásky k blížnemu, približuje
me sa k Bohu. N e jeden  
z nás, nadchnutý prečítaním 
pekného životopisu mučení
ka za vieru z prvých storočí, 
si p o m ys le l: “Ja by som  
chce l tie ž  obe tova ť ž ivot, 
umrieť za vieru.”

A  tak sa dnes rozhodni, že 
položíš svoj život za Pána 
Ježiša Krista. Polož svoj ži
vo t k nohám  Spasiteľa na 
tom mieste, kde si. Študent, 
pracujúci, dôchodca... Zmeň 
sa, zriekni sa svojho poho
d lného života  plného stra
chu, predsudkov a slabostí 
a obráť sa. Získaš tak život 
nový, krajší.

Odovzdaj svoju túžbu zo
brať svoj kríž a nasledovať 
ho, tomu, kto to už dokázal. 
My samí nie sme schopní 
n iesť svoj kríž, ani s tra tiť  
svoj život pre Krista. Potre
bujem e preto silu Svätého 
Ducha, silu Ježiša  Krista, 
ktorý nás uschopní denne 
povýšiť naše kríže a spojiť 
ich s krížom , ktorý sa stal 
trónom lásky. Nikto to však 
nemôže urobiť za teba. Pros 
Svätého Ducha o silu. Odo
vz d a j svo j ž iv o t Je ž išo v i 
Kristovi, aby sa aj tvoje krí
že a tvoj život stal plný lásky, 
o. ICLic. Jozef MARETTA



Pozornosť 
a láska 
voči 
deťom, 
starým 
a chorým
I Náš Pán Ježiš priznal 

• deťom hodnosť a posta
vil ich za vzor všetkým tým, ktorí 
sa chcú spasiť, teda tým, ktorí 
sa chcú plno realizovať, dosiah
nuť pravé šťastie. V týchto 
evanjeliových textoch máme 
Božou autoritou zaznačenú po
vinnosť pozornosti a lásky voči 
deťom i sankciu proti narušova- 
teľom tohoto zákona.

...Keď má dieťa takú hodno
tu a takú vzorovú moc, musíme 
mu venovať pozornosť a preu
kazovať mu lásku tým, že sa 
postaráme, aby mu nič nechý
balo, aby sa mu dostalo patrič
né vzdelan ie, aby ho nik 
nezneužíval na prácu, ktorú 
nemôže zvládnuť a na ktorú nie 
je preň čas. Zaujať správny po
stoj, keď sa hovorí o právach 
detí a keď sa stavajú legislatív
ne hrádze proti sexuálnemu 
zneužívaniu detí.

Je význam ný krok lásky 
k deťom aj vyhlásenie práva 
počatého dieťaťa, ktoré sa udia
lo v Bratislave 1. júna 1999.
Láska k životu sa premietne na 
lásku k dieťaťu od prvého mo
mentu počatia a sleduje ho až 
po starobu a po prirodzený 
odchod z javiska dejín...

...Je treba modliť sa za deti 
a modliť sa s deťmi, aby du
chovné bohatstvo v nich zosta
lo a aby svojou vzorovosťou 
vplývali na nás všetkých, aby
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Náš vzťah k všetkým veciam by sa mal modelovať podľa príkladu Stvoriteľa. On 
z lásky stvoril, nie z donútenia, a miluje všetko, čo stvoril. A keď ide o ľudské by
tosti, vzorom by nám mal byť najdokonalejší Ježiš, pravý Boh a pravý človek. 
V cirkevnej tradícii sa okrem iných mien 

dostalo Bohu aj meno “Filanthro- 
pos” -  “Milovník človeka” -  Je
žišova prítomnosť v dejinách 
ľudstva je najpresvedčivejším  
dôkazom, že tento titul patrí 
Bohu.

“Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného Syna (Jn 
3,16). A tento Boží Syn, “univer

zálny brat všetkých ľudí”, tak miloval 
človeka, že vydal seba samého za nás 
(porov. Gal 2, 20). Tým nás učil, že nové 
postoje, nové vzťahy k ľuďom každé
ho stavu, majú byť zakorenené v Božej 
láske: Milujte sa navzájom, ako som ja 
miloval vás” (porov. Jn 15, 12).

Všade tam, kde sa život pokladá za 
dar Boha-Stvoriteľa, je vážené dieťa, je 
vážený starec, je vážený chorý. Táto 
úcta k životu v celej jeho šírke je dob
rým ukazovateľom zdravej kultúry ce
lého národa.

Na tomto biblickom podklade si všim
nime, aká má byť naša pozornosť ■ 
a láska k deťom, starým a chorým. <

sme dobre žili obdobie plnosti 
životnej sily...

V nedeľu 2. januára sa bude 
sláviť vo svätopeterskej bazili
ke v Ríme jubileum detí. Bude 
to vhodná chvíľa uvedomiť si 
našu povinnosť milovať deti 
a preukazovať im delikátnu po
zornosť.

2 Staroba je normálne štá- 
■ dium ľudskej existencie 

a vo všeobecnosti by sa mala 
pokladať za jej korunovanie -  
píše Ján Pavol II. vo svojom lis
te OSN 22. júla 1982.

Vo Svätom písme sa hovorí 
s úctou o starobe. “Ako veľmi 
sluší súdnosť šedinám a star
com, aby vedeli poradiť... Ven
com pre starcov je  bohatá 
skúsenosť a ich slávou je bá
zeň pred Pánom“ (Sir 25, 6, 8). 
Aj v Novom zákone je staroba 
korunovaná prijatím Krista Me
siáša: Týmito šťastnými boli 
starec Simeon a prorokyňa 
Anna... (pozri Lk 2,27-32 a 36- 
38)

...Spojené národy vyhlásili, 
že každý 1. október sa bude 
sláviť svetový deň starých,

a rok 1999 vyhlásili za Rok tre
tieho veku. Téma úvah na celý 
rok je: “Za spoločnosť pre kaž
dý vek...”

...S tarý človek má čas a 
trpezlivosť pozbierať všetky 
svoje skúsenosti a oddeliť dob
ré od zlých a odporúčať dobré 
nasledujúcej generácii. Mladí 
by si mali uvedomiť, že budujú 
na tom, čo začali starí, keď boli 
v plnej sile mladého veku.

Starý človek má aj čas na 
modlitbu a modlitbou môže ob
rodzovať a učiť mladých. Len 
si spomeňme, ako naše “ba
bičky” zachraňovali poklady 
kresťanstva v malých deťoch 
za čias komunizmu.

Preto Cirkev odôvodnene 
pozýva starších ku spolupráci 
a dáva smernice ako vykoná
vať pastoračnú starostlivosť 
o túto kategóriu ľudí...

...Živá prítomnosť starých 
v spoločnosti nám ukazuje, že 
zmysel života nemôže byť len 
produktívnosť a zhŕňanie ma
jetkov a že v každej vonkajšej 
činnosti musí dozrievať čosi 
vnútorné a v každej časnej re

alite má dozrievať čosi večné; 
niekoľko rokov pozemského ži
vota je sezóna, v ktorej má člo
vek dozrieť pre večný život.

Obnovujme sa v tomto pre
svedčení, k tomu nás bude 
chcieť priviesť aj slávenie jubi
lea ľudí tretieho veku, ktoré sa 
bude sláviť roku 2000 v Bazili
ke sv. Petra v Ríme dňa 17. 
septembra.

3 Keď chceme kompetent- 
* ne hovoriť o pozornosti 

a láske k chorým, je veľmi dob
ré vziať do ruky Apoštolský list 
Jána Pavla II. O kresťanskom 
zmysle ľudského utrpenia.

Svätý Otec v ňom píše: 
“Otázka ľudského utrpenia je 
taká široká, že sa týka ľudí 
každého stavu, na každej ze
mepisnej šírke a dĺžke, akoby 
tie utrpenia prišli na svet s člo
vekom” (č.2).

“Cirkev sa zrodila z nesmier
neho tajomstva vykúpenia na 
Kristovom kríži, musí sa teda 
usilovať ísť v ústrety človeko
vi najmä v jeho bolestí” (č.3).

Starať sa o chorého tým, že 
mu podám liek a postarám sa
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o jeho materiálnu potrebu, to 
je veľká vec. Ale oveľa hod
notnejšia je láska a pozornosť 
ku chorému, ak mu podám 
svetlo viery, aby dobre prežil 
tajomstvo kresťanského utr
penia...

...Chorý má vidieť vo svojom 
položení veľkú možnosť osob
ného posvätenia. Toto je účin
ný liek proti každej beznádeji. 
A podať tento liek chorému, to 
je veľká láska...

...Svätý Otec píše, že “Cir
kev vo všetkých trpiacich bra
toch a sestrách vidí akoby 
mnohoraký subjekt svojej bož
skej sily. Pastieri sa často utie
kajú práve k nim a u nich 
hľadajú pomoc a oporu. Evan
jelium utrpenia. Prvú kapitolu 
napísal sám Ježiš Kristus. On 
trpel, aby človek “nezahynul, 
ale mal večný život” (Jn 3,16). 
Písala ho s ním aj Sedembo- 
lestná Panna Mária. Písali ho 
Kristovi učeníci cez 2000 ro
kov a máme ho písať aj my 
dnes. K tomu chcem e po
vzbudzovať našich chorých. 
Nech ich k tomu povzbudí aj 
Jubileum chorých, ktoré sa 
bude sláviť v Ríme v piatok 
11. februára roku 2000...

...Deti -  starí -  chorí -  to sú 
skutočnosti ľudskej existen
cie. Počul som výrok (neviem, 
kto je jeho autorom), že “keby 
nebolo vo svete detí a starých, 
srdce človeka by skamenelo”. 
Musieť sa stýkať s deťmi, sta
rými a chorými, to dáva ľud
skému srdcu stále pulzovať 
pre iných, čím sa vlastne aj 
sám vlastník srdca udržuje pri 
živote.

...Naša láska a pozornosť 
venovaná deťom a starým 
a chorým nám môže dopo
môcť k dosiahnutiu toho naj
vyššieho ideálu: mať srdce, 
aké má Ježiš.

Mons. Štefan VRABLEC
pomocný biskup 

Bratislavsko-trnavskej 
arcidiecézy

Rozišli sme sa v piatok tri
násteho. Podali sme si ruky 
ako toľkokrát predtým a potom 
zaznelo jeho niekoľkonásobné, 
dobrosrdečné - ahoj. Zaželal 
nám šťastnú cestu a odvtedy 
sme sa viac nevideli.

