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Si dobré ráno, 
Mária
Si ako ráno  bezo b la čn é  

na vše tky bô le  bylina , 

si ba lzam  k ž ia ľom  

ľudských s ŕd c  

a p e vn e j vôle pos ila .

Si dobré ráno  p o  n o c i 

a utešená kra jina , 

kam ka žd ý  dôjde, 

kto sa zve rí  

do h lasu  srdca

- tvojho, M ária.

Ľudského šťas tia  

vieš b y ť  povodeň , 

najlepšia  voda  

na sm äd  po  dob re  

a poko ja  s i 

jem ná m elód ia , 

keď  sadne rosa  

na m ô j deň.
-  *

Akatist v Trenčianskych 
Tepliciach

V Chráme sv. Štefana kráľa v Trenčian
skych Tepliciach v auguste tohto roku za
znievala východná 
modlitba-akatist. Do
máci veriaci už boli 
zvyknutí na akatist, 
ktorý sa tam už modli
li m inulého roku.
S veľkou radosťou 
uvítali túto východnú 
modlitbu aj tohto roku.

Jubilovali
Spolok sv. Vojtecha si nedávno pripo

menul okrúhle výročie svojho založenia 
-130 rokov. Katolícke noviny historicky 
vznikali od polovice 19. storočia, a to ako
sucast vrcho- . , ilitki“ noviny S
'laceho ber- ' -1
nolákovské- . .. lT

Oslávili 150. 
výročie svojho
vzniku. i "

O gospele na Orave
Ked je dievča na prahu dospelosti, 

keď spieva o živote, o ľuďoch, ale pre
dovšetkým o svojich zážitkoch s Bohom, 
je to v dnešnom sve
te niečo nemoderné?
Na strane mladých 
prinášame profil mla
dej adeptky sloven
ského gospelu Kata
ríny Jendrušákovej.



Odvaha 
k svätosti

Pápež Ján Pavol II. pri po
slednej návšteve v Poľsku 
v y z v a l s v o jic h  ro d á k o v , 
a tak tiež  vše tkých  k resťa 
nov, aby m ali odvahu  ž iť  
v m ilosti:

“Zdvihnite hlavy a pozrite 
na cieľ vašej cesty. Ak ide
te s Kristom, ak vás vedie 
Duch Svätý, tak to nemôže 
byť iný cieľ, ako dom Otca, 
k to rý je  v nebi. Tento c ie ľ 
nem ožno stratiť z očí. Tu už 
nejde len o budúce tis ícro 
čie. Nejde o ten čas, ktorý 
zan iká. Tu ide o večnosť. 
Zdvihnite hlavy! Nebojte sa 
hľadieť do večnosti.

Tam čaká Otec, Boh, kto
rý je  láskou. Pre tú to  lásku 
hodno žiť. Majte odvahu žiť 
pre lásku. Majte odvahu!”

Naše povolanie k svätosti 
m á b líz k o  k p o v o la n iu  
apoštola Petra. N ajskôr mu 
S p a s ite ľ p re u ká za l svo ju  
moc zázračným  rybolovom. 
V te d y  P e te r si u ve d o m il 
svoju duchovnú biedu ved
ľa veľkosti Božej. A  tu pri
chádza Ježišova výzva, aby 
sa nebál, lebo Boh mu dá 
m ilosť a bude dobrým  rybá
rom ľudí.

Veľa povolaní ostalo  ne
sp ln en ých , lebo  o s lo ve n í 
zabud li na pokoru . N eko 
nečná p riepasť de lí Boha 
od človeka. Naše povolanie 
p re dp ok la dá , že  budem e 
náradím  v Božích rukách. 
Boh nás nem ôže  p o ve riť  
veľkým i ú loham i, pokiaľ si 
neuvedom ím e, že sami zo 
seba nem ám e nič. M ožno 
podnikám e veľm i veľa, ale 
ide len o ľudské dielo, a nie
o dielo Boha.

R e b rík , k to rý  v e d ie  
k Bohu, je  rebrík pokory. A le 
nem usím e sa obávať, lebo 
Ježiš je  s nami. Vždy bude 
s nam i jeho  m ilosrdenstvo 
a jeho  láska.

N ap lne n í B ožou láskou 
budem e k d ispozícii Páno
vi, aby konal p ros tredn íc 
tvom nás.

M. STANISLAV
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Na návšteve v USA
Na pozvanie pittsburského 

metropolitu-arcibiskupa Jud- 
sona M. Procyka je v dňoch od
1. októbra na návšteve v USA 
prešovský diecézny biskup 
Mons. Ján Hirka a košický 
apoštolský exarcha vladyka 
Milan Chautur, CSsR.

Duchovné cvičenia
Kláštor redemptoristov 

v Stropkove organizuje du
chovné cvičenia:

- pre vysokoškolákov
7.-10. 10. 1999 

téma: Kto som
- pre manželov

21.-24. 10. 1999 
téma: Sviatosť pokánia

Informácie - o. Jaroslav
teľ: 0938/7424 084.

Posviacka chrámu 
v Pustom Čemernom

V nedeľu 17. októbra o 10. 
30 h košický apoštolský exar
cha vladyka Milan Chautur, 
CSsR, posvätí obnovený 
Chrám Všetkých Svätých 
v Pustom Čemernom, okr. Mi
chalovce.

Festival v Košiciach
Prešovské gréckokatolícke 

biskupstvo v spolupráci s Mi
nisterstvom kultúry Slovenskej 
republiky, Cyrilometodskou 
spoločnosťou a Národným 
osvetovým centrom na Slo
vensku usporiadajú v Roku 
kresťanskej kultúry a v prípra
ve na Veľké jubileum 2000 
v dňoch 5. -  6. novembra (pia
tok - sobota) 9. ročník Medzi
národného festivalu duchov
ných piesní byzantského 
obradu v Košiciach.

Fest ’99
V Prešove v dňoch 16. a 17. 

októbra sa uskutoční Festival 
gréckokatolíckych mládežníc
kych zborov a Koncert chvál

V sobotu 16. októbra je za
čiatok o 9.00 h v Opále na Síd
lisku Sekčov a v nedeľu 17 
októbra o 16.30 h v Odboro
vom dome kultúry.

Najbližšie číslo SLOVA
vyjde 17. októbra 1999

B ožia M atka, p o d  tvo ju  ochranu sa utiekam e. Zahrň  
nás m ilosťam i tvo jho Syna, aby sm e k ráča li tým to  
sve tom  bez úhony.

Úmysly apoštolátu modlitby 
na mesiac október

Aby sa profesori a študenti katolíckych univerzít angažo
vali za rozvoj kultúry preniknutej svetlom kresťanskej viery.

Aby všetci pokrstení pochopili blížiace sa jubileum ako vý
zvu k misijnej spolupráci s Dielom šírenia viery.

Perly východných otcov
Sv. Bažil Veľký O TOM, KTORÝ PLNÍ NIEČIU VÔĽU
Koho spoločníkom je ten, kto plní niečiu vôľu?
- Keď veríme slovám Pána: “Každý, kto pácha hriech, je otrok“ 

(Jn 8, 34) a ďalším: „Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť 
túžby svojho otca” (Jn 8, 44), keď to veríme, že nielen za spo
ločníka, ale aj za pána a za otca prijíma toho, čie skutky koná, 
podľa slov Pána. To isté hovorí aj apoštol: “Neviete, že komu sa 
dávate za otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho po
slúchate: či hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre spravodli
vosť“ (Rim 6, 16).

Výzva pre odberateľov časopisu Slovo
Vzhľadom na to, že od 1. januára 2000 bude novým 
vydavateľom časopisu Slovo - Petra a tiež z dôvodu 

personálnych a distribučných zmien v redakcii, 
prosíme všetkých odberateľov časopisu Slovo, 

aby skontrolovali svoje platby - predplatné - 
a všetky podlžnosti urýchlene vyrovnali.
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Všetko, čo je  dnes pred
metom obchodu, je  nevy
hnutne spojené s bohatou 
reklamou, ktorá sleduje ma
ximálnu prosperitu , m axi
málny zisk. Skôr, než si 
niečo kúpime, predávajúci 
nás ohúria reklam ou, kde 
sa každý snaží čo najlepšie 
poukázať na p re d n o s ti 
a kvality svo jho  vý ro b k u  
a keď sa už pre niečo roz
hodneme, tak sa nám po
núka aj kva litný  o db o rný  
návod, ako vec používať, 
aby nám čo najlepšie slúži
la. Vieme, že ak by sme ná
vod nerešpektovali, m ohli 
by sme kúpenú ve c  buď  
vážne poškodiť, a lebo  aj 
celkom z n ič iť . N ávod  je  
dobrý vtedy, keď je  jedno 
duchý, s tru čn ý , v ý s tiž n ý  
a hlavne z ro z u m ite ľn ý . 
A tieto znaky dobrého návo
du ako správne prežiť ľud
ský život, ktorý sme nie ako 
predmet obchodu, ale ako 
nezištný dar Božej lásky  
dostali, sú vyjadrené v “zla
tom pravidle” pre život kaž
dého č lo v e k a , k to ré  
vyjadruje nadpis tejto našej 
úvahy.