Blažej Krasnovský 
tragicky zahynul v uto
rok ráno v plnom tvo
rivom a pracovnom 
rozle te , obklopený 
nielen svojou rodinou, 
ale aj nespočetným 
množstvom priateľov, 
kolegov, známych. Až 
teraz, keď ho zrazu 
niet, pocítili sme, ako 
veľm i nám chýba.
Chýba každý jeho roz
mer -  rozmer otca, 
básnika, ekonóm a, 
politika a nezištného 
priateľa.

Spom ínam  si na 
naše prvé stretnutie 
vtedy ešte mladých li
terárnych tvorcov. V 
diskusii poznamenal, 
že poézia by v sebe 
mala niesť znaky au
torovho angažovania.
Vtedy, v čase prázd
nych, bezobsažných 
slov, jeho názor vzbu- 
dil m edzi m ladým i 
kolegami búrku nesú
hlasu. Na slovíčko an
gažovaný sme boli 
všetci nepríjem ne 
alergickí. Básnik Kras
novský sa usmieval 
a neochvejne potvrdil 
svoj postoj k poézii -  
povedal: vše tc i si 
mysleli, že angažovať 
sa znamená spolupra
covať s mocou. Ale 
byť bytostne za niečo, zname
ná predsa byť predovšetkým 
samým sebou. Básnik Blažej 
Krasnovský nepotreboval hla
sito trúbiť svoje pravdy. Na

opak. On svoje básnické aj ľud
ské pravdy žil. Pretavil ich do 
svojho súkromia i do svojho 
diela. Slovo a čin majú k sebe 
dosť ďaleko, možno aj preto tr
valo celé roky, kým ľudská veľ

kosť básnika nadobudla nepo
minuteľné rozmery. Už toto nie 
je iba autorský výkrik do tmy, 
ale svetlo na cestu. Jeho au
torská bibliografia je obdivu

hodná. Krasnovský písal poé
ziu, recenzie, úvahy, prekladal, 
pôsobil ako redaktor a editor, 
zakladal klub autorov v Koši
ciach. Keď zaklopal mladý bás
nik s neuhasiteľným smädom 

na dvere jeho kance
lárie, vždy našiel po
rozumenie, pomoc a 
podporu. Jeho vyda
va te ľs tvo  SLOVO 
uviedlo celý rad auto
rov -  básnikov z vý
chodného Slovenska 
a podieľal sa na kultúr
nom a literárnom živo
te Košice. Výpočet 
jeho činov by bol úpl
ne zbytočný, keby 
sme pozabudli na 
podstatnú črtu básni
kovej povahy, ktorou 
bola jeho dobrosrdeč
nosť.

- Chcem e spájať 
ľudí -  povedal mi pri 
jednom z našich po
sledných stre tnu tí. 
Chceme spájať sta
točných ľudí v tejto 
ťažkej dobe.

V piatok trinásteho 
sme sa rozlúčili v hlav
nom meste.

-  Tak rád by som 
v tichosti a kľude písal 
-  zdôveril sa.

No básnik Krasnov
ský už zanechal svoje 
dielo. Budú to bolest
né prechádzky okolo 
m iest, kde sme sa 
stretávali. Jeho poé
zia, jeho dobromyseľ
ný úsmev tu ostanú 
v našom smútku a tak 
trocha aj v nás všet
kých.

Peter JUŠČÁK, prozaik 
(Odznelo v Slovenskom 

rozhlase 20.8.1999, krajové 
vysielanie Košice)

Tibor KOČÍK

Zotmilo sa...
tu na zem i
s i s i z  č inov vysekal kríd la
so zla tým  práškom  dobra posypaným i
p oko jný  v nepoko ji
s i uhasína l sm äd sm ädným
h lad  h ladným  s i tíš il
v m lčan live j pokore
s i vypoču l nevypočutých
k e ď  bolo treba
p onára l s i sa hlbšie
hlbšie do tiche j sam oty
aby s i č is tý  a s ilne jš í
ako b ra t brata podop ie ra l
nás slabých
ušpinených na duši

čo sa to tam  hore deje?  
zas ne jaký výbuch zm or?  
to nebo je  vari v kaši 
k e ď  s i ťa povo la lo  
aby s i m u pom ohol?

tak p láva j
p láva j na C háronovom  člne  
vesm írnou riekou večnosti 
a ná jd i ná jd i svo j poko jný  prístav...

na poludn ie  tupo bije zvon  
- puko l z  naše j bolesti...

Košíce-Myslava 21. 8. 1999 
(pri hrobe básnika 

Blažeja Krasnovského)
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Kresťan má veľa pracovať,
Každý čas a každé ročné obdobie ponúka pre člove

ka niečo iné. Leto okrem iného sa nesie v znamení 
oddychu, dovoleniek. Načerpať nové sily do ďalších 
dní sa dá rôznym spôsobom. Telo aj duša potrebujú z 
času na čas regeneráciu. Nové duchovné sily počas 
letných dní prijímali aj sestry baziliánky v Provinciál
nom dome sv. Makríny v Prešove. Duchovné cvičenia 
viedol nevšedný hosť z cudziny -  o. Hlíb, studita. Po
chádza z Ameriky, teológiu vyštudoval v Ríme a dnes 
pôsobí na Ukrajine. Naskytol sa teda nevšedný rozho
vor.

PodNETy 
Sviatočné 

dni
Každá doba prináša nie

čo nové. Môžu to byť pozi
tíva, ale často aj negatíva.

Je zaiste výhodné, ak sú 
obchody otvorené čo naj
dlhšie, pretože máme mož
nosť nakúpiť potrebné veci 
do dom ácnosti, kedy ich 
potrebujeme.

Keď však túto možnosť 
p rav ide lne  využívam e  v 
deň pokoja, tj. v nedeľu, už 
to svedčí o nejakej „diag
nóze“ .

Všetko, čo na zemi pul
zu je , vše tko , čo vydáva 
energiu, potrebuje čas na 
oddych. Predstavme si len 
také auto alebo stroj, žeby 
sme ho nechali ísť bez za
stavenia 24 hodín. Zaiste 
by dlho nevydržal.

V  prírode a vôbec v ž ivo
te je  všetko dokonale uspo
riadané. Boh nič nenechal 
na náhodu. Šesť dní v týžd
ni sa namáhaj, ale siedmy 
si oddýchni. Zvlášť v tento 
deň m yslím e  na svo jho  
Stvoriteľa.

Koniec druhého tisícročia 
je  poznačený defektom  - 
p racovať a znesväcovať 
nedeľu. Poľnohospodári sa 
vyhovárajú, že zachraňujú 
úrodu, obchodníci, že vy
chádzajú v ústrety obyva
teľstvu. A  čo my - kresťa
nia - na čo sa vyhovárame?

Na to, že nemáme z čoho 
vyžiť a musíme pracovať aj 
v nedeľu...? Ospravedlne
ní môže byť naporúdzi nie
koľko, len či obstoja pred 
naším Nebeským Otcom.

Ak navš tív ite  n iek to ré  
krajiny pomaly ani nespo
zorujete, že je  nedeľa, že 
sú Vianoce, že je  Veľká noc 
a pod.

C hráňm e si sv ia točné  
dni, nezabúdajme na chví
le oddychu pri modlitbe a 
majme stále na zreteli, že 
deň s v ia to č n ý  je  dňom  
Pána.

A. MESÁROŠ

(TJ O tče H lib, n ie  s te  na  
S lo v e n s k u  p rv ý k rá t, čo  
vás sem  p riv á d za ?

- Po p rvýk rá t som  pri
š ie l na S lo v e n s k o  pred 
dvom a rokm i na p o zva 
n ie  s e s t ie r  b a z i l iá n o k  
z  P rešova. P opros ili ma, 
aby  som  im dáva l reko- 
lekc ie  — duchovn é  cv iče 
nia. N apos led y  som  bol 
na S lovensku  v  jú li 1997. 
V eľm i sa m i tu zapáč ilo , 
a keď  som  m al ísť v  se p 
te m b ri to h o  is té h o  roku 
do R ím a, zas tav il som  sa 
tu po ces te  eš te  raz na 
n ieko ľko  dní. Tohto roku 
m a o p ä ť pozva li na reko- 
le k c ie  a ja  so m  p r iš ie l 
ve ľm i rád.

□  O tče, s te  s tu d ita . U  
nás sú  títo m n ís i takm er  
n ezn ám i. M ô že te  p o v e 
d a ť  k rá tk u  h is tó riu , ako  
s te  sa  s tre tli s o  s tu d it- 
m i?

- S tud itov  som  stre to l v 
R ím e, m ali tam  neď a leko  
R ím a m onastie r. V  R ím e 
som  bol na teo log ických  
štúd iách  a po štyroch  ro
koch som  vstúp il do m o- 
n a s tie ra  a ko  p o s lu š n ík  
(nov ic  — pozn. red.). Z a 
konč il som  š túd iá , prija l 
som  sch im u (večné s ľu 
by v n a šo m  c h á p a n í — 
p o zn . re d .)  a s v ä te n ia .

Tam som  potom  zosta l. V  
roku 1993 bol m onastie r 
p resťahovaný  na U kra ji
nu. N a jp rv  sm e sa usíd lili 
neď a leko  Ľvova a v roku 
1995 sm e sa presťahova
li do Ternopoľske j ob las 
ti, do ded iny  Ko lod ijivka. 
Tam je  v súčasnosti náš 
m o n a s tie r. K e ď  sa náš 
m o n a s tie r  s ťa h o v a l, ja  
som  zosta l bývať v  Ľvove
— kvôli tom u, že  tam  pra
cu jem . Teraz to tiž  pôso 
bím  ako  sp irituá l v sem i
n á r i v  m e s te  R u d n o  
a okrem  toho  aj p redná
ša m  na b o h o s lo v e c k e j 
akadém ii.

d  M ô že te  n ám  n iečo  
p o v e d a ť  o h is tó rii s tu 
d itov, k to  b o l ich  za k la 
d a te ľ , č i j e  to  n e ja k á  
k o n g reg ác ia , rá d  — tak  
ako  v zá p a d n e j c irk v i je  
veľa  reh o ľn ýc h  s p o lo č 
n o stí?