Č lovek má dnes sk lon  
v záujme v las tného  z isku  
všetko vtesnať do zákonov 
obchodu a podlá nich sa ria
diť. Aj láska sa pre mnohých 
stáva predmetom obchodu, 
čo ju vlastne degraduje na 
tovar, ktorý sa dá kúpiť, pre
dať, alebo vymieňať. Lenže 
láska je jedinečným darom, 
ktorý musí mať svoj neustá
ly tok v nezištnosti, v akej 
sme ho všetci dostali od ab
solútneho prameňa lásky, od 
Boha, lebo Boh je  láska; 
a kto ostáva v láske, ostáva
v Bohu a Boh ostáva v ňom 
(1 J n 4 ,16). Boh teda a čo je  
Božie, čo sme nezištne my 
dostali a čo Boh stále dáva, 
nemôže byť predmetom ob
chodu, ale predmetom ne
zištnosti. A dobre vidíme, že

Ako chcete, aby ľudia robili 
vám, tak robte aj vy im (Lkmu

Istá redaktorka nedávno zašla za jedným  dobrovoľ
ným bezplatným darcom krvi, ktorý už 10O-krát daroval 
svoju krv. Okrem iného sa ho opýtala, keď  je  už tak 
vysoko zaslúžilý darca krvi, či mu napr. v nemocnici ne
poskytujú z toho titulu nejaké výhody, alebo či sa mu za 
to už niekto zo zachránených a j poďakoval. On na to 
reagoval tak, že on to robí jedine preto, aby pomohol 
tým, čo to potrebujú. (Správa z rozhlasu 10.9.1999).

ného Boha, ktorý 
je  dobrý aj k ne
vďačným  a zlým  
(Lk 6, 35).

S tým to zlatým  
p ra v id lo m  pre  
prúd lásky medzi 
Bohom  a č love 
kom a medzi ľuď
mi navzájom pod
ľa modelu vnútor
ného  p rú d e n ia  
lásky medzi Bož
skými osobami v 
T ro jic i sa s tre tá 
vame len v kres
ťanskom prostre
dí a je  to pravidlo 
pre ž iv o t v je h o  
pozitívnej form e, 
ktorá vyžaduje ro
benie dobra. Čas
to sa však stretá
vam e aj s nega
tív n o u  fo rm o u  
to h to  p ra v id la , 
ktorá má svoj pô

vod v iných,nekresťanských 
náboženstvách, resp. filozo
fiách. “Čo nechceš, aby iní 
robili tebe, nerob ani ty im” . 
Bolo by ve ľm i m álo, keby 
sme svoj život budovali len 
na tom, že nikomu nič zlého 
neurobíme. Právom by sme 
mohli od týchto ľudí očaká
vať, že by nám raz vytkli: áno, 
nič zlého si mi síce neurobil, 
a le  ani n ič dobrého . A  čo 
z takého pravidla, ktoré nás 
nepobáda k robeniu dobré

nezištnosti je  dnes ako “šaf- 
ránu”. Preto Ježiš v periko- 
pe Lukášovho evanjelia tak 
veľa hovorí o nezištnosti. On 
nás vyzýva k tomu, aby sme 
dávali, požičiavali, robili dob
re a nič za to nečakali, ani 
odmenu, ani vdáčnosť. Dnes 
to býva skôr naopak, že všet
ko chceme, aby sa nám vrá
tilo. Lenže takto  je  to bez 
zásluhy pred Bohom . Ako 
najvyšší argum ent tu Ježiš 
spomína nezištnosť sam ot

ho? Lenže Ježiš nás pobá
da práve k tomu, aby sme 
robili dobro ako on, čo kade 
ch od il, všade  dobre  rob il 
(por. Sk 10, 38).

Dnešný svet vo svojom vo- 
d o p á d e  s lov, o h ň o s tro ji 
reklám a “m údrych” rád pre 
život nám ponúka veľa balas
tu falošných pravidiel, ktoré 
nás strhávajú do prostredia 
“biznisu” a my sa potom čas
to ocitáme buď v bezcitnosti 
veriteľa, alebo v bezradnosti 
dlžníka namiesto toho, aby 
sme sa cítili v radosti nezišt
ne dávajúceho, ktorý vlastne 
iba asistuje pre stálej nezišt
nej štedrosti Božej. Veď si 
musíme uvedom iť aj ďalšiu 
sku točnosť, že vše tko, čo 
máme, sme dostali. Nič nie 
je  naše, a preto sa nechvas- 
tajme, akoby sme to neboli 
dostali (por.1 Kor 4, 7).

Ježišovo “zlaté pravid lo”, 
ktoré nám vo svojej reči na 
hore zanechal, je  jednodu
ché, ja sn é  a pozitívne. Je 
pravidlom pre uplatňovanie 
príkazu lásky k Bohu a blíž
nem u, k to rý  tv o rí zák lad  
a podstatu kresťanstva. Toto 
pravidlo nás učí, ako lásku 
realizovať v praxi života. Toto 
pravid lo potvrdil sám Ježiš 
svo jím  ž ivo tom , sm rťou a 
zmŕtvychvstaním. Toto pravi
d lo  p o tv rd ili n e s p o č e tn é  
zás tupy  tých , k to rí uverili 
K ris tov i v d ve tis íc ročn ých  
dejinách Cirkvi a bez tohoto 
pravidla sa nikto z nás neo
bíde ani v budúcnosti. Držme 
sa ho teda pevne všetci aj 
dnes, aby sm e m ohli pre
n ie s ť  k rá su , v z n e š e n o s ť 
a neprekonateľnosť kresťan
stva aj do tretieho tisícročia.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR



V útlej knižočke Hľadali úprimne 
jej autor píše: “V ľudskom živote je 
veľa ciest, ktoré sa podobajú sta
rodávnej ceste sv. Pavla z Jeruza
lema do Damasku.

Po týchto cestách kráča veľa 
ľudí. Niektorí s nenávisťou v srdci 
ako Šavol, iní so smútkom a skla
maním, všetci však so životnou 
skúsenosťou, ktorá sv. Augustíno
vi vložila do úst slová: Nespokojné 
je naše srdce, Bože, kým nespoči- 
nie v tebe. Cieľom každého kres
ťana je nájsť Boha a začať žiť 
novým životom.”

Cestou, ktorej cieľom nebolo nič 
iné ako nájsť Boha, kráčalo i jed
noduché židovské dievča, ktorému 
rodičia dali meno Mária. Mária sa 
najsamprv javí ako podobná svo
jim vrstovníčkam. Meno, ktoré jej 
vybrali rodičia, bolo vo vtedajšej 
dobe bežné. Kedysi dávno sa tak 
volala i Mojžišova sestra. Vo vte
dajšom aramejskom jazyku zna
mená “vladárka”. Evanjelista sv. 
Lukáš, opierajúc sa o vtedajšie tra
dície, ukazuje Máriu ako nábožnú 
Židovku, ktorá sa podriaďuje Zá
konu. Zároveň však Máriu predsta
vuje ako zosobnenie Božieho ľudu
-  ako Dcéru sionskú.

Pozdrav, ktorým anjel oslovil 
Máriu, nebol vo vtedajšej dobe 
bežným pozdravom, naopak, vyvo
láva spomienku na prisľúbenie 
Pánovho príchodu do jeho sväté
ho mesta. Toto zodpovedá úlohe, 
ktorú má Mária -  dostáva oznáme
nie spásy, ktoré prijíma a tak umož
ňuje jeho splnenie.

Každý z nás má svoj vzor či ide
ál. U malých detí sú to najsamprv 
ich rodičia, neskôr možno iní vý
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o. Marek PRIBULA

Katolícke noviny stopäťdesiatročné
Od svo jho  vzn iku  roku 

1849 mali Katolícke noviny 
významné miesto v kultúr
nych dejinách Slovenska -  
vplývali na národné dozrie
vanie, vývin jazyka a národ
nú emancipáciu, na rozvoj 
školstva a výchovu sloven
skej inteligencie vo veľmi zlo
žitom období 19. storočia.

Kato lícke noviny začali 
v ych á d za ť 7. novem bra  
1849 z iniciatívy Spolku na 
vydávanie dobrých a lacných 
kníh (neskorší Spolok sv. 
Štefana), prvým šéfredakto
rom bol Šimon Klempa.

Od roku 1851 vychádzali 
Katolícke noviny v štúrovskej

slovenčine. Od roku 1870 vy
chádza li K a to lícke  nov iny 
v Spolku sv. Vojtecha pod ve
dením jeho zakladateľa Dr. 
Andreja Radlinského.

Katolícke noviny sa od svoj
ho vzn iku  venova li najmä 
upevneniu v iery a mravov. 
Osobitnú pozornosť venovali 
popularizácii sociálneho uče
nia Cirkvi (najmä od vydania 
encyk liky  Rerum  novarum  
Leva XIII. z roku 1891).

Napriek problémom -  zme
nám vydavateľa, prerušeniu 
vydávania, deform áciám  v 
čase komunistického režimu -  
si Katolícke noviny v podstate 
udržali svoju obsahovú líniu

a svoj zám er pom áhať du
chovnej obrode.

Po roku 1990 vydáva Kato
lícke noviny už opäť obnove
ný Spolok sv. Vojtecha.

Katolícke noviny chcú sú
stavne aj dnes obracať pozor
nosť na Sväté písmo, podpo
rovať evanjelizáciu, poskyto
vať priestor na katechizáciu a 
p a s to rá c iu , u č iť m ladých  
i starých žiť v duchu evanje
lia.

K a to lícke  nov iny  chcú 
programovo nabádať na obe
tujúcu sa lásku -  na rozdiel od 
lásky konzumnej a sebeckej.

Katolícke noviny chcú rea
govať na celocirkevné dianie

vo svete i u nás, vytvárať 
predpoklady, aby sa aspoň 
v zák ladných  príncípoch 
uplatňovali kresťanské zása
dy v medziľudských vzťa
hoch i v spoločnosti.

Pramene:
PhDr. Štefan Hanakovič: Jubileum 

zaväzuje, Katolícke noviny č. 1-2/ 
1999; Katolícke noviny 150 ročné, 
Katolícke noviny č. 26/1999;

Prof. ThDr. Viliam Judák: Habent 
sua fata... Katolícke noviny stopäť
desiatročné, Katolícke noviny č. 27/ 
1999; Vznik Katolíckych novín, Ka
tolícke noviny č. 29/1999; Prvé kro
ky Katolíckych novín, Katolícke 
noviny č. 30/1999; Katolícke noviny 
na svojej dejinnej ceste, Katolícke 
noviny č. 35/1999.