- Na rozd ie l od ro z lič 
ných  zá p a d n ých  reho lí, 
k to ré  sa  n a v z á jo m  od 
seba  od lišu jú , lebo kaž
dá  m á svo ju  ch a rizm u , 
svo je  zam eran ie , na vý 
c h o d e  e x is to v a lo  m n íš - 
s tvo . M onas tie re  ex is to 
va li sam osta tne . V äčš ina  
z n ich  sa r ia d ila  p o d ľa  
p rav id ie l sv. B až ila  V e ľ
kého, k to ré  n e skô r z re 

fo rm ova l a lebo  takpove
d ia c  z re o rg a n iz o v a l sv. 
Teodor S tud ita . A  tak tie 
to  S tu d its k é  p ra v id lá  — 
hoci on sám  ich nespísal, 
le n  v y u č o v a l — po to m  
je h o  ž ia c i p o z b ie ra li.  
Jeho učenie je  v  dejinách 
znám e  ako P rav id lo  sv. 
Teodora S tud itského . To 
sa  p o to m  ro z š ír i lo  na 
ce lý  V ýchod , do Grécka, 
na  A th o s ,  d o  R u ska  
a ďa le j do iných s lovan
ských  k ra jín . V  u k ra jin 
s k e j c ir k v i te n to  d ruh  
m níšstva  sa začal vytrá
ca ť h lavne od 17. s toro
čia. Na ich m iesto  nastú
pili baz ilián i — už ako rád
— nie ako  pôvodné mníš- 
stvo. A  potom  v  20. sto
ročí sa rozšírili ďa lš ie  -  
redem ptoris ti, s a le z iá n i-  
to  sú  s a m o s ta tn é  kon 
g re g á c ie  a le b o  rády.
V  našej c irkv i sa tak ty
p ické  m n íšs tvo  — ten to  
s p ô s o b  ž iv o ta  — z a n e 
dba lo . K oncom  m inulého 
sto roč ia  o. Andre j Šeptic- 
ký našie l skup inku  m la
d íkov , k to rí ž ili o b yča j
ným  ž ivo tom  na dedine, 
p ra c o v a li a m o d lili sa. 
C hce li ž iť  m n íšskym  ž i
vo tom , a le  z rôznych prí
čin ich do baziliánskych 
k lá š to r o v  n e p r i j ím a li.
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ale predovšetkým svedčiť
Otec A n d re j sa  z a č a l 
o nich z a u jím a ť  a d u 
chovne ich viesť. N apísa l 
im Pravidlá na podk lade  
P rav id ie l sv. T e o d o ra  
S tud itu , a ta k  v la s tn e  
vzn ik li s tu d its k é  m o - 
nastiere na U kra jine.

M e tro p o lita  A n d re j 
Septický vôbec  nechcel, 
aby ho považova li za  z a 
kladateľa ne jakého  “rádu 
studitov” . Ten názov “stu- 
diti” -  je  len p o p u lá rn y  
názov, ako vo la jú  baz ili- 
ánov, sa lez iánov , je z u i
tov: Ale nie je  to  rád. Je 
to m n íšs tvo , k to ré  ž ije  
podľa pravid ie l sv. Teo
dora S tu d itu . Tak, ako  
ostatné m o n a s tie re  na 
Východe. K eď  sa pozrie 
me povedzm e do g ré c 
kej cirkvi, či na k láš to ry  
na Athose, a lebo hocikde 
inde, rum unská cirkev, i v 
pravoslávnych c irkvách . 
Ž ijú  ta m  p o d ľa  tý c h  
m níšskych p ra v id ie l,  a 
nikto nepov ie , že  to  sú 
studiti. Sú to je dnod ucho  
mnísi.

A to je  to, čo m e tropo 
lita Andrej chce l v  našej 
cirkvi o b n o v iť .  A  je h o  
brat, o. K lim ent, sa sta l 
¡gumenom (p re d s ta v e 
ným -  pozn. red .) a ta 
kým vodcom  s tud itov  na 
Ukrajine. To b o lo  k o n 
com 19. storočia , keď  ich 
otec Andrej zo rgan izova l 
-  a potom už ako m e tro 
polita (m e tro p o lito m  sa 
stal r. 1901) — n a p ís a l 
pravidlá, ktoré boli vyd a 
né okolo roku 1910.

Potom spolu so svojím  
bratom  t ie to  p ra v id lá  
upravil a konečnú verziu  
poslal do R ím a v roku

1936 -1 9 3 7 . K eď  p repuk
la II.sve tová  vo jna, n ič  sa 
s tým  n e ro b ilo . A ž  ke ď  
m etropo lita  Jo s if S lip ij bol 
vys lobode ný  zo s ib írske 
ho  v ä z e n ia , p r iš ie l do  
R ím a roku 1963, a v tedy 
m u d a li te n  ru k o p is  vo  
francúzskom  jazyku  a on 
ho v y d a l v  ro ku  1964 . 
Za lož il aj m onas tie r “S tu- 
d ion ” neď a leko  R ím a. To

je  ten m onastier, do k to 
rého som  vstúp il.

O  A n á zo v  s tu d iti?
- Ten je  odvode ný  pod

ľa d o m u  b ý v a lé h o  rím 
skeho  pa tríc ia  S tud iosa . 
M onas tie r sv. Jána  K rs
tite ľa , kde žil sv. Teodor 
— nazývaný  S tud ita  — bol 
p rá v e  v  to m to  d o m e  
n iekda jš ie ho  patríc ia . 

ľľJ O tče, d á v a li s te  re -

ko lekcie . A k o  sa vám  tu  
“d u c h o v n e ” p raco va lo , 
a k á  b o la  té m a  v a š ic h  
re k o lekc ií?

-  Nuž, ce lé  tie to  reko- 
le k c ie  som  z a m e ra l na 
D ary Sv. D ucha. Na zá 
k lade  Iza iáša , h lava  11. 
V ie te , väčš inu  m ojich  d u 
chovných  cv ičen í dávam  
pre  k láš to ry . S e s try  ich 
p r ijím a jú , za m ý š ľa jú  sa

nad tým  a h ľa da jú  sp ô 
soby, ako  p re h ĺb iť  svo j 
d u ch o vn ý  ž ivo t, ako  lep
šie pochop iť Božie S lovo, 
keď  ho číta jú . A  tie ž  aby 
ve d e li u p la tn iť  tie  rôzne 
pravdy duchovn ého  ž ivo 
ta vo  svo jom  prak tickom  
ž ivo te . V  svo jich  reko lek- 
c iách sa vždy  snažím  na
sm erova ť a da ť p raktické  
rady, usm ernen ia , aby  to

7

nebo la  len teória . A by  to 
ta k  nebo lo  — snažím  sa 
u k á z a ť , a ko  to  tre b a  v 
p ra k t ic k o m  a h la v n e  v 
m n íšsko m  (re h o ľn o m  — 
pozn. red.) rea lizovať.

□i O tče, ž ije te  už p á r  
ro k o v  na U krajine, aká  
je  s itu ác ia  tam , aké  sú  
v zťa h y  s p ra v o s lá v n y 
m i a vô b ec  m e d z i k res 
ť a n s k ý m i c ir k v a m i  
a k resťan m i?

- Pre C irkev  sú tu ve ľ
m i ťa ž k é  časy. P re tože  
70 rokov kom un izm u na
pácha lo  ve ľké  spus toše 
n ie  ľu dske j duše . A  pre 
každého , kto chce oh la 
sova ť K rista, je  to na je d 
nej s trane  — pole p rip ra 
v e n é  na  o h la s o v a n ie  
K ris ta , lebo aj tu je  d u 
chovný  h lad, ale na d ru 
hej s trane  pozíc ia  C irkvi 
nie je  jednod uchá .

P re to  C irkev m usí veľa 
p ra c o v a ť ,  a le  p re d o 
vše tkým  svedčiť. S vedčiť 
svo jom  láskou o p ravd i
v o s t i  K r is to v ý c h  s lo v  
a p rivádzať ľudí ku K ris
tov i.

A le  ve ľm i často  m edzi 
k resťanm i je  napätie . Pa
m äta jú  si rôzne  h is to ric 
ké  k r iv d y , je  tu  rô z n a  
nenáv is ť , či napätie  m e
dzi skup inam i.

To oč iv idne  potom  vp lý 
va  a j na e v a n je liz á c iu  
a n ie  je  to  dob rým  sve 
dectvom  pre ľudí. Treba 
m a ť  v e ľk ú  t rp e z liv o s ť ,  
ve ľa  sa m od liť a ve ľa  ro
b iť pre to, aby  sm e došli 
k z m ie re n iu  ľu d í m edz i 
s e b o u  a t ie ž  k re s ťa n o v  
rô z n y c h  v y z n a n í. Lebo  
p rich á d za jú  se k ty  a tie  
p ráve  využíva jú  ten boj, 
n e p o ro z u m e n ie  m e d z i 
nam i.

Mgr. S tan is lav  
G Á B O R



SLOVO 18/99

Z A U J Í M A V O S T I
Na stope odtlačku Ježišovej tváre

Stredotaliansky horský región Abruzzi by sa mohol stať vo 
Svätom roku 2000 novou atrakciou pútnikov. V kláštore kapucí
nov Manoppelo, neďaleko od autostrády Rím -  Pescara, sa ucho
váva nová relikvia, ktorá má obsahovať odtlačok Kristovej tváre. 
Ide “s istotou” o šatku Veroniky, ktorá bola po stáročia uchová
vaná vo Vatikáne, ako vyhlásil odborník na dejiny umenia Hein- 
rich Pfeiffer, SJ, začiatkom júna na tlačovej konferencii v Ríme. 
Šatka bola v Chráme sv. Petra vystavovaná a uctievaná pri vý
znamných príležitostiach.

Už 13 rokov skúma profesor renomovanej Gregoriánskej uni
verzity rôznymi vedeckými metódami šatku s rozmermi 17 krát 
24 cm, ktorá je  uchovávaná v kláštornom kostole v monštrancii. 
Jeho výsledok: Odtlačok tváre muža sa presne zhoduje  
s odtlačkom na Turínskom plátne, a preto z toho možno vyvodiť 
jeho fyziognómiu.