-rs-

Mária - vzor
kresťanského života

né, a preto tým pravdivejšie, o čom 
sa nedá pochybovať...?

Všetci dobre poznáme, ako an
jel prichádza k Márii a prináša jej 
úžasné posolstvo. Zároveň ju pro
sí o jej áno. A Mária svojím “áno!” 
umožňuje Slovu, aby skrze ňu sa 
stalo telom. Zvestovaním začína 
pre Máriu nový životný úsek. Anjel 
sa jej predstavuje ako posol Zmlu
vy, ktorú s ňou Boh chce uzavrieť. 
Nestačí však Božie vyvolenie. Má
ria tomuto vyvoleniu musí povedať 
svoje áno. Až týmto áno sa Slovo 
stalo telom a uskutočňuje sa tajom
stvo vtelenia. Tu pozorujeme, že 
viera sa mení na okamžitú pripra
venosť a Mária ju vyslovuje. Tento 
akt, v dejinách významný okamih, 
charakterizuje prostota a jasnosť.

Aj my prežívame okamihy zves
tovania, okamihy jasného Božieho 
volania, chvíle, ktoré od nás vyža
dujú životné rozhodnutia. Rozhod
nutia, ktoré nás pobádajú všetko 
zanechať, ku všetkému sa odvá
žiť, všetkému veriť. Veriť tomu, že 
krok, ktorý sa odo mňa požaduje, 
napriek svojej tvrdosti, je výrazom 
Božej lásky a že slúži k uskutoč
neniu toho, čo so mnou zamýšľa 
Boh. Isteže, takého pozvanie ne
zodpovedá vždy plánu, ktorý sme 
si azda utvorili pre svoj život my. 
Ale Božia vôľa má mať pre nás väč
šiu cenu než naše plány...

znamní ľudia spoločenského živo
ta. Vo veku, keď človek dospieva, 
začína hľadať iného človeka, ktorý 
by dokázal byť vzorom pre jeho 
budúci život. Ak niekto o sebe tvr
dí, že je kresťanom, mal by urobiť 
všetko pre to, aby jeho kresťanstvo 
bolo zjavné. A to sa dá dosiahnuť 
iba nasledovaním jediného a jedi
nečného vzoru -  Ježiša Krista. 
Odhliadnuc však od Ježišovej oso-

sa ozajstnou osobnosťou -  stojí pri 
zrode Cirkvi, zúčastňuje sa spolu 
s učeníkmi na modlitbách vo Ve- 
čeradle. Evanjelista Ján celý Ježi
šov život zarámuje medzi dve 
mariánske scény: Svadba v Káne 
Galilejskej a Ježišova obeta na krí
ži, pod ktorým stála jeho matka.
V oboch prípadoch definuje úlohu 
Márie. V prvom prípade ako veria
cej a v druhom ako matky Ježišo-

by, vynikajúcim vzorom pre kres
ťanský život je bezpochyby jeho 
Matka, ktorá dokázala počúvať, tr
pieť, milovať, mlčať, vychovávať, 
učiť a predovšetkým byť vernou. 
Vernou tomu, ktorý ju povolal do 
života a neskôr poveril nepochyb
ne jednou z najväčších úloh v deji
nách ľudstva. Táto úloha bola 
načrtnutá už v biblickom zjavení.
V začiatku Lukášovho evanjelia má 
Mária prvoradú úlohu, vyznačujúc

vých učeníkov a celého ľudstva.
Ak nahliadneme do evanjelia, 

máme pred sebou Máriu v rôznych 
situáciách, v situáciách, v ktorých 
sa aj my - ľudia 20. storočia - zno
vu a znovu nachádzame. Na dru
hej strane z evanjelia zistíme, že 
na všetko, čo sa o Márii píše, by 
nám stačil jeden hárok papiera. Ne
potvrdzuje táto skutočnosť pravdi
vosť toho, čo o nej bolo povedané, 
čo je tak jednoduché, ľudské, bež
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K 130. v ý r o č iu  S po l k u  s v . V o jt e c h a
Spolok sv. Vojtecha historic

ky vznikal od polovice 19. sto
ročia, a to ako súčasť vrcholia
ceho bernolákovského hnutia 
za záchranu národného pove
domia, za upevnenie národné
ho jazyka a napokon všestran
nej záchrany slovenského 
národa, a to vyvážene v du
chovnej i sociálno-hospodár- 
skej sfére.

Špecifickou črtu zakladateľov 
Spolku sv. Vojtecha bolo, že 
svoj obrodný proces postavili na 
základoch cyrilometodskej tra
dície, pričom sledovali obnovu 
samostatnej cirkevnej provincie 
a vymedzovania územno-ná- 
rodného celku v mnohonárod
nostnom uhorskom štátnom 
útvare.

V tejto súvislosti sa veľmi ak
tívne hlásili k vytvoreniu národ
nej jednoty, a to presadzovaním 
náboženského i národného 
ekumenizmu, zrieknutím  sa 
vlastnej jazykovej normy v pro
spech štúrovskej slovenčiny 
a napokon -  keď sa neustále 
odkladalo potvrdenie stanov 
Spolku -  vstupom do radov 
vznikajúcej Matice slovenskej.

Po násilnom zrušení Matice 
slovenskej Spolok sv. Vojtecha 
prevzal na seba úlohy Matice 
a všestranne i dôsledne praco
val na prospech odnárodňova
ného a sociálne upadajúceho 
národa, pričom sa v duchu en- 
cykliky pápeža Leva XIII. Rerum

novarum usiloval o zlepšenie 
postavenia najchudobnejších, 
a to aj ich vzdelávaním, výcho
vou i podporou. Rozhodujúcim 
bol zamietavý postoj voči mar
xizmu a ateizmu.

Spolok sv. Vojtecha sa nikdy 
nevzdal povinnosti starať sa 
o národ, ale aj o jednotlivca. 
Vytváral podmienky pre štú
dium chudobných, staral sa
0 zvyšo van ie  
úrovne vyučo
vania na ško
lách, rozvíja l 
kultúru, jazyk, 
staral sa o 
upevnenie ro
dín, zdravú vý
chovu mládeže, 
šíril osvetu, bu
doval knižnice (i 
rodinné), pod
poroval kultúrne
1 športové akti
vity dedín i 
miest, podporo
val mladých spi- 
s o v a t e ľ o v , 
vedcov a cez svoju širokú člen
skú základňu -  po roku 1945 až
250.000 členov -  ovplyvňoval 
prakticky každú činnosť vo 
všetkých zložkách alebo odbo
roch.

Aj pričinením Spolku sv. Voj
techa Slováci držali kontakt so 
svetom (v zahraničí mal Spolok 
až 15 000 členov), pričom prá
ve výchovou svojich členov

Spolok dosiahol, že sa relatív
ne dobre prežilo obdobie atei- 
zácie a internacionalizácie a že 
aspoň v základných črtách sa 
mohol plniť program spolku aj 
počas komunistickej nadvlády.

Nakoľko Spolok sv. Vojtecha 
aj po svojom legálnom obnove
ní v r. 1990 sa ujal naplno svo
jich predchádzajúcich činností, 
pomerne rýchlo narástla jeho 

členská zá 
kladňa na vyše 
stotisíc členov. 
Pretože jeden 
člen reprezen
tuje celú rodi
nu, rátame s 
tým, že základ
ňa, pre ktorú 
a cez ktorú 
chceme slúžiť, 
p re d s ta v u je  
niekoľko stoti
sícovú skupinu 
ľudí. Sú to ľu
dia zo všetkých 
vekových a so
ciálnych vrstiev 

a profesií, ktorí svojou rôznoro
dosťou a svojím začlenením za- 
sahujú do všetkých oblastí 
spoločenského života. To zna
mená, že vo všetkých regió
noch Slovenskej republiky by 
mali vytvárať prostredie pre 
vzájomné porozumenie a pre 
vzbudenie záujmu o povznese
nie morálneho i duchovného 
profilu jedincov, rodín a skupín

obyvateľov, s ktorými súvisia.
Spolok sv. Vojtecha v tejto 

súvislosti vydáva duchovnú 
a mravoučnú literatúru, vydáva 
poučné, zábavné a odborné 
publikácie a periodiká, stará sa
o rozvoj vymedzených oblastí 
kultúrneho, vedeckého, hospo
dárskeho a sociálneho života 
obyvateľov Slovenskej republi
ky.

Okrem toho pripravuje a vy
dáva učebnice a učebné po
môcky, organizuje kultúrnoos- 
vetovú činnosť zameranú na 
históriu a na súčasné kultúrne, 
duchovné, vedecké a sociálne 
problémy. Napokon podporuje 
zakladanie a činnosť knižníc, 
klubov a študovní miestnych 
skupín spolku. V spolupráci 
s miestnymi skupinami SSV or
ganizuje semináre, prednášky, 
literárne súťaže, výstavy, jubi
lejné oslavy alebo im poskytuje 
konzultácie s osobitným zrete
ľom na mládež a telesne postih
nuté deti.

Aby Spolok sv. Vojtecha mo
hol plniť všetky uvedené úlohy, 
a to osobitne v perspektívnom 
rozmere, buduje svoje vlastné 
vedecké a odborné pracoviská.

Osobitným spôsobom budu
je vlastnú knižnicu (asi 60.000 
kn.j.) a literárny archív. Obe pra
coviská slúžia študijné čitate
ľom a vedeckým pracovníkom 
so Slovenskej republiky i zo 
zahraničia. -rs-

Mám úžasný pocit.

K a to líc k e  n o v in y
vedí, problémov z Linky dô
very, špeciálne rubriky pre 
deti a mládež, noviny z kul
tú rn eh o  ž ivo ta , recenzie  
kníh, výstav, hudobných na
hrávok, reportáže z misií, in
zerciu atď. KN vychádzajú 
každý týždeň v rozsahu 24 
strán. Jednotlivé čísio stojí 
6,- Sk. Celoročné predplat
né je  312,- Sk. Možnosť ob
jednávok do zahraničia. KN 
vychádzajú v náklade vyše 
100 tisíc exemplárov.

Adresa:
Katolícke noviny
P. O. BOX 9
810 01 Bratislava 11

Týždenník pre nábo
ženské otázky so sto- 
päťdesiatročnou tradí
ciou. Prináša úvahy na 
aktuálne témy nábo
ženského života, cir
kevného roka, litur
gické texty, komen
táre k príslušným  
evanjeliovým tex
tom , sp ra vod a j
stvo z farností a 
diecéz, ako aj zo 
života Cirkvi vo 
s v e te , d o k u 
m enty Svätej 
stolice, pravi

delné rubriky z listov 
čitateľov, otázok a odpo-



Smerom k BohuPod n ETy
O katastrofách

Nedávno sme boli svedka
mi zemetrasení, ktoré postihli 
Turecko a Grécko. Správa o 
množstve obetí na životoch a 
materiálnych škodách ohromi
la celý svet. O ľudských tra
gédiách sa denne dozvedáme 
z masmédií.

Isteže nedá sa zvyknúť na 
tieto negatívne správy.

Katastrofy nami vždy po
hnú. Čím sú bližšie a čím viac 
sa nás dotýkajú, tým viac si 
uvedomujeme, že nič nie je 
tak dôležité ako mať čisté sve
domie, vlastniť vo svojom srd
ci Boha.

Isteže, katastrofy, ktoré berú 
ľudské životy, ktoré nám bú
rajú stavby, sú veľmi ťažké. 
Ešte väčšie sú však tie, ak vo 
svojom srdci zbúrame vybu
dované medziľudské vzťahy - 
v manželstve, v práci, v škole 
a pod.

Sú v živote chvíle, keď ne- 
úvaženým slovom alebo skut
kom medzi nami doslova 
vybuchujú „míny“.

Všetci bez výnimky viac 
alebo menej máme problémy 
s vlastným ja. To nám dáva 
rôzne pohnútky urobiť alebo 
neurobiť, vykonať alebo nevy
konať, povedať a či nie.

Svedomie, ten odveký ba
rometer, ten jemný a nená
padný hlas, ktorý bez presta
nia tiká v našom srdci, nám 
čosi vždy prezradí. Povie 
nám, ako a kde sa môžeme 
vyhnúť duchovným katastro
fám. Bárs by sme ten hlas po
čuli pri modlitbe na kolenách, 
veď to je to správne miesto, 
kde môžeme vždy začať bu
dovať.

Je to pravdivé: Ak Boh ne
stavia dom, márne sa namá
hajú stav ite lia  (porov. Ž 
127,1).

A. MESÁROŠ

Človek je tvor, ktorý je sú
časťou tohto kontingentného 
a vnímavého univerza, v kto
rom zaujím a svoje m iesto, 
čas, zapadá do kom plexu 
zákonitostí diania všetkých fy
zických bytí, ale svojou du
chovnou zložkou prekonáva 
hranice času a priestoru. Uve
domuje si realitu svojej vlast
nej existencie a nadradenosti 
nad ostatnými bytiami, ktoré 
s ním tvoria univerzum.

Človek pre svoj transcen
dentný charakter si po stáro
čia kladie otázku o zm ysle 
života a bytia: “Existuje Boh 
a kto to vlastne je? Existuje 
ľudská duša, ktorá je nesmr
teľná? Aký zmysel má život 
človeka?” Tieto a ďalšie otáz
ky o jestvovaní Boha a zmysle 
ľudského života sú stále živé 
a nezmeniteľné. Cesta skú
majúceho rozumu za pravdou 
je taká stará ako ľudské po
kolenie. Poznatky ľudského 
pokolenia sú zachytené v dok
trínach filozofických smerov, 
ktoré predstavujú súhrný ob
raz pojmového bohatstva ľud
ského pokolenia. Z hlbokej 
analýzy vyplýva, že nie všet
ky filo z o fic k é  te n d e n c ie  
prispeli k odkrytiu a spoznaniu 
pravdy o bytí, o svete.

V súčasnom období, keď si 
k lad iem e o tázky - jes tvu je  
Boh, aký je princíp sveta, od
kiaľ je  človek?, nachádzame 
dve kardinálne polarity. Na 
jednej strane sú tí, ktorí vylu
čujú jestvovanie Nekonečna a 
všetko kladú do roviny priro
dzenej. Jej zástancami sú prí
vrženci m aterializm u, ktorý 
učí, že celý svet a všetky pre
javy jeho existencie a činnosti 
majú výlučne hmotnú povahu 
a matéria sama osebe je več
ná a existuje nezávisle na ve
domí. Materializmus je  taký 
starý ako myslenie človeka. 
Mohol sa zrodiť vo chvíli, keď 
si človek položil otázky: “Čo je 
princípom sveta? Je jeden, je 
materiálny?” Odpoveď na tieto 
otázky možno nájsť v najstar
ších mytológiách Egypťanov, 
Inkov, Číňanov. Už predstavi
telia lónskej filozofie prírody 
sa vyslovili o m ateriá lnosti 
sveta, ktorého princípom je 
oheň, voda. Vzdialenú prípra
vu k m a te ria lizm u  začína  
René Descartes a filozofická

škola, ktorá predstavuje špe
cifický smer racionalizmu, do 
ktorej patrí Bacon, Rume, 
Robbes a iní.

Náuky francúzskych osvie
tencov (Voltaire, Holbách) vy
sve tľova li vše tok  ž ivo t na 
svete ako mechanisticky chá
pané fyziologické pochody. K 
zdokonalen iu  m ateria lizm u 
prispeli nemeckí filozofi vul
gárnym  m ateria lizm om  19. 
storočia.

Dobrý pozorovateľ zbadá, že 
súčasný ateizmus sa zrodil v 
kresťanskom kultúrnom pros
tredí z veľkej časti ako reakcia 
proti náboženstvu. Obviňovanie 
kresťanstva z nevedomosti je 
paradoxné, veď kresťanstvo 
popri šírení viery a popri výcho
ve k mravnému životu vždy šíri
lo a doteraz šíri aj vzdelanosť. 
Európa a celý moderný svet 
vďačí práve kresťanstvu za vy
soký stupeň svojej kultúrnej 
vyspelosti. Kresťanstvo pre

mieňalo barbarské národy na 
kultúrne, budovalo školy, kultúr- 
no-vedecké ustanovizne. Nie
len veriaci, ale priamo členo
via duchovenstva patrili medzi 
priekopníkov modernej vedy a 
medzi jej rozvíjateľov. Vďaka 
svätým Cyrilovi a Metodovi, 
ktorí priniesli našim predkom 
nielen kresťanskú vieru, ale aj 
písmo, sa celý slovanský svet 
mohol zaradiť medzi kultúrne 
národy. Aj neskôr bola u nás cir

kev neúnavnou a často je
dinou šíriteľkou vedomos
tí a kultúry. Ona zakladala 
na našom území prvé ško
ly, neskôr gymnáziá, ba aj 
univerzity. Preto spájanie 
náboženstva a najmä kres
ťanstva s nevedomosťou 
protirečí historickej skutoč
nosti.

Materializmus je iba sú
hrnom zjednodušených 
a povrchných poloprávd. 
Je neodôvodnený, nie je 
ani filozoficky a ani ernpri- 
cko-vedecky dokázaný. 
Ani jeden z pôvodcov ate
izmu nebol prírodoved
com. Všetci boli len prie
mernými filozofmi. Pozi
tívnych ateistov možno ťaž
ko pripustiť, lebo by boli nú
tení dokázať, že Boh nee
xistuje. To však doteraz 
nikto nedokázal. Skôr na
opak, množstvo vedeckých 
objavov nasvedčuje tomu, 
že prvou príčinou všetkého 
je Boh. Táto mienka je re
prezentovaná druhou sku
pinou, predstavitelia ktorej 
už od najstarších čias po
znali dva možné spôsoby 
ako v yk ro č iť  na ceste 

k Bohu. V prvom prípade je vý
chodiskom človek, jeho vnútro 
(túžby, city). V druhom prípade 
človek usudzuje o jestvovaní 
Boha z vonkajšieho sveta. 
Obe metódy majú za cieľ pre
svedčiť človeka o jestvovaní 
Boha, p riv ie s ť človeka 
k Bohu. Človek však potrebu
je tieto tvrdenia pred sebou aj 
pred inými zdôvodniť, podo
prieť svoj svetonázor a najmä 
náboženské presvedčenie. 
Č lovek nie vždy našiel tú
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správnu cestu v odkrývaní 
pravdy a ocitol sa na poli ví
ťazstiev a prehier.

Každý človek stále hľadá 
pravdu. Hľadaním pravdy sa 
zaoberali najstarší filozofi. 
A zostáva veľa nedoriešené
ho a azda samotným ľudským 
rozumom nevyriešite ľného
i dnes. V priebehu dejinného 
vývoja sa myslitelia usilovali 
nájsť zdôvodnenie a vysvetle
nie stavby, existencie vecí, 
sveta. Človek svojimi priro
dzenými vrodenými poznáva
cími schopnosťami, rozumom, 
ale aj ostatnými vrodenými 
vlastnosťami môže dospieť 
k pravdivému a istému pozna
niu Boha. Toto poznanie nemá 
charakter naliehavej zrejmos- 
ti, blízkosti. Je len sprostred
kované. Rozumom človek po
znáva nutnosť prvého bytia, 
ktoré je pôvodcom ostatných. 
Boh ako prvá realita všetkých 
existujúcich bytí je jediným 
možným vysvetlením skutoč
ného jestvovania vecí. Je prin
cípom ich vzniku, zachovania 
v existencii a tvorcom stabili
ty ich trvania. Život Boha je 
číra existencia, samotné nut
né jestvovania v najvyššom 
stupni dokonalosti a v takom 
poriadku, aký si človek svojím 
rozumom nevie predstaviť ani 
pochopiť. Nie všetko, čo je 
o Bohu poznateľné, môže 
rozum poznať, ale čo pozná
o ňom, pozná verne. Rozum 
spoznáva v prvom reálnom 
Bytí, bytie všemocné, najmúd
rejšie.