Teória profesora Pfeiffera: Pri ukladaní do hrobu bolo mŕtve 
telo ukrižovaného Krista zahalené do plátna s rozmermi 4,36 m 
krát 1,10 m, ktoré sa uchováva \/ Turíne. Potom položili na tv á r-  
ako dosvedčuje evanjelium -  potnú šatku, ktorá sa spletitými 
cestami dostala až do kláštora a Abruzzoch. Tým tiež podľa Pfe
iffera možno vysvetliť, prečo je  Turínske plátno negatív tváre 
a na neho položená potná šatka podľa pravidiel fotografie zasa 
ukazuje pozitív tváre.

Celých 400 rokov bola šatka Veroniky jedným z veľkých ná
boženských cieľov púte do Ríma -  až pokiaľ v roku 1608 ne
zmizla. Pri stavbe novej baziliky strhli kaplnku, v ktorej šatku 
uchovávali. Presne desať rokov neskôr sa podľa pátera Pfeiffe
ra opäť objavila v kláštore Manoppelo. Jedna žena ju  údajne 
predala za 400 scudos šľachtickej rodine, aby tým vykúpila svojho 
zajatého muža. Šľachtic de Fabritiis odovzdal šatku kapucínom. 
“A prečo Cirkev mlčala? Pretože nechcela priznať, že takáto 
vzácna relikvia mohla byť ukradnutá, ” myslí si vedec.

V Ríme sa veronika údajne objavila po štvrtej krížovej ceste 
v roku 1204. Predtým bola zrejme uchovávaná v Carihrade a tam 
sa dostala z Edessy, dnešnej Urfy, v juhovýchodnom Turecku. 
Názov má relikvia z výrazu vera icona = pravý obraz. Tento po
jem sa skrýva za legendou o Veronike, podľa ktorej nehistoric- 
ká, v Biblii nemenovaná jeruzalemská žena menom Veronika, 
podala Ježišovi na krížovej ceste šatku, v ktorej zanechal podo
bu svojej tváre. Podľa ďalšej legendy sa kráľ Abgar z Edessy 
dal do kontaktu s apoštolmi a prosil ich o verný obraz Ježiša 
a dostal ho na tejto relikvii, ktorú mu poslali.

Páter Pfeiffer uverejnil svoje výskumy čiastočne už v roku 
1991. Knihu však výskum ani Cirkev nebrali na vedomie. Dúfa, 
že teraz sa to zmení a začne vedecká diskusia. Napríklad 
o potnej šatke v španielskom meste Orviedo. Alebo o výskume 
Jennifer Montagu nedávno uverejnenom v buletine Vatikánskych 
múzeí. Podľa nej sa šatka Veroniky naďalej uchováva vo Vati
káne, v relikviári od Berniniho. Historik Josef Wilpert mal tiež na 
začiatku storočia príležitosť vidieť veľké relikvie v Chráme si/. 
Petra a po prezretí veroniky vyhlásil, že na nej nemožno už sko
ro nič rozoznať. V tom vidí Pfeiffer argument, že šatka je  
v Manoppelle.

KIPA/TK KBS

O t e i

8. ROČNÍ 

STRETNE 
GRÉCKOKATt 

MLÁDEl

BYSTRÁ

Každoročne počas letných 
p rázdn in  sa schádza zo 
vše tkých  kútov S lovenska 
gréckokatolícka mládež na du
chovné stretnutie. Rekreačné 
zariadenie Rekrey Chemes 
Bystrá neďaleko Humenného 
na tri týždne vytvára pestrú 
m ozaiku m ladej generácie 
Gréckokatolíckej cirkvi. V tejto 
oáze ticha v malebnom prost
redí sa s tre táva jú  ch lapci 
a dievčatá, aby sa započúvali 
do radostnej zvesti evanjelia. 
Prichádzajú načerpať duchov
nej sily, navzájom sa povzbu
diť, ale predovšetkým naučiť 
sa žiť v škole Ježišovej, ako 
milovať Boha a blížnych. Nájsť 
Božiu tvár v sebe a nájsť ju aj 
v blížnych.

Mottom tohtoročného stret
nutia bolo posolstvo Svätého 
Otca k 14. svetovému dňu mlá
deže: Otec vás miluje (porov. 
Jn 16, 27).

V prvom turnuse sa stretli 
deti od 9 do 13 rokov v termíne 
9 .-1 3 . augusta 1999. Na dru
hom turnuse bola mládež vo 
veku od 17 rokov a v iac 
v termíne 16. -  20. augusta. 
Posledný tretí týždeň patril 
m ládeži od 14 do 16 rokov 
v dňoch 23. -  27. augusta 
1999.

Vedúcim prvého turnusu bol 
o. ThLic. Miroslav Iľko. Zúčast
nilo sa ho okolo 600 detí, kto-

Stalo sa už tradíciou, že sa poa: 
mládeže. Tak tomu bolo aj tohto:, 
dzajúcich stretnutí.

nutie navštívil vladyka Milan 
Chautur, CSsR, košický exar- 
cha, ktorý s prítomnými kňaz
mi slávil sv. liturgiu. Otvoril špor
tové popoludnie -  olympiádu. 
Z prešovského biskupstva 
mladých navštívil generálny vi
kár o. Ján Zavacký. Slávil sv. 
liturgiu. Po nej v živej besede

ré boli rozdelené do 50 skupín. 
Vedúcimi skupín boli bohoslov
ci, študenti a študentky teoló
gie, rehoľné sestry a mladí ak
tivisti z farností. Mladí sa učili 
spoznávať svoj obrad, milovať 
Cirkev, do ktorej patria. Stret-
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vás miluje.. (Jn 16, 27)

TA
.ÍCKEJ

’99

odpovedal na mnohé 
aktuálne otázky mla
dých.

V druhom turnuse 
sa zúčastnilo najviac 
mladých. Vyše 600 
účastníkov bolo roz
delených do 50 sku
pín. Vedúcim turnusu 
bol o. Ľubomír Petrík, 
predseda pastorač
nej komisie prešov

skej diecézy. V prvý deň 
stretnutia sme privítali vzác
nych hostí. Apošto lského 
nuncia v Slovenskej republike 
Mons. Luigi Dossenu a košic
kého exarchu Mons. Milana 
Chautura, CSsR. Slávili sme

sa otcovskými slovami priho
voril k mladým. Poukázal na 
dôležitosť spoločnej modlitby 
v našich rodinách. Celé poobe
de až do neskorého večera bol 
koncert kresťanských hudob
ných skupín, ktoré koncertujú 
po Slovensku s programom 
Šanca pre lásku pod vedením 
o. Juraja Drobného. Predsta
vili sa známe skupiny Atlanta, 
Kompromis, Credo, Metelica, 
Mi-micry... Na spestrenie veče
ra vystúpila skupina Kapucíni 
a Stanley. V tento večer zaznel 
nádherný koncert chvál, mod
litieb a svedectiev o stretnutí 
so živým Kristom. Okrem špor
tu a vedom ostných  b ib lic -

s letných prázdnin každoročne koná stretnutie gréckokatolíckej 
ku v Bystrej pri Humennom. Naše redakčné zábery sú z predchá-

(archív)

archijerejskú svätú liturgiu. Po 
nej nasledovala d iskus ia
o aktuálnych témach o man
želstve, rodine a o Cirkvi.

V stredu doobeda sme priví
tali druhú vzácnu návštevu J.E. 
Mons. Jána Hirku, prešovské
ho diecézneho biskupa. Po 
koncelebrovanej svätej liturgii

kých súťaží sa mladí stretá
vali v skupinkách, kde v roz
hovoroch preberali témy dňa. 
Mnohí z nich vyhľadávali kňa
zov, aby mohli viesť duchov
né rozhovory a prijať sviatosť 
zmierenia.

V treťom turnuse bol vedú
cim o. Marek Pulščák, člen

pastoračnej komisie 
z dekanátu Svidník.
Na tom to  tu rnuse  
bolo vyše 400 účast
níkov rozdelených do 
30 skupín. Aj týchto 
ch lapcov a dievčatá 
prišiel duchovne po
vzbudiť J. E. Mons.
Ján Hirka, prešovský 
diecézny biskup. Na 
tomto turnuse vystú
pila hudobná skupina boho
slovcov Anastasis so svojím 
duchovným programom.

Mladí v skupinách pracovali 
so Svätým písmom, kde sa 
učili poznávať Pána v slove 
Božom. V športovom dni si 
zmerali sily v rôznych športo
vých disciplínách.

Hym nou to h to ročného

taši Čarňakovej, a všetkým 
pracovníkom tohto rekreač
ného zariadenia za príjemné 
a bezpečné tri týždne stráve
né v tom to  prekrásnom  
prostredí.

Ďakujeme našim sponzorom 
Renovabis, Spolku sv. Cyrila 
a Metoda, Dipo Vranov nad 
Topľou, predajni Petra Pre-

Michal KOSCELANSKY

Leť, slovo Božie
Leť, slovo Božie, po celom svete, 
tak jak poľom tichý vetra ván. 
Misijným svetom choďte, keď chcete, 
hlásajte vieru jak učil Pán ...

stretnutia mládeže v Bystrej 
bola pieseň Ja pieseň lásky 
v srdci mám. Spevy počas 
celého stretnutia viedla sku
pina mladých s názvom Bys- 
tr ian ka . Každý ve če r boli 
ozveny na prežitý deň.

V posledný deň v piatok sa 
mladí stretli pred prírodným 
oltárom. O. Ľubomír Petrík po
ďakoval všetkým účastníkom 
stretnutia za príjemnú atmosfé
ru, kňazom a vedúcim skupín 
za dobrý priebeh stretnutia. 
Poďakovanie patrí vedúcej re
kreačného zariadenia  pani 
Márii Hricenkovej a pani Na-

šov, Gr. kat. kňazském u 
semináru v Prešove. Poďako
vanie patrí aj o. Štefanovi Ke- 
ruľovi-Km ecovi, predsedovi 
pastorácie pre mládež za ex- 
archát, ktorý počas všetkých 
troch turnusov zaznamenal 
program na videopásku.