Definícia Boha založená na 
poznaní sveta nemôže byť do
konalá, ale možno ju stále 
zdokonaľovať. Podľa niekto
rých nemožno dokazova ť 
existenciu Boha z kauzality, 
lebo toto dokazovanie je ne
legitímnym prekročením hra
nice medzi m a te riá lnym  
a nemateriálnym poriadkom. 
Iní vyslovujú pochybnosť, že 
koncepty pochádzajúce zo 
zmyslového poznania nemož
no aplikovať na objekty nad- 
zmyslové, alebo že človek má 
vrodenú ideu Boha. Naproti 
tomu poprední filozofi učia, že 
dokazovanie existencie Boha 
je možné a to tak, že z exis
tencie menlivých bytí sa vyvo
dzuje nutnosť existencie več
ného bytia. Dokázať existenciu

Boha možno apriórne alebo 
aposteriórne. Medzi primárne 
aposteriórne dokazovania pat
ria argumenty sv. T. Akvinské- 
ho:

Dôkaz z pohybu je  najpria
mejší a racionálne najčistejší 
spôsob poznávania existencie 
Boha. Základom tohto dôka
zu je axióma. Všetko, čo sa 
hýbe, od iného sa hýbe. Nie 
je možné postupovať do ne
konečna a je treba uznať pr
vého nehybného hýbateľa. 
Prvý hýbateľ je jediným prija
teľným vysvetlením vo svete 
existujúceho pohybu.

Dôkaz z príčiny je  pre svoj 
empirický charakter najzrej- 
mejšf, tak v predvedeckom 
ako aj vedeckom  poznaní 
svojou presvedčovacou silou 
najpádnejší. Zo skúseností je 
zrejmé, že všetko, čo sa deje, 
má svoju príčinu. Táto pravda 
je natoľko zrejmá, že nikto ne
považuje za nutné ju dokazo
vať, ba sama je  najspoľahli
ve jš ím  zák ladom  d oka zo 
vania. A je základom všetkých 
vied. Prvá príčina je sama od 
seba, t. j. je j existencia je  jej 
podstata. Touto príčinou je 
Boh. Boh ako bytie samo od 
seba nie je príčinou seba sa
mého, je  dôvodom, vysvetle- 
ním seba sam ého, svo je j 
existencie.

Zásah Boží. Dokázať, že 
Boh stvoril svet, presahuje 
m ožnosti p rírodných vied. 
Teda prírodovedec nemá prá
vo tvrdiť niečo podobného, ak 
to predsa len tvrdí, musí si 
uvedomiť, že sa o stvorení 
sveta vyslovuje nie ako príro
dovedec, ale ako filozof, kto
rý na základe pozorovania 
prišiel ku konklúzii, že svet má 
svoj pôvod v nadzmyslovej 
bytosti.

Veda objavila  a objavuje 
mnoho faktov. S každým fak
tom objavuje však aj nové 
problémy a otvára nové obzo
ry. Poznanie je proces, ktorý 
sa nikdy neuzatvára. A len ten 
pozná veľkosť a nekonečnú 
m údrosť S tvoriteľa, kto sa 
snaží vyčítať jeho myšlienky 
z obrovskej knihy, ktorú volá
me prírodou.

(Dokončenie v budúcom čísle) 

Mgr. Ľubomír ANÍL

N aše  í n t e r v í e w

CJ P red  dvom a rokm i — 1. októbra 1997  — na b iskup
skom  úrade v Prešove bola zriadená tlačová kancelária. 
A ko hodnotiť  u plyn u lé  dva roky je j činnosti sm e sa opý
ta li d iecézneho vikára p re  m asm édiá Mgr. M areka Pri- 
bulu, k torý ju  vedie o d  j e j  vzniku.

- Tlačová kancelária začala vyrastať v skromných pod
mienkach. Postupne však - aj vďaka pochopeniu otca bis
kupa Jána - sme ju zariadili na štandardnej úrovni, vďaka 
čomu môže plne fungovať. Počas dvojročnej existencie si 
TK PB vybudovala veľmi dobré kontakty s renomovanými 
agentúrami TA SR, SITA i ČTK. Môžem zodpovedne pre
hlásiť, že dnes informácie, ktoré poskytuje naša kancelá
ria, preberajú všetky regionálne a mnohé celoslovenské 
periodiká. Na vysokej úrovni existuje spolupráca so Slo
venským rozhlasom a STV. Osobitne chcem vyzdvihnúť 
spoluprácu s rádiom LUMEN, VATIKÁN, REGINA ako aj 
ostatnými komerčnými rozhlasovými stanicami. Samozrej
me, nemôžeme nespomenúť Tlačovú kanceláriu Konferen
cie biskupov Slovenska. Od vzniku našej kancelárie sa 
objavujú správy a spravodajské články o aktivitách našej 
cirkvi v podstatne väčšom rozsahu. Najlepším hodnotením 
činnosti TK PB sú vyjadrenia profesionálnych novinárov 
o je j prínose pri zlepšení komunikácie medzi Cirkvou 
a médiami. Teší ma tiež fakt, že členovia Komisie pre ma
smédiá pri KBS zhodnotili informačný servis nášho bis
kupstva ako najlepší na Slovensku.

CJ M á opodstatnenie existencia takejto  kancelárie aj 
do budúcnosti?

- Pravdaže. O potrebe komunikácie Cirkvi s médiami ho
voria viaceré cirkevné dokumenty. Spomeniem napríklad 
Aetatis novae z roku 1992, kde sa vyžaduje od Cirkvi aktív
ny záujem o masmédiá a komunikáciu s nimi. Dušpastier- 
ska inštrukcia Communio et progressio považuje médiá 
za “novú formu komunikovania v Cirkvi.” A do tretice 
Dekrét II. Vatikánskeho koncilu Inter mirifica zdôrazňuje, 
že Cirkev je povolaná k tomu, aby niesla ľuďom spásu.
V tomto diele a poslaní sa má naučiť využívať aj masmé
diá. Je to jej prirodzené právo.

O  S te  členom  E kum enickej televíznej rady cirkvi. R oz
hlasovej ekum enickej rady a K om isie p re  m asm édiá p r i  
KBS. V čom  vidíte  p rín o s týchto in štitú cií p re  našu cir
kev?

- Ekumenická rada cirkví je poradným orgánom Progra
mového centra duchovného života v STV. Jedným  
z dôvodov jej založenia bolo zabezpečenie vyváženosti 
náboženských programov vo vysíelaní STV. Vďaka našej 
účasti v tejto rade môžeme aktívne vstupovať do prípravy 
náboženských televíznych relácií a televíznych prenosov 
z dôležitých akcií nielen v Prešovskom biskupstve, ale aj 
v Košickom exarcháte. Podobnú náplň má aj Rozhlasová 
ekumenická rada. Kooperáciu našich^aktivít s aktivitami 
ostatných katolíckych biskupstiev v oblasti masmediálnej 
komunikácie zabezpečujeme v rámci Komisie pre masmé
diá pri KBS.

Ak by som mal byť konkrétny, tak v tomto roku chystá
me ešte jeden priam y prenos našich bohoslužieb  
a nahrávanie Dobrej zvesti z Prešovského biskupstva.

o. Mgr. J. GRADOŠ
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Uplynulo len neveľa 
času odo dňa, keď po 

náležitej príprave pristúpili 
deti po prvýkrát ku svätému 
prijímaniu Tela a Krvi Ježiša 
Krista.

Spasiteľ s radosťou vstúpil 
do ich sŕdc s cieľom rozmno
žiť a uchovať v nich stav mi
losti.

Ako súčasť výzdoby chrá
mu pre túto udalosť zhotovili 
katechéti papierové strapce 
hrozna s fotografiami prvopri- 
jímajúcich detí.

Hroznové bobule predsta
vovali farebné samolepkové 
kolieska, ktoré po každom 
ďalšom svätom prijímaní boli 
priliepané k tým predchádza
júcim.

Výchova detí je neľahká 
úloha, ktorú mnohí rodičia 
úspešne zvládajú. Žalmista 
dáva radu všetkým rodičom, 
ako sa dá dosiahnuť vo vý
chove detí úspech: “Ak Pán 
nestavia dom, márne sa na
máhajú tí, čo ho stavajú” (Ž 
127, 1).

Čím tesnejšie sa otcovia 
a matky pridŕžajú Božích po
kynov, tým sa stávajú lepší
mi rodičmi.

Rodičia majú byť pre svoje 
deti príkladom, spoločníkom, 
niekým, s kým deti môžu voľ
ne komunikovať.

Rodič musí milovať pravdu 
a žiť podľa nej. Pretože na 
deti oveľa viac vplýva to, čo 
vidia, než to, čo počujú. Ježiš

Nad strapcom hrozna
Deti, ktoré pristupovali ku 

sviatosti zmierenia pravidel
ne, mali svoj hroznový stra
pec pekne zaplnený. Ostali 
však i strapce, ktorým okrem 
jednej alebo dvoch bobuliek 
ostatné chýbali.

Tieto neúplné hroznové 
strapce zreteľne upozorňova
li, že koreň, na ktorom také
ho ovocie rastie, potrebuje 
rez záhradníka!

Čo spôsobilo tento neute
šený stav?

Prečo prestali deti priliepať 
kolieska na svoj hroznový 
strapec?

Na tieto otázky nám s od
poveďou pomôže apoštol Pa
vol: “Kto sa nestará o svojich, 
najmä o domácich, zaprel 
vieru a je horší ako neveria
ci” (1 Tim 5, 8).

Dobrý záhradník trpezlivo 
tvaruje mladý strom, orezáva 
nevhodné konáre a nepotreb
né výhonky. Keby to neurobil, 
strom by časom zdivel a rodil 
by iba podradné ovocie.

Kresťanskí rodičia by nikdy 
nemali opomenúť venovať stá
lu, láskavú a systematickú po
zornosť svojim deťom, aby ako 
zdravé stromy prinášali zdravé 
a dobré ovocie a neskončili za
vinením rodičov tak, ako na to 
upozorňuje Sväté písmo: “Kaž
dý strom, ktorý neprináša dob
ré ovocie, vytnú a hodia do 
ohňa” (Mt 7,19).

Kristus zjavne považoval deti 
za hodné toho,aby im veno
val svoj čas. Svojim učení
kom prikazoval: “Nechajte 
deti prichádzať ku mne! Ne- 
bráňte im, lebo takým patrí 
Božie kráľovstvo” (Mk 10, 14). 
Čím viac rodičia s deťmi ko
munikujú, tým lepšie sa roz
víja ich osobnosť. Kom u
nikáciou sa však nerozumie 
len rozprávanie, ale tiež po
čúvanie, múdre a trpezlivé vy
svetľovanie.

Základný spôsob ako po
môcť deťom vypestovať si 
zbožnú osobnosť, je naučiť 
ich milovať Ježiša Krista. Pri 
tejto výučbe je príklad rodičov 
nenahraditeľný.

Potom sa dieťa bude sna
žiť žiť podľa viery, aj keď bude 
vystavené tlaku svojich vrs
tovníkov a rôznym pokuše
niam.

Práve v chýbajúcom osob
nom príklade rodiča, keď sa 
slová rozchádzajú so skutka
mi, treba hľadať príčinu, pre
čo osta li s trapce  hrozna 
niektorých detí nepolepené 
bobuľkami.

Ak už došlo k pochybeniu 
v kresťanskej výchove dieťa
ťa, je potrebné včas uskutoč
niť nápravu. Tak, ako nás učí 
apoštol Pavol: “Využívajte 
čas, lebo dni sú zlé” (Ef 5,16).

JUDr. Alexander NEMEC

K a t a r í n a  J E iN d R u ší

Ked je dievča na prahu dos| 
va o ž ivote , o ľuďoch, ale 
svojich zážitkoch s Bohom, 
svete  n iečo nemoderné?

Čo znamená kráčať s dobou, 
vám „priateľ“ do očú tvrdí že 
ste presvedčený, že je to hi 
dať o žobrákovi na ulici a č 
ktorá asi nemá deň. Alebo al 
rátorovi televízie, že správy 

Každý deň ponúka nové moi 
byť krajšie. V  istej piesni sa í 
podoby rôzne, dážď vzácnu v 
nás raz na to príde, že svetlo,

K a ta rín a  J e n d ru š á k o v á  
z a p a ľu je  d e n n e  s v ie c u  
s v o jh o  ž ivo ta .

M ožn o  o b y č a jn é  d ie vča  
a m ožn o  aj n ie. K aždý, kto 
sa ro z h o d n e  p re  s lužb u  v  
C irkv i, sp o ločn os ti, rod ine , 
s tá v a  sa  n e o b y č a jn ý m , 
v e ď  v yd á va  sve d e c tvo , že  
ž ije  n ie len  p re  seba , a le  aj 
p re  d ru hých .

K a ta rín a  m á 18 roko v  a ta k to  sa vyzn áva :
- K e ď  som  m ala dva roky, sedela som  na kolenách 

is tém u kňazov i a sp ieva la  som  m u pesn ičku  Pridi, Je
žiško p rem ilý ! M ožno práve  vtedy m a Pán Boh cez 
tohto kňaza p ožehn a l a spev sa m i s ta l najväčším  da
rom. M am ička s i na to často spom ína a iba sa usme
je . Že vra j som  bola obyčajné dieťa. Ešte som  nevedela 
an i poriadne  rozprávať, a le za to som  spievala každé
mu, kto p riš ie l k  nám.

- Ž ijem  v  k resťanske j rod ine v  Bobrove, za čo vďa
čím  na jm ä m ojim  rodičom . M ám  p ia tich  súrodencov. 
A j k e ď  je d e n  z  n ich - na js ta rš í b ra t Jožko - už s nami 
nebýva, lebo je  v nebíčku. Stále ale pa trí k  nám a často 
na neho spom ínam e.

- S pev je  dar. Ten, kto  ho dostal, nech ho rozdáva. 
Chvála, po tlesk  na pód iu  nepa trí nám, ale Bohu - vy
zn á v a  sa  ď a le j m la dá  ta le n to v a n á  sp evá čka  Katarína 
Je n d ru š á k o v á .

- Spolu s d ievča tam i sa p redm odlievam  sv. ruženec, 
veľm i rada sp ievam  ža lm y a kantoru jem  v chráme.

- K e ď  som  chodila  ešte na základnú školu, často



kovÁ -
E DAR

P r o f i l
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som vystupovala na rôznych podu ja tiach, tiež som  sa zúčastn ila  
rôznych súťaží, kde som  získava la  rôzne ceny. Na s tredne j ško le  
som sa spevu venovala o n iečo  viac.

- Človek m usí skúsiť, čo je  dobré p re  je h o  dušu a sám  sa roz
hodnúť. Každú nedeľu  sp ievam  žalm , k to rý  m i naoza j hovorí, ako  
mám ž iť  Často, k e ď  spievam, sa m i zdá, že sa rozprávam  s Bohom. 
Tie nádherné slová verše ža lm u sú n iekedy ce lkom  obyčajné, ľud 
ským rozum om  pochopiteľné, a predsa ich n iekedy nem ôžem e p o 
chopiť.

- My - ľudia  - si neuvedom ujem e, čo všetko sa nám  na sv. litu rg ii 
ponúka. N iek to rí chodia do chrám u iba  v/ nedeľu, 
aby  s i sp ln ili kresťanskú  povinnosť. Toto a le nie je  
správne. Som  šťastná, že  spevom  m ôžem  p o s lú ž iť  
v  chrám e na bohoslužbe. Cítim, že m a to rob í le p 
šou.

- Celá naša rod ina sm e ve ľk í c tite lia  P anny  Márie. 
Táto dobrá M atka nám  už neraz pom oh la  v ťažke j 
chvíli. Verím v zázraky, a j k e ď  také ce lkom  m aličké, 
ktoré nám  Pán Boh ukazu je  skrze druhých ľudí.

- M y - m lad í - často strácam e pomaly, ale isto  ch u ť  
do života. N ečaká nás nič, len strach a obavy z bu 
dúcnosti. Chcela b y  som  zdô razn iť m ladým  gospe- 
lovým  nadšencom , aby nepodceňova li bohoslužby  
v chráme. Nech nie sú iba kresťania na gospelových  

 ------------------ poduja tiach p á r dní v lete,
|  a le  vžd y  a všade  nech  

s v o jím  s p e v o m  s lá v ia  
m eno Božie, najm ä však  
p ri sv. liturgii. Taktiež nech  
sa  v trá p e n í a ťa ž k ý c h  
chvíľach  ž ivo ta  u tieka jú  
k srdcu P anny Márie.

-  Je  dob ré , čo  za zne lo : 
V rc h o lo m  v š e tk ý c h  h u 
d o b n ých  fe s tiv a lo v  je  sv. 
litu rg ia .

Á n o , fe s t iv a l L u m e n , 
áno , fe s tiva l V e rím , Pane, 
á n o , F e s t ’99 , a le  e š te  
vä čš ie  áno , sp e v  na sv. li
tu rg ii, na b oh o s lu žb á ch .

N e ch  p o č u jú  a n je li v 
neb i, ako  nô tia  n aše  s rd 
c ia  k B ohu  - P ane , zm ilu j 
sa , P ane , v y s ly š  nás. A  
nech  te n to  sp e v  sa re á l
ne zv id ite ľn í na n aš ich  ž i
vo toch , k to ré  sú s v e d e c 
tvo m  pre  te n to  sve t.

-s m 

elosti, keď spie- 
)redovšetkým o 
e to v dnešnom

o čom to je, keď 
je to dobré, a vy 
iech? Čo pove- 
3 o predavačke, 
o uveriť m ode- 
boli pravdivé? 
nosti. Vždy môže 
ipieva: „Život má 
lahu dá, každý z 
¡e viac ako tm a.

ZAUJÍMAVOSTI

St. Tropez podporilo 
gréckokatolíkov

Stravuje ma horlivosť za tvoj dom...
Francúzske prím orské letovisko Saint 

Tropez sa preslávilo po celom svete nie
len komédiou s Louisom de Funésom, ale 
aj inými znám ymi filmovým i scénami. Nie
len preto sme sa rozhodli stráviť svoju do
volenku na francúzskej riviére. Lákalo nás 
čisté modré more, slnko a starobylá archi
tektú ra , p rom enády lem ované palmam i
i čulý spoločenský ruch.

Ako poctiví kresťania ani tu sme nechce
li vynechať nedeľnú bohoslužbu. Vybrali 
sme sa teda v nedeľu večer do m iestne
ho rím skokato líckeho kostola. Aké bolo 
však m oje  p rekvapen ie , keď  tam  zn e 
nazdajky predstúpil pred nás kňaz (alebo 
bohoslovec -  ani neviem ) z Rumunska. 
Začal prítomným hovoriť o gréckokatolíc
kej cirkvi u nich, o útlaku a strádaní, kto
ré si vytrpela. Vyzval všetkých, aby podľa 
svo jich  m ožností p rispe li na zb ierku na 
s ta v b u  c h rá m u . Dal nám  aj le tá č ik y  
s kresbou chrám u a čís lom  bankového 
účtu. Ďalej tam  stá lo: G récko-kato lícka  
cirkev zjednotená s Rímom, Farnosť Zo- 
snutia Matky Pána v Nicule. Letáčik skráš
ľova lo  ešte pár ikon, b ib lických  c itá tov 
o jednote  cirkvi a jeho hodnovernosť bola 
potvrdená pečiatkou a podpisom m iestne
ho rum unského biskupa.