Aby sme uverili, ako je to na 
stretnutí mládeže na Bystrej, 
treba prísť a skutočne zažiť at
m osféru  radosti a pokoja 
z Božej prítom nosti. Mnohí 
účastníci sa už teraz tešia na 
stretnutie v Bystrej v jubilejnom 
roku 2000.

o. Ján KARAS
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Postrehy

Informácie
Udalosti 

O Chráme sv. Petra
R eštauračné práce na 

Chráme sv. Petra sa majú 
ukončiť včas k termínu Svä
tého roku 2000. Do septem
bra má zmiznúť veľké leše
nie. Štyri zo sôch svätých 
v nadživotnej veľkosti na 
balustráde ako aj hodiny na 
pravej strane už zbavili oce
ľových tyčí a zeleného po
krytia. Po prvý raz od dokon- 
čenie  Chrám u sv. Petra 
v roku 1614 dôkladne očis
tili šedož ltý  trave rtínový  
kameň a šetrne ho zakon
zervovali. Vplyvy znečisťo
vania prostredia, výfukové 
plyny áut, výkyvy teploty 
a kyslý dážď výrazne po
škodili 6000 m2 fasády chrá
mu.

KP/TK KBS

Mobilové antény 
na chrámových 

vežiach
Maďarskí katolíci si chcú 

prenájmom svojich kostol
ných veží mobilovým spo
ločnostiam vylepšiť svoju 
zlú finančnú situáciu. Za po
p la tok v p repočte  asi 
170.200 Sk ročne si môžu 
spoločnosti zriadiť antény 
asi na 1000 kostolných ve
žiach, ako informovala ma
ďarská tlač koncom júna. 
K a to lícka  c irkev  roku je  
v súčasnosti so spoločnos
ťami Alcatel, Nokia, Motoro
la a Nortel. Zostane však na 
rozhodnutí každého správ
cu farnosti, či povolí zriade
nie antény na svo je j 
kostolnej veži. O zriaďovaní 
antén pre mobilové telefó
ny na kostolných vežiach sa 
napríklad vo Švajčiarsku 
vedú veľké spory.

KP/TK KBS

Prvá cirkevná m aterská škola
Kongregácia sestier s lužobníc Nepoškvr

nenej Panny M árie v Prešove po súhlase 
M in isterstva školstva SR zriadilo  dňom 1. 
septem bra 1999 v Ľutine C irkevnú m ater
skú školu sestry Jozafáty. Je to prvá m a
te rská  cirkevná ško la  v P rešovskom  kraji 
a prvá gréckokato lícka na S lovensku.

V Ľutine sa teda opäť obnovila  cirkevná 
m ate rská  ško la  v budove, v k to re j s íd lila

presne pred 49 rokmi. Slávnostné otvorenie 
sa uskutočnilo 28. augusta sv. liturgiou 
v bazilike minor, ktorú celebroval generálny 
vikár o. Ján Zavacký.

Po sv. liturgii generálny v ikár za prítom
nosti detí, ich rodičov, pozvaných hostí 
a ve riac ich  posvätil p riestory materskej 
školy.

TKPB

Miesto, kde sa vždy oplatí prísť
Sú miesta, ktoré ponúkajú príjemný oddych, nové 

možnosti a zážitok viery. Sú miesta, kde naše srdcia 
majú silnejší príjem ako kdekoľvek inde. Ide o pútnické 
miesta, medzi ktoré patrí aj Ľutina. Uprostred tejto obce 
sa vypína veža chrámu. Od roku 1988 bol Chrám Uspe- 
nia Presvätej Bohorodičky povýšený na baziliku minor. 
Hlavná púť v Ľutine sa každoročne koná v posledný au
gustový víkend.

Táto tradičná púť v okrese Sabinov sa začala sväte
ním vody na mariánskej hore. Z bohatého duchovného 
programu si pútnici mohli vybrať. V bazilike minor 
program začal sv. ružencom a večierňou, ktorú svojím 
skvelým spevom doprevádzal zbor bohoslovcov z pre
šovského seminára. Program potom pokračoval mole- 
benom k Bohorodičke a sv. liturgiou.

Na mariánskej hore prvú sv. liturgiu slúžil miestny 
správca farnosti dekan o. Jozef Zorvan. Po krížovej ces
te, ktorú viedli mladí z hnutia Oáza Svetlo-Život, čerpa
nie duchovných síl pokračovalo sv. liturgiou. Mladí pútnici 
zo Svidníka, Prešova i zjednotená mládež zo stretnutia 
mládeže v Bystrej, ale i tí skôr narodení, spievali až do 
nedeľného rána a vytvorili jedinečnú pútnickú atmosfé
ru. Mariánska púť v Ľutine '99 vyvrcholilal slávnostnou 
sv. liturgiou, ktorej hlavným celebrantom bol prešovský 
diecézny biskup Mons. Ján Hirka.

V príhovore k veriacim, ktorých sa tu zhromaždilo nie
koľko desiatok tisíc, hosť Mons. ThDr. František Ton- 
dra, spišský diecézny biskup, povedal:

Medzi spišskou diecézou a prešovskou jestvuje vzác
na podobnosť. Spájajú ich dve veľké osobnosti - biskup 
Ján Vojtaššák a biskup Peter Pavol Gojdič. Okrem iné
ho tiež zdôraznil, že „od nás - veriacich - bude záležať, 
aké bude tretie tisícročie. Mária nám ukazuje cestu.“ 

Pri sv. liturgii spieval katedrálny zbor z Prešova. Prí
tomných bolo asi 50 kňazov, z ktorých mnohí pomohli 
pri vysluhovaní sviatostí zmierenia. Veď predovšetkým 
ide o to, aby sme sa zmierili s Bohom, našli správny 
smer, prijali odpustenie a začali nový život. Tohtoročná 
uspenská púť v Ľutine poskytla duchovné klenoty, kto
ré sa oplatí strážiť a zveľaďovať.

-am-

Mládežnícky spevácky zbor z Ľutiny 
počas sv. liturgie v sobotu 28. augusta 
podvečer na mariánskej hore.

O. Michal Zorvan požehnáva s Najsvätej
šou Eucharistiou, ktorú potom vystavili v 
jednej z kaplniek k celonočnej poklone.
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Pozvanie 
do tretieho tisícročia

V sobotu, 31. júla sa usku
točnila posledná zo štyroch 
etáp mládežníckych cyklistic
kých túr trebišovského pro- 
topresbyteriátu Pozvanie do 
tretieho tisícročia. Viedla juž
nou časťou v smere Nový 
Ruskov-Čerhov-Veľká Tŕňa- 
Streda nad Bodrogom-Zem- 
plín-Sirník-Hraň.

V Trebišove medzi mladých 
cyklistov prišiel aj vladyka Mi
lan Chautur, CSsR, ktorý po 
spoločnom desiatku si/, ružen
ca sa prihovoril a turistom po
prial šťastnú cestu. Mladých 
gréckokatolíkov po ceste vša
de milo privítali, zvlášť v obci 
Sirník, odkiaľ sa vydali do cie
ľa etapy -  do Hrane. Tu, na 
miestnom ihrisku, m iestni 
sponzori -  Roľnícke družstvo, 
Agrolands.r.o., Tefas.r.o., Mä- 
sospiš s. r. o. a obec H raň
i kurátori g réckokato líckej 
cirkvi pripravili chutný obed.

Bolo to jedinečné stretnutie 
mladých, ktorí sa v priateľ
skom duchu dali unášať kilo
metrami ciest po našich  
farnostiach.

Logo podujatia navrhla ab
solventka Školy umenia 
v Trebišove Daniela Peruň- 
ská. Celkove sa na všetkých 
štyroch túrach zúčastnilo 468 
cyklistov. Účastníci poslednej 
túry boli unavení, ale spokoj
ní a pevne rozhodnutí, že na 
budúci rok to opäť skúsia.

Dagmar PERUŇSKÁ

Sedemsto rokov 
obce Orechová

Na základe archívnych do
kumentov v Štátnom okres
nom archíve v Michalovciach 
a v Historickom ústave Sloven
skej akadémie vied, na podkla
de ktorých bola vyhotovená aj 
obecná kronika, bolo zistené, 
že prvá písomná zm ienka 
o obci Orechová je  z roku 
1299.

V čase pred 700 rokmi vlá
dol v Uhorsku, kam patrilo aj 
naše územie, uhorský kráľ On
drej III.

Oslavy sedemstoročnice boli 
spojené s bohatým progra
mom a určené na deň 25. júla.

Pozvanie prijal košický exar- 
cha vladyka Milan Chautur, 
CSsR, dekan okresu Sobran
ce o. Jozef Kellô a tiež prizva
né duchovenstvo zo sused
ných obcí-farností.

Archijerejskú sv. liturgiu ce

lebroval vladyka Milan za spo
luúčasti prítomných duchov
ných otcov.

Za prípravu dôstojných osláv 
sedemstého výročia obce po
ďakoval správca farnosti o. 
Mgr. Martin Onisik a starosta 
obce M. Kočan.

Tento kresťanský akt dodal 
na sviatočnosti aj slávnostné
mu zasadnutiu obecného za
stupiteľstva, na ktorom sa 
zúčastn il všetci hostia 
a sponzori osláv.

Celý program osláv 700. vý
ročia prvej písomnej zmienky 
sa niesol v znamení kresťan
ského vďakyvzdania Pánu 
Bohu a spomienkou na zakla
dateľov obce, všetky predchá
dzajúce generácie obce, ale aj 
súčasnej populácii, obyvate
ľom obce Orechová.

Ján MITRO, Orechová

Mladí gréckokatolíci z trebišovského protopresbyteriátu na po
slednej tohtoročnej cyklistickej túre Pozvanie do tretieho tisícro
čia. Foto: -dp-

Konferencia o z á c h r a n e  n e n a r o d e n ý c h  detí
Dňa 29. jú la usporiadala švajčiarska organizácie “Áno 

pre život” v spolupráci s G réckokatolíckou bohoslovec
kou fakultou v Prešove konferenciu  venovanú prob le 
matike záchrany nena rodeného  ž ivo ta . K on fe renc iu  
viedol prodekan fakulty o. ICDr. Juraj Bujňák, ktorý pri
vítal prešovského diecézneho biskupa Mons. Jána Hir- 
ku i ďalších predstaviteľov cirkevného a vere jného života 
a asi 100 prítomných hostí. So svojím  príspevkom , ve 
novaným problematike nenarodených detí, vystúpil pre
zident hnutia Pius Stossel zo Švajčiarska. Ako povedal, 
aj na území prešovského biskupstva vďaka porozum e
niu a ochote biskupa Jána Hirku chcú v blízkej budúc
nosti zriadiť dom pre ženy, ktoré sa z rôznych príčin 
rozhodujú pre interrupciu -  aby zachránili deti a umožnili 
im plnohodnotne prežiť svoj život. TKPB

ZASADNUTIE V SPIŠSKEJ KA
PITULE. Na plenárnom zasadnutí 
Konferencie biskupov Slovenska 3. 
septembra v Spišskej Kapitule bol 
prítomný aj prešovský diecézny bis
kup Mons. Ján Hirka a košický ex- 
archa vladyka Milan Chautur, CSsR.

-rs-
NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK. Pri príle

žitosti otvorenia nového školského 
roku sa žiaci Strednej zdravotníckej 
školy sestier sv. Bažila Veľkého v 
Prešove zúčastnili 2. septembra v 
Katedrálnom chráme sv. Jána Krsti
teľa v Prešove na sv. liturgii, ktorú slú
žil generálny vikár prešovskej 
diecézy o. Ján Zavacký._____ -rs-

Postrehy
Informácie

Udalosti

Viedenskí 
speváčikovia

Svetoznám y viedenský 
chlapčenský chór chrámové
ho spevu Wiener Sängerkna- 
ben otvorí oficiálne oslavy 
Jubile jného roku 2000 
v Betleheme. Ako oznámila 
18. júla hovorkyňa projektu 
Betlehem 2000 v meste naro
denia Ježiša, je to prvá náv
števa tohto známeho chóru 
v Palestíne. Palestínske osla
vy začiatku tretieho kresťan
ského tisícročia majú trvať až 
do Veľkej noci roku 2001.

KP/TK KBS

Parlament o zrušení 
trestu smrti

Rakúska národná rada 
schválila v polovici júla výzvu 
rakúskej vláde, aby sa zasa
dzovala za zrušenie trestu 
smrti na celom svete.

“Spolková vláda - najmä mi
nister pre zahraničné záleži
tosti - sa vyzývajú, aby sa 
intenzívnejšie zasadzovali za 
celosvetové zrušenie trestu 
smrti a naliehali predovšetkým 
v rámci Rady Európy na ratifi
káciu príslušnej dohody 
všetkými členskými štátmi, 
aby na diplomatickej úrovni 
jednoznačne vystupovali za 
zrušenie trestu smrti v celej 
Európe, to znamená aj
v Albánsku, v Gruzínsku, v 
Poľsku a v Turecku a túto 
otázku nastolili v rozhovoroch 
s kandidátmi vstupu do EÚ 
ako aj v rámci OSN a tu naj
mä v Komisii pre ľudské prá
va a na plenárnom zasadnutí 
OSN, kde sa bude diskutovať 
o treste smrti, jasne hlasovali 
za túto iniciatívu” - hovorí sa 
vo výzve rakúskeho parla
mentu.

KP/TK KBS
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K r e s ť a n s k ý  
s v e t

Nový biskup - 
nuncius

Nového apoštolského nuncia 
na Ukrajine, Nikolu Eteroviča, 
vysvätil kardinál štátny sekretár 
Angelo Sodano v katedrále hlav
ného mesta dalmatínskeho 
ostrova Hvar za biskupa.

Nikola Eterovič pochádza 
z ostrova Brač. Koncom mája 
ho pápež Ján Pavol II. meno
val za titulárneho arcibiskupa 
Sisaku v Chorvátsku a nuncia v 
Kyjeve. Kardinál Sodano vzhľa
dom na náboženskú situáciu na 
Ukrajine zdôraznil, že k zvlášt
nym úlohám nového nuncia 
patrí podporovať ekumenickú 
spoluprácu, aby sa oddelení 
kresťania opäť k sebe priblížili. 
Biskupská vysviacka bola pr
vým úradným úkonom kardiná
la Sodana v Chorvátsku.

Nuncius poukázal na historic
kú spojitosť chorvátskeho ľudu 
s pápežom. Súčasne poďako
val gréckokatolíckemu exarcho-
vi pre Kyjev, Vasilovi Medvitovi, 
ktorý prišiel do Chorvátska ako 
zástupca ukrajinského episko
pátu. Vyjadril dôveru, že vo svo
jej funkcii nuncia ešte viac zblíži 
oba štáty, pretože majú veľa 
spoločného. KP/TK KBS

Púť v Kašperských 
Horách

Už po druhýkrát bola v šu
mavskom starobylom meste v 
Kašperských Horách 7. augus
ta pútnická slávnosť Panny 
Márie Snežnej s Liturgiou sv. 
Jána Zlatoústeho. Slúžil ju ge
nerálny vikár pražského exar- 
chátu o. Eugen Ján Kočiš. 
Kázal kancelár exarchátu o. 
Mgr. Milan Hanuš, ktorý pripo
menul aj udalosť z roku 867, 
keď v rímskej bazilike Sancta 
Maria Maggiore pápež Hadrián 
II. v prítomnosti sv. Cyrila a Me
toda položil na hlavný oltár 
slovanské litu rg ické  knihy, 
ktoré schválil k používaniu.

Na tejto púti sa zúčastnila aj 
skupina gréckokatolíckych pút
nikov z novovytvorenej farnosti v 
Českých Budejoviciach pod ve
dením svojho duchovného otca 
Mgr. Vasila Slyvockého. -js-

Po minuloročnej prvej úspeš
nej škole písania ikon, ktorá sa 
uskutočnila v Košiciach, uspo
riadal Spolok ikonopiscov sv. 
Cyrila a Metoda, sídliaci v Ko
šiciach, v dňoch 1.-10. augus
ta 1999 v Meričiane, Dome 
sestier Uršulínok na Ružíne 
druhú školu písania ikon. Otvo
ril ju kancelár Spolku ikonopis
cov sv. Cyrila a Metoda JUDr. 
Vincent Luco. Viedli ju absol
venti prvej školy písania ikon, 
skúsený ikonopisec redempto- 
rista o. Kamil Dráb a Janka 
Lengvarská. Bol účastný aj 
hlavný radca Spolku ikonopis
cov sv. Cyrila a Metoda Sloven
ska P. ThDr. Ján Babjak, SJ, 
ktorý sa staral o duchovnú 
stránku školy. Druhej školy sa 
zúčastnilo osem záujemcov, 
ktorí pod vedením učiteľov do
siahli pekné výsledky. Každý si 
odnášal domov nádhernú iko
nu, ktorú vytvoril nielen vlast
nou zručnosťou, ale tiež 
hlbokou modlitbou. Takto dru
há škola písania ikon konaná 
v Roku kresťanskej kultúry na 
Slovensku obohatila všetkých 
účastníkov a verím, že prost
redníctvom  nich bude ešte

obohacovať mnohých ľudí.
Prostredie Ružína a atmo

sféra v uršulínskom dome Me- 
ričian boli perfektné a tak aj 
vonkajšie prostriedky pomáhali 
účastníkom školy k dosiahnu
tiu výborných výsledkov. Túto 
atmosféru umocňovala každo
denná sv. liturgia, modlitba 
akatistov: k Bohorodičke, k 
Pánu Ježišovi a ďakovného 
a počúvanie duchovných, vý
chodných spevov. Každý 
účastník mal možnosť aj súk
romne sa modliť Ježišovu a iné 
modlitby.

V závere školy boli po sv. li
turgii posvätené ikony, aby spí
nali svoju starobylú úlohu. 
Každý absolvent školy dostal 
certifikát o absolvovaní školy. 
Aj záverečná sv. liturgia bola 
obetovaná za účastníkov, aby 
v ďalšom živote rozvíjali talent, 
ktorý im Boh daroval. Veď iko
ny sú neodmysliteľnou výzdo
bou a zariadením  našich 
východných chrámov, slúžia pri 
slávení sv. liturgii a privádzajú 
veriaceho človeka k stretaniu 
s Bohom. Posviacky ikon sa 
zúčastn il aj te levízny štáb 
z Košíc, ktorý viedol Ing. Vla

dimír Seman.
Našim čitateľom iste dobre 

padne niekoľko slovo ikonách. 
Ikona nie je obyčajný obraz, je 
to teológia v obraze. Je to okno 
do neba. Je to umenie, ktoré 
učí o viere. Ikony predstavujú 
Ježiša Krista, Bohorodičku ale
bo svätých v nebeskej sláve. 
Ikona pôsobí na človeka silne 
až podm aňujúco a veriaci 
môže cez ňu komunikovať 
s Ježišom Kristom. Ikona je 
nielen plodom umenia, ale ešte 
viac plodom modlitby a komu
nikácie s tým, ktorého predsta
vuje.

V roku 1992 počas môjho 
pobytu v Karagande mi istá 
pravoslávna mníška takto cha
rakterizovala ikonopiscu (člo
veka, ktorý píše ikony): “Je 
obyčajne mníchom, ktorý sa 
veľa modlí, ktorý sa veľa postí 
a ktorý veľa plače nad svojimi 
hriechmi, aby dostal od Boha 
milosť napísať ikonu, ktorá 
bude ľudí oslovovať.”

Ikona sa píše podľa presné
ho kánonu, ktorý jej predpísali 
všeobecné koncily. Tie boli 
usmerňované ikonografickou 
teológiou svätých východných

Sviatok Premenenia Pána 
p a tr i k dvanástim  hlavným  
sviatkom  východnej c irkv i 
a jeho ikona je  umiestnená aj 
na ikonostasoch našich cerk- 
ví. Je spojený aj so svätením 
prvotín ovocia, jabĺk či hrozna.

O tom, že naši predkovia 
mali sviatok Premenenia Pána 
vo veľkej obľube, svedčí aj tra
dícia diecézneho odpustu na 
Bukovej hôrke. Na tejto “hôr
ke”, ktorá patrí k farnosti Bu- 
kovce -  Stropkovský dekanát
-  je  zachovaná murovaná ka
plnka Premenenia a poblíž nej 
aj Chrám Povýšenia sv. Kríža 
z roku 1742.

Aká bola história tohto pút
nického miesta?