Táto farnosť patrí do biskupstva Cluj (bý
valé Kluž) -  Gherla, ktorý spravuje od r. 
1990 dnes už 65-ročný o. b iskup Mgr. 
George Gutiu. Práve Cluj a toto územie 
(ako Prešov a Košice) voľakedy patrilo do 
M ukačevskej eparchie.

V kútiku srdca ma hria lo  akési teplo. 
M oja  c irke v  východného  obradu  je  so 
mnou všade, kam idem. Zahanbil som sa, 
vidiac tú horlivosť rumunských gréckoka
tolíkov. Nielen od zahraničných spolkov, 
či nadácií, ale práve od tamojších rado
vých kresťanov mali by sme aj my prosiť 
pom oc na stavbu našich nových cerkví.

Ak by z vás teda chcel niekto prispieť -  
tu je  kontaktná adresa:

La paroisse Gréco-catholique 
Unie á Rome -  Nicula 
farár: o. Salajan Patríciu Aurelian 
jud. Cluj ROUMANIE

č. devíz, konta: 25.11.00.29. 60.62.931 
Romanian bank for development 
Gherla -  Roumania

brat FILIP
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Výskum vesmíru 
na ochranu Zeme

Výskum vesmíru by mal 
podľa Vatikánu byť podstat
nou súčasťou snáh a ochra
nu životného prostredia na 
Zemi. “Výsledky výskumov 
vo vesmíre sa musia stať 
“diagnostickým” a “prognos
tickým” nástrojom, ktorý po
môže p redv ída ť úč inky 
prírodných alebo ľuďmi za
príčinených zmien na našej 
planéte”, povedal prof. Vitto- 
rio Canuto, člen vatikánskej 
de legác ie  na konfe renc ii 
OSN o vesmíre UNISPACE 
III vo Viedni koncom júla. Prí
hovor prof. Canuta s názvom 
Poznatky o vesmíre pomá
hajú spoznať zodpovednosť 
ľudstva uverejnila Vatikán
ska informačná služba.

“Expedíciami do vesmíru 
sa ľudstvo nevyhnutne nau
čilo aj to, že vykorisťovaním 
p rírodných  zd ro jo v  n ičí 
ekologický systém. Tým sa 
spochybnila eufória hospo
dárskeho rastu 70-tych ro
kov, človek spoznal svoju 
zodpovednosť za Zem a jej 
zdroje. Stále hlbšie sa pre
niká do vesmíru, ale súčas
ne musíme aj zmeniť svoj 
spôsob života na tejto plané
te”, žiadal delegát Vatikánu.

Prof. C anuto  hovo ril o 
troch revolúciách v histórii 
ľudstva, ktorými boli: začia
tok obrábania  pôdy pred
10.000 rokmi, priemyselná 
revolúcia pred 200 rokmi 
a súčasná revolúcia poznat
kov. Hybnou silou „tretej re
volúcie” - podľa neho - nie je 
pôda alebo uhlie, ale sú to 
informácie. “Aby táto revolú
cia mala pozitívny dopad, 
musia byť poznatky a infor
mácie ako verejný majetok 
k dispozícii všetkým. Okrem 
toho je potrebná výchova, 
ktorá nauči ľudí absolútne 
potrebnej zodpovednosti pri 
zaobchádzaní s týmito po
znatkami.”

KP/TK KBS

Odpustová slávnosť v Čirči
Posledný mariánsky svia

tok cirkevného roka, ktorým 
je  Uspenie Presvätej Boho
rodičky, si uctili mariánski cti
te lia tradičnou odpustovou 
slávnosťou v známej rusín
skej obci Čirč. V malebnej 
prírode západnej časti poho
ria Čergov s prekrásnou sce
nériou končiarov Vysokých 
Tatier v pozadí sa zišlo oko
lo 6 tisíc veriacich z blízke
ho aj ďalekého okolia, aj zo 
zahraničia, aby na Marián
ske j ho re  v d u ch o vn o m  
sp o lo če n s tve  s m nohým i 
kňazmi, otcam i a sestram i 
Rádu sv. B až ila  Veľkého  
a bohoslovcami oslávili uda
losť ukončenia pozemského 
života Presvätej Bohorodič
ky a jej slávny vstup do ne
beskej slávy.

S lá v n o s tn e j sv. l itu rg ii 
predchádzalo posvätenie in
teriéru zrekonštruovaného 
farského Chrámu Pokrova 
Presvätej Bohorodičky, no
vopostavenej farskej budovy, 
elektroinštalácie odpustovej 
kaplnky a objektu zriadené
ho charitného centra, ktoré 
bude zabezpečovať v rámci 
pôsobenia GKDCH v Prešo- 
ve charitatívnu službu v ro
dinách. Posviacku objektov 
vykonal generálny vikár o. 
Ján Závacký, k torý bol aj 
hlavným celebrantom Služ
by Božej spoločne s otcom 
Metodom Milanom Bilančí-

kom, OSBM, provinciálom  
Rádu sv. Bažila Veľkého, 
a otcom Petrom Pavlom Haľ- 
kom, OSBM, správcom far
nosti Čirč. Počas sv. liturgie 
uspenský  odp us t sk ráš lil 
svojím  spevom  prešovský 
katedrálny zbor pod vedením 
Františka Šestáka a miestny 
detský spevokol pod vede
ním sestier baziliánok. Ako 
zdôraznil v svojej homílii ge
nerálny vikár o. Ján Závac
ký — “ na M ariánsku  horu 
v Čirči tak ako aj na mnohé 
ďalšie pútnické miesta pri
chádzajú veriaci, aby si pri
pomenuli konečný cieľ po
ze m ske j pú te  č lo ve ka  — 
nebeskú v lasť a stretnutie  
s naším Spasiteľom  a Bo
hom”.

Na záver odpustovej sláv
nosti poďakoval otec Peter 
P. Haľko, OSBM, všetkým, 
ktorí sa pričinili svojou prá
cou, milodarmi, ale aj mod
litbami o zdarné ukončenie 
rekonštrukčných a staveb
ných prác posvätených ob
jektov, aby tieto slúžili veria
cim a potrebám farnosti na 
chválu a slávu Božiu. Po Mo- 
lebene k Presvätej Bohoro
dičke, obchode okolo chrá
mu a zaspievaní pápežskej 
hymny pristúpili m ariánski 
pútnici pred odchodom  do 
svojich domovov k myrova- 
niu.

Dr. Peter KRAJŇÁK

Výročie v Geraltove
Pri príležitosti 660. výro

čia prvej písomnej zmienky 
o obci Geraltov slávil 21. au
gusta o. Mgr. Juraj Gradoš 
spolu s o. Františkom Fedo- 
rom slávnostnú sv. liturgiu, 
po ktorej nasledoval kultúr
ny program, kde vystúpili 
zbory z Geraltova a Osiko
vá ako aj herci Divadla Ale- 
xa n d ra  D uch no v iča  z 
Prešova.

Zároveň si veriaci pripo
menuli aj 220. výročie zalo
že n ia  c irk e v n e j m atriky 
v Geraltove. Súčasťou celé
ho programu bola aj návšte
va B o jn ic k é h o  zámku 
a exkurzia k “Slovenskému 
Betlehem u” v Turčianskej 
Lesnej. Oslavy vyvrcholili 
v nedeľu 12. septembra od
pustovou slávnosťou. Sv. li
turgiu slávil a Božie slovo 
hlásal o. Vasil Kormaník 
z Prešova.

Slávnosť 
v Miklušovciach

Na ch rá m o v ý  sv ia tok 
Narodenia Panny Márie 8. 
septembra slávil v Miklušov
ciach sv. liturgiu o. František 
Fedorz Fulianky. Odpusto
vá s lá v n o s ť  sa začala 
v nedeľu  12. septembra 
Akatistom  k Presvätej Bo
horod ičke  a pokračovala 
slávnostnou sv. liturgiou, 
ktorú slávil o. Ľubomír Pet- 
rík zo Svidníka.

TKPB

Kríž na Bukovej hôrke
Pri príležitosti Veľkého jubilea 2000 bol k 14. septem

bru 1999 (Pozdvihnutie-Vozdviženie Čestnaho Kresta) 
v areáli starodávneho baziliánskeho monastiera na Bu
kovej hôrke (okres Stropkov) postavený a posvätený 
doteraz najväčší cyrilometodský-trojram enný kríž na 
svete.

Je zhotovený z kvalitnej ocele, desať metrov dlhý, 
s jubilejnou hmotnosťou 2000 kilogramov. Do jeho útrob 
bola vložená schránka so starodávnymi cyrilometod- 
skými bukvami písanou hramotou-odkazom pre tretie 
tisícročie.

Akciu zrealizovali otcovia baziliáni z baziliánskeho 
monastiera v Trebišove, fundoval bohuznámy dobrodi
nec zTreb išova. Kríž má hodnotu vyše 100.000 slo
venských korún. Do Božej knihy zásluh sa zapísali na 
večné veky i p. Maskalik a ostatní kurátori z blízkeho 
Bukovca, ktorí na Bukovej hôrke kríž pozdvihli.

-ob-
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Dňa 10. septembra sa v Prešove konalo slávnostné zasadnutie 
výboru Spolku sv. Vojtecha, Vojtech s r.o. , ktoré okrem iných 
pozdravil aj predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalov
ciach o. Michal Hospodár. -am-

Správy z Prešovského 
biskupstva

V sobotu 11. septembra pri príležitosti 585. výročia prvej pí
somnej zmienky o obci Chmeľová slávil generálny vikár Prešov
ského biskupstva o. Mgr. Ján Zavacký v miestnom chráme 
slávnostnú sv. liturgiu, po ktorej posvätil obecné symboly. 
V nedeľu 12. septembra pri príležitosti odpustovej slávnosti Po
výšenia svätého Kríža slávil sv. liturgiu v Humennom, v stredu
15. septembra vo filiálnej obci Krišlovce (farnosť Brusnica, okr. 
Stropkov) vykonal posviacku zvona.

V rámci svojej návštevy Slovenska v dňoch 15 .-18 . septem
bra navštívili 17. septembra Gréckokatolícky biskupský úrad 
v Prešove kňazi z USA -  Fr. John Zeyacka, Fr. Edward Zavelia, 
Fr. Róbert Bartera a Fr. Michal Sheara. Vo svojej rezidencii ich 
prijal aj prešovský diecézny biskup Mons. Ján Hirka. Okrem Slo
venska navštívili títo kňazi, pochádzajúci z Rahwaya, Fairvie- 
wa, Detroitu a Hartrisburgu, aj Ukrajinu a Českú republiku. Ako 
povedal Fr. John Zeyacka, ich cieľom je pokiaľ možno navštíviť 
čo najviac gréckokatolíckych chrámov v tejto časti Európy.

Medzi šiestimi biskupmi, ktorí koncelebrovali pontifikálnu sv. 
omšu pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, pat
rónky Slovenska, na národnej púti v Šaštíne, bol aj prešovský 
diecézny biskup Mons. Ján Hirka, ktorý sa tiež zúčastnil na vy
sviacke ThDr. Mariána Chovanca, nového pomocného biskupa 
Nitrianskej diecézy.

V Chráme Povýšenia sv. Kríža na Ondrejskom cintoríne 
v Bratislave uviedol prešovský diecézny biskup Mons. Ján Hir
ka nového biskupského vikára pre Bratislavský vikariát o. Mgr. 
Petra Sabola do úradu. Pri príležitosti odpustovej slávnosti Po
výšenia sv. Kríža tam slávil archijerejskú sv. liturgiu.

V nedeľu 19. septembra posvätil generálny vikár o. Mgr. Ján 
Zavacký obnovený ikonostas a interiér chrámu Narodenia Pre- 

| svätej Bohorodičky v Becherove, ktorý pochádza z roku 1847. 
Biskupský vikár o. Mgr. Pavol Repko v obci Potočky vykonal 
posviacku zvonice. TK PB

Naši jubilanti
O. Andrej GYURKOVICS, tit. dekan, správca farnosti 

Veľké Slemence - 75. výročie narodenia - 9. októbra.
O. Mons. Vasil PROKIPČÁK, tit.kanonik, na dôchod

ku v Chmeľovej - 75. výročie narodenia - 28. októbra

Vo Vyšnom 
Komárniku

Na hraničnom prechode 
vo Vyšnom Komárniku pri
vítali v piatok 10. septem 
bra, kedy sa začala Dni 
európskeho kultúrneho de
d ičstva, p rocesiu , ktorá 
n ie s la  Č e n s to c h o v s k ú  
Č iernu Madonu a sochu 
F atim ske j Panny M árie  
z poľského mesta Miescie 
Piastowe. Spolu s rímsko
katolíckym, evanjelickým a 
pravoslávnym kňazom na 
procesiu čakal aj o. Ľubo
mír Petrík, správca Gréc
koka to lícke j fa rnos ti vo 
Svidníku, ktorý povedal, že 
“aj tento fakt ilustruje, že 
ušľachtilá myšlienka eku- 
menizmu sa stretla s po
rozumením a m imoriadne 
cenné je  aj to, že veriaci 
katolíckej, pravoslávnej aj 
evanjelickej cirkvi, ktorí sa 
možno v živote nedostanú 
do Čenstochovej, majú prí
ležitosť pomodliť sa pri kó
p iách  s lávn eh o  obrazu  
a sochy.”

TKPB

Nový vydavateľ 
časopisu Slovo

Na svojom zasadaní sa ziš
la redakčná rada časopisu 
Slovo 10. septembra 1999 
v biskupskej rezidencii v Pre
šove. Zasadnutie modlitbou 
otvoril jej predseda o. Mgr. 
Marek Pribula, ktorý potom 
privítal predsedu Spolku sv. 
Vojtecha biskupa Mons. Pet
ra Dubovského, prešovského 
diecézneho biskupa Mons. 
Jána Hirku a riaditeľa SSV 
PhDr. Štefana Hanakoviča. 
Potom si všetci prítomní pri
pomenuli pamiatku tragicky 
zosnulého šéfredaktora Ing. 
Mgr. Blažeja Krasnovského. 
Zásadným bodom programu 
bola zmena vydavateľa od 1. 
januára 2000 a obsadenie 
šéfredaktora časopisu. Na 
návrh prešovského diecézne
ho biskupa Mons. Jána Hirku 
riaditeľ SSV poveril vedením 
redakcie o. Mgr. Františka 
Dancáka. TKPB

Postrehy
Informácie

Udalosti

Nová katolícka 
diecéza 

v Kazachstane
Pápež Ján Pavol II. zria

dil v Kazachstane po prvý 
raz v súčasnej dobe katolíc
ku diecézu. Prvým bisku
pom diecézy Karaganda sa 
sta l d o te ra jš í apošto lský 
a d m in is trá to r  p re  K a 
zachstan biskup Jan Pawel 
Lenga (49).

Územie doterajšej apoš
to lskej adm in istratúry Ka
zachstan, ktorá bola rozlo
hou jednou  z na jväčších  
katolíckych správnych úze
mí na svete, rozdelil na šty
ri diely. Okrem novej diecé
zy  sú to a d m in is tra tú ry  
Astana, Alma-Ata a Atyrau. 
Na ich čelo postavil pápež 
poľských kňazov Tomasza 
Petu (47) pre Astanu, Ja- 
nusza Kaletu (34) pre A ty
rau a litovského Američana 
Henry Howanieca OFM (57) 
pre Alma-Atu. V  Kazachsta
ne žije asi 300.000 katolí
kov, medzi nimi nemecká 
menšina.

KP/TK KBS

Svätý Otec navštívi 
v novembri Assisi

Pápež Ján Pavol II. má 
v novembri navštíviť Assisi, 
kde chce opäť otvoriť Bazi
liku sv. Františka veľmi po
škodenú pri zemetrasení na 
jeseň 1997. Františkáni oča
kávajú návštevu Svätého 
Otca 21. novembra.

KP/TK KBS

Vatikán sťahuje 
zástupcu

Pápež Ján Pavol II. menoval 
doterajšieho diplomatického zá
stupcu Vatikánu v Tchaj-wane za 
nuncia do Stredoafrickej republi
ky a Čadu. Oznámila to vatikán
ska tlačová kancelária. Týmto 
zostalo diplomatické zastupiteľ
stvo Svätej stolice pri národnej 
čínskej vláde prechodne neobsa
dené. KP/TK KBS
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Ján Pavol II. pocestuje 
do Iraku napriek obavám

Pápež Ján Pavol II. nav
štívi ešte v tomto roku Irak, 
napriek obavám USA a irac
kej opozície. O tom je  chal
dejský katolícky patriarcha 
Rafael I. B idaw id síd liaci 
v Bagdade celkom presved
čený. “Návšteva pápeža má 
čisto náboženský charakter, 
ale Američania jej, žiaľ, chcú 
dať politický zmysel” - pove
dal patriarcha pre francúz
sky ka to lícky  d e n n ík  La 
Croix.

Iracká opozícia požiadala
2. septembra v otvorenom 
liste pápeža, aby neusku
točnil plánovanú cestu do 
Iraku. “Prosíme Jeho Svä
tosť, aby nenavštívila Irak,

dokiaľ je  pri moci despota, 
na rukách ktorého lipne krv 
nevinných” - píše sa v liste. 
Nam iesto toho má pápež 
zdvihnúť svoj hlas proti po
rušovan iu  ľudských  práv 
a za spravodlivosť. “Iračania 
toľko trpia pod diktatúrou, 
terorom ako aj sankciam i.” 

Po m inisterstve zahrani
čia USA vyjadril svoje zne
pokojene nad plánovanou 
cestou pápeža už aj Sveto
vý židovský kongres. Vati
kán doteraz termín cesty 2. 
- 4 .  decembra oficiálne ne
potvrdil. Podľa patriarchu Bi- 
dawida je  to už len otázka 
dní.

KP/TK KBS

Petrove a  slová

Ján Pavol II. 
do Indie

Svätý Otec Ján Pavol II. 
navštívi v dňoch 5. až 8. no
vembra tohto roku Indiu. In
formovalo o tom Rádio Vati- 
kán s o d v o la n ím  sa na 
predsedu Konferenciu bisku
pov Indie arcibiskupa Alana 
B as ila  de L as tica  z New 
Delhi. Pri tejto ceste chce pá
pež podpísať a uverejniť svoj 
záverečný dokument k Syno
de biskupov o Ázii, ktorá sa 
konala v apríli a máji 1998 vo

Vatikáne. De Lastic dodai, 
že program cesty ešte nie 
je  podrobne stanovený.

KP/TK KBS
Svätý Otec 

a mariánske svätyne
Svätý Otec Ján Pavol II. 

vyzval veriacich, aby počas 
dovolenky nehľadali len te
lesné zotavenie, ale aby vy- 
h ľa d á v a li aj ch rám y a 
pútnické miesta, ktoré sú 
zasvätené Panne Márii. Na 
sviatok Nanebovzatia Pan
ny Márie pri modlitbe Anjel 
Pána povedal Svätý Otec vo 
svojom letnom sídle Castel- 
gandolfe, že stretnutie s Má
riou v týchto “oázach ducha” 
môže byť zdrojom útechy a 
povzbudenia.

KP/TK KBS

Ohlasy
Inšpirácie

Názory