Povyše dediny Bukovce bola 
odpradávna malá kaplnka sv. 
Kríža, pri ktorej sa z času na čas 
zdržiaval alebo pobýval nejaký

Buková hôrka 
1999

pustovník. Začiatkom 18. stor. 
tam začal budovaťmonastíer za 
pomoci miestneho zemepána 
grófa Szirmaya o. trenej Jaseľ- 
skij, - bazilián, ktorý priš ie l 
z Haliče. S nim prišli aj iní mní
si, takže odvtedy už nadlho za
čala Buková hôrka ž iť mníš
skym životom. Pri kláštore mnísi 
postavili aj cerkev Povýšenia

sv. Kríža. Už koncom 18. stor. 
sa tu konali známe odpusty na 
sviatok Premenenia Pána ako 
aj na sviatok Povýšenia. Hoci 
r. 1905 v dôsledku krízy rehoľ
ných povolaní mnísi odtiaľ 
odišli, vdáka Krásnobrodským 
baziliánom odpusty pokračo
vali naďalej. (A. Pekár: Nárysy 
istoriji cerkvi Zakarpatťa, II. diel 
Rím 1997, s. 375).

Roku 1930 biskup Gojdič vy
žiadal v Ríme nové odpustové 
privilégiá pre Bukovú Hôrku 
(odpustky). Užhorodskí bazili- 
áni začali r. 1942 stavať na Bu
kovej hôrke neveľký kláštor. Ich 
plány však zahatal apríl 1950, 
keď Boh sám si začal stavať 
živé chrámy v srdciach tisícov
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otcov. V ikone sa zviditeľňuje 
viac než iba krása ľudského 
tela. Ide tu o duchovnú krásu, 
čistotu a dokonalú lásku. Pred
stavuje už oslávené telo Kris
ta, Bohorodičky alebo svätého. 
Svet, ktorý ukazuje ikona, nie 
je už svetom, v ktorom kraľuje 
ľudský rozum alebo ľudská 
morálka, ale milosť a Božia lás
ka. Božie svetlo preniká každú 
vec, a preto osoby a predmety 
zobrazené na ikone nevrhajú 
tieň a tma v Božom Kráľovstve 
neexistujú. Ikona vyžaruje Bo
žiu prítomnosť, ponúka milosť 
a je miestom stretnutia Boha 
s človekom.

Tešíme sa na ďalšiu, tretiu 
školu písania ikon, ktorá sa 
uskutoční buď ešte v túto jeseň, 
alebo v lete na budúci rok pod
ľa počtu uchádzačov. Chceme 
pripomenúť záujemcom, že do 
školy ikonopiscov uprednostňu
jeme členov Spolku ikonopis
cov sv. Cyrila a Metoda, a preto 
odporúčame všetkým záujem
cov, aby sa stali členmi nášho 
spolku. Členský poplatok je 100 
Sk na rok a prihlásiť sa môžete 
na adrese: Spolok ikonopiscov 
sv. Cyrila a Metoda Slovenska, 
Komenského 14, 040 01 Koši
ce.

P. ThDr. Ján BABJAK, SJ

uväznených a trýznených ve
riacich, kňazov, rehoľníkov 
a rehoľných sestier. Obnove
nie odpustu na sviatok Preme
nenia nastalo v roku 1990 za 
účasti tisícov veriacich a novo- 
vysväteného otca biskupa  
Mons. Jána Hirku, ktorý záro
veň posvätil aj obnovenú cer- 
kev.

Tohoročný odpust bol v 
nedeľu - 8. augusta.

Niekoľkotisíc veriacich zo 
susedných dekanátov - z Me
dzilaboriec, zo Svidníka, z Hu- 
menného, ale aj z Prešova či 
Vranova nad Topľou zišlo sa na 
druhú augustovú nedeľu toho 
roku na tomto pútnickom mies
te. Spev ľudí akoby sa zlieval 
so šumom vetra, ktorý oviažo- 
val lesným vzduchom Beskýd. 
Prichádzajúca procesia z Roš-

LITURGICKY KALENDAR
20. september, pondelok, 

Eustat, veľkomučeník a spo
ločníci. Ef 4,25-32 - zač. 227; 
Lk 3,19-22 -zač. 10.

21. september, utorok, za
končenie Povýšenia; Kodrát, 
apoštol. Okrem čítaní všetky 
menlivé časti sú ako 14. sep
tembra (aj tretia antifóna). Ef 
5,20-26 - zač. 230; Lk 3,23-38;
4 ,1-2-zač. 11.

22. september, streda, Fo- 
kus, biskupú a mučeník; Jo
náš, prorok. Menlivé časti zo 
stredy alebo o biskupovi (farba 
červená) alebo o prorokovi (far
ba svetlá). Ef 5,25-33 - zač. 
231; L k 4,1-15-zač. 12.

23. september, štvrtok, Po
čatie Jána Krstiteľa (farba 
svetlá). Antifóny každodenné. 
Troparo prorokovi, Sláva: Kon- 
dák o prorokovi, I teraz: podľa 
predpisu. Prokimen, aleluja a 
pričasten zo služby o proroko
vi. Gal 4,22-27 - zač. 210b (o 
prorokovi); Ef 5,33; 6,1-9 - zač. 
232 (radové); Lk 4,16-22 - zač. 
13 (radové); Lk 1,5-25 - zač. 2 
(o prorokovi).

24. september, piatok, Tek- 
la, prvomučenica. Menlivé 
časti z piatku alebo o mučenici 
(farba červená). Ef 6,18-24 - 
zač. 234; Lk 4,22-30 - zač. 14.

25. septem ber, sobota,

koviec na čele s o. Josafátom 
Štefanom Lucákom, OSBM, 
svojimi piesňami prerušila ná
božné hlasy ženičiek, modlia
cich sa sv. ruženec.

A už kňazi vítajú biskupské
ho vikára o. Pavla Repka. Du
chovní sa obliekajú, začína 
Služba Božia. Treba oceniť 
všetkých organizátorov, že bo
hoslužobný priestor pripravili 
veľm i dobre. Sv. litu rg iu  
i/ cirkevnoslovanskom jazyku 
slúži asi 10 kňazov, ostatní spo
vedajú okolo chrámu. Boho
slovci, sestričky, mládež spod 
Beskýd -  spieva jedným hla
som “Hospodi, pomiluj”. V ho- 
mílíi v rusínskom jazyku sa o. 
vikár dotkol teologického vý
znamu sviatku Premenenia  
a poukázal na úlohu apoštolov 
pri tejto udalosti. Povzbudil ná-

Eufrozínia, úctyhodná. Menli
vé časti zo soboty alebo o 
Eufrozínii. 1 Kor 15,39-45 - zač. 
162; Lk 4,31-36-zač. 15.

26. september, Osemnásta 
nedeľa po Päťdesiatnici; Ján 
Bohoslovec, apoštol a evan
jelista. Radový hlas je prvý, 
evanjelium na utierni siedme, 
rúcho svetlé. Antifóny nedeľné 
a Blaženstvá. Tropary: z hlasu

a o apoštolovi, kondák z hlasu, 
Sláva o apoštolovi, I teraz pod
ľa predpisu. Prokimen, aleluja, 
pričasten najprv z hlasu a po
tom o apoštolovi. 2 Kor 9,6-11 -

rod k vnútornému obráteniu, 
citlivosť duše pre Božiu mate
matiku, ktorá sa zračí v iných 
než pozem ských sú radn i
ciach.

Po slávnostnej bohoslužbe 
kantor zaíntonoval Moieben 
k Bohorodičke, zatiaľ čo kňazi 
myrovali zhromaždených veria
cich. Ešte obchod okolo cerkví, 
čítanie štyroch evanjelií na štyri 
svetové strany, pokropenie  
svätenou vodou, pápežská  
hymna a mnoholitstvie. Tým sa 
odpust “Buková hôrka '99 ” 
skončil.

Odchádzame domov, trochu 
unavení, ale duchom povzbu
dení. Odchádzajú aj baziliáni. 
Ktovie, možno raz tu opäť bude 
stáť ich monastier -  ako za čias 
starodávnych.

Mgr. Stanislav GÁBOR

zač. 188 (nedeľné); 1 Jn 4, 12- 
19 - zač. 73b (o apoštolovi); Lk
5,1-11 - zač. 17 (nedeľné); Jn 
19,25-27; 21,24-25 - zač. 61 (o 
apoštolovi).

18. týždeň po Päťdesiatnici
27. september, pondelok, 

Kalistrát a spoločníci, muče
níci. Menlivé časti z pondelka 
(rúcho svetlé) alebo o mučení
koch (červené). Fíl 1,1-7 - zač. 
235; Lk 4,38-44 - zač. 16.

28. september, utorok, Cha
riton, úctyhodný, vyznávač. 
Menlivé časti z utorka alebo o 
úctyhodnom (rúcho svetlé). Fil 
1,8-14 - zač. 236; Lk 5,12-16 - 
zač. 18.

29. september, streda, Ky- 
riak, úctyhodný. Menlivé časti 
zo stredy (rúcho pôstnej farby) 
alebo o úctyhodnom (rúcho 
svetlé). Fil 1,12-20a - zač. 237; 
Lk 5,33-39 - zač. 21.

30. september, štvrtok, Gre
gor Arménsky, biskup a mu
čeník. Menlivé časti zo štvrtku 
(rúcho svetlé) alebo o mučení
kovi (rúcho červené). Fil 1,20b- 
27a - zač. 238; Lk 6,12-19 - zač.
23.

1. október, piatok, Ochrana 
presvätej Bohorodičky; Ro
man Sladkopevec, úctyhod
ný. Rúcho svetlé. Antifóny 
predobrazujúce alebo každo
denné. Tropar, Sláva i teraz, 
kondák, prokimen, aleluja a pri
časten z Ochrany. Hebr. 9,1-7 - 
zač. 320; Lk 10,38-42; 11,27-28
- zač. 54. Namiesto Dôstojné je 
sa spieva Zvelebuj a IX. irmos 
z utierne sviatku.

2. október, sobota, Cyprián, 
biskup a mučeník. Menlivé 
časti zo soboty (rúcho svetlé) 
alebo o biskupovi (rúcho červe
né). 1 Kor 15, 58; 16,1-3-zač. 
164; Lk 5,17-26-zač. 19.

3. október, Devätnásta ne
deľa po Päťdesiatnici, Dionýz 
Areopagita, biskup a muče
ník. Rúcho svetlé. Radový hlas 
je druhý, evanjelium na utierni 
je ôsme. Antifóny nedeľné a 
Blaženstvá. Tropar z hlasu, Slá
va, kondák z hlasu, I teraz kon
dák podľa predpisu. Prokimen, 
aleluja a pričasten z hlasu. 2 
Kor 11,31-33; 12,1-9-zač. 194; 
Lk 6,31-36-zač. 26.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ
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Naša miestna gréckokatolíc

ka cirkev sa počas svojej his
tórie môže popýšiť nejedným 
významným kňazom, ktorí či už

na poli kultúrnom, národnom, 
osvetovom alebo výchovnom 
urobili mnoho pre náš veriaci 
ľud. Týchto kňazov, verných 
mužov a synov cirkvi, si pripo
míname zádušnými liturgiami,

\ článkami či knihami i pamätný
mi tabuľami. I takto je  potreb
né utvrdzovať našu gréckoka
tolícku identitu, a to hlavne u 
mladej generácie.

Jedným z takýchto význam
ných kňazov a buditeľov bol aj 
Alexander I. Pavlovič. Narodil 
sa 19. septembra 1819 v obci 
Šarišské Čierne (dnes leží v 
Bardejovskom okrese -  pri hra

niciach s okresom Svidník) v 
rodine gréckokatolíckeho kňa
za. O tom, že jeho otec bol v 
dedine veľmi obľúbený, sved
čí i  fakt, že keď ťažko ochorel 
a nemohol chodiť, veriaci ho 
nosili na rukách z fary do cer- 
kvi. Malý Alexander -  ako pia
te dieťa svojich rodičov -  už 
ako 4-ročný osirel. Svoje smut
né de tstvo  op ísa l neskôr  
v básni Túžba. Najväčšiu sta
rostlivosť prejavil malej sirote 
jeho ujo Hladyšovskij, ktorý bol 
predstaveným v ľvovskom in
štitúte sv. Juraja. Po gymnazi
álnych štúdiách v Bardejove,
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M iškolci, Jágri a potom po 
skončení Teologickej akadé
mie v Trnave bol v roku 1848 
vysvätený ako neženatý bisku
pom Jozefom Gagancom. Naj
skôr bol vychovávateľom  
v grófskej rodine Szirmayov- 
cov v Kúrime, odkiaľ sa ale už 
v roku 1849 presťahuje do Pre- 
šova, kde začína literárne tvo
riť, písať verše, celé dva roky. 
V roku 1851 bol menovaný za 
farára do Beloveže (neďaleko 
Bardejova), kde pôsobil trinásť 
rokov ako skutočný dušpastier, 
verný svojmu ľudu. V Beloveži 
napísal mnoho svojich ľudo
vých veršov. Keďže dedina vte
dy nemala ani školu, ani učite
ľa, Pavlovič sám učil deti písať, 
čítať, počítať i kresliť. Z fary sa 
takto stalo aj miesto osvety pre 
negramotný ľud.

V roku 1864 Pavlovič prišiel 
do Vyšného Svidníka, kde pô
sobil až do svojej smrti - 25. de
cem bra 1900. Tam - vo 
Svidníku - sa rozvinula Pavlo- 
vičova osobnosť v celej šírke. 
Všetok svoj voľný čas venoval 
osvete ľudu, čo bolo jeho sku
točnou radosťou. Zároveň sa 
oddával poetickej inšpirácii 
a neustával \/ písaní. Vo svojej 
literárnej tvorbe sa najviac za
meral na rusínsku ľudovú tvo
rivosť, ľudové piesne, čím si 
vyslúžil prímenie Makovický 
slávik.

Ešte v čase svojich bohoslo
veckých štúdií v Trnave spo
zna l mnoho mladých 
slovenských patriotov, ako 
napr. Jána Palárika, Martina 
Hattalu, k to rý  bol jedným  
z kodifikátorov slovenského 
pravopisu. Andrejovi Sládkovi
čovi, ktorého Marína na Pavlo- 
viča um elecky veľmi 
zapôsobila -  venoval ódu Po- 
zdravlenije slavnomu synu Slá
vy nad Hronom, solodko 
pojuščemu Andreju Sladkovi- 
ču.

Pavlovič sa priatelil aj so slo
venským spisovateľom Joná
šom Záhorským, ktorý pôsobil 
v Župčanoch neďaleko Prešo- 
va -  čo sa prejavilo aj v jeho 
tvorbe. Medzi okruh jeho pria
teľov patril aj štúrovský básnik
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Bohuš Nosák-Nezabudov a 
bratia Adam a Ján Hlovíkovci 
-  zberatelia šarišského folkló
ru. Spomínaný Jonáš Záhorský 
dokonca vložil vr. 1851 do svo
jej knihy Žehry aj báseň veno
vanú Pavlovičovi.

A. Pavlovič si dopisoval 
s mnohými klasikmi rusínskej 
literatúry -  Alexandrom Mitrá- 
kom, Ivanom Silvajom, Júliu
som Stavrovským-Poprado- 
vom i Eugenom Fencíkom. 
Meno A. Pavloviča zostane tr
valo zapísané v dejinách litera
túry, po boku takých literátov, 
akými boli kňazi A. Duchnovič 
(s ktorým sa aj osobne poznal) 
či A. Kralický, OSBM. Pavlovič 
zanechal po sebe bohaté bás
nické dedičstvo, ktoré svojím 
množstvom prevyšuje i vtedaj
ších majstrov pera. Svoju po
zemskú púť zakončil 25. de
cembra r. 1900.

Roman ADAMČIN

Poďakovanie
Pri príležitosti poslednej 

rozlúčky s m ilovaným sy
nom, bratom, manželom  
a otcom

Ing. Mgr. Blažejom 
KRASNOVSKÝM 

konanej 21.8.1999, ďa
kujeme za osobné, písom
né a iné prejavy sústrasti 
a taktiež sa kvetinové po
zornosti.

Ďakujeme všetkým, kto
rí sa akýmkoľvek spôso
bom pričinili p ri vybavova
ní pos led ných  v e c í 
zosnulého, osobitne RNDr. 
Petrovi Kavuľovi za naj
významnejší príspevok pri 
organizovaní pos led ne j 
rozlúčky.

Smútiaca manželka, 
mamka a rodina zosnulého

PREDÁM NOVY KUFRÍ
KOVÝ PÍSACÍ STROJ ZN. 
CONZUL S DLHÝM VAL
COM.

Z DÔVODU CHOROBY 
ZA ZNÍŽENÚ CENU 3.600 
SK. POŠLEM NA DOBIER
KU. TEL. 0948/6782-363

F
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. OKTÓBRA
9.00 h - Kaplnka sv. Kríža - Opál (Sekčov) - V ystúpen ia  G réckokato líckych

speváckych zborov
15.00 h - hosť: C antem us
(Gr. kat. mládežnícke zbory sa môžu prihlásiť na adrese našej redakcie do 30. sep
tembra t.r.)

NEDEĽA - 17. OKTÓBRA.
D opoludnia - B ohoslužby s účasťou gospe lových skupín (Katedrá lny chrám  
sv. J. Krstiteľa, Chrám  sv. M ikuláša, Kostol Krista K ráľa-(Sekčov), F rantiškán
sky chrám  sv. Jozefa, Kaplnka sv. Kríža (O pál-Sekčov), Kostol K ráľovnej poko
ja  (S íd lisko III.)
16.30 h - Koncert chvál - (Dom  odborov)

M oderuje: V lad im ír Sem an

P lus

Ponúkame francúzske liatinové 
kozubové interiérové vložky
Katalóg zašleme na požiadanie

Aby vám bolo teplejšie
Konštantínova 11 

080 01 Prešov 
tel. 091/722450: 0905/300 143

Rodinný krb

FA3ÍĹALVEĽKO VÝRO BCA HORSKÝCH BICYKLOV

VÝROBA BICYKLOV s.r.o.

ponúka vo svojej podnikovej predajni 
za zvýhodnené ceny
horské bicykle
POSKYTUJEME NEOBMEDZENÚ ZÁRUKU NA RÁM
- záručný a pozáručný servis,náhradné súčiastky 
Nájdete nás na adrese:
Prešov-Šarišské Lúky, Bardejovská 36 
(vedľa Drevokombinátu Šariš) 
tel.: 091/76 47 48



D a r o v aLí na SLOVO
Kamila Vasiľová, Vechec 80 Sk, 

Gréckokatolícka farnosť Soľ 120 Sk, 
Gréckokatolícka farnosť Sečovská 
Polianka 992 Sk, Gréckokatolícka 
farnosť Sačurov 240 Sk, Mária Pri- 
stašová, Ruská Kaina 216 Sk, Jozef 
Popovič, Piskorovce 40 Sk, Mária 
Kovaľová, Pavlovce 90 Sk, Jozef 
Džama, Bystré 40 Sk, Helena 
Glodová, Bystré nad Topľou 40 Sk, 
Alžbeta Rusnákcvá, Vranov nad Top
ľou 40 Sk, Mária Baranská, Vranov 
nad Topľou 40 Sk, Mária Masičová, 
VianavnadTopľou 40 Sk, Ján Obšfcé, 
Zbehňov 40 Sk, Ján Kovaľ, Višňov 
40 Sk, Pavol Kozák, Veľké Ozorov- 
ce 100 Sk, Mária Seginková, Upor 
40 Sk, Margita Lišovská, Streda nad 
Bodrogom 40 Sk, Pavel Fedor, 
Stankouce 140Sk, StanislavWinkler, 
Sečovce 40 Sk, Anna Jakabová, 
Hrčeľ 140 Sk, Júlia Jakabová, Hrčeľ 
40 Sk, Johana Feketeová, Hrčeľ 100 
Sk, Gréckokatolícka farnosť Egreš 
100 Sk, Gréckokatolícka farnosť 
Dvorianky500Sk, Mária Rindošová, 
Dvorianky 100 Sk.

Za dary všetkým darcom Pán 
Boh zaplať.

VATA ZEM

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

Term íny:
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 Carmei, Galilejské a Mŕtve more, 
pram eň Jordánu, Kafarnaum , Judskú púšť, Hebron a ďalšie bib lické  
m iesta.

C estovná kance lária  
C IU T O U R
Južná trieda  15 
040 01 Košice 
S tránkové  dni: 
ponde lok — piatok 
od 09.00  do 13.00 h 
ponde lok, s treda , p ia tok 
od 15.00 do 17.00 h 
te le fón/fax: 095 /765 363

V cene je  zahrnuté:
1. Letenka: B udapešť -  Tel Aviv  
a späť, letištné poplatky, hotelové  
ubytovanie, autobusová doprava  
počas pobytu  \/ 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
nej kancelárie

KIA MOTORS Firm a HS PLUS, s.r.o. Prešov, vás pozýva do 
novootvorenej predajne autom obilov
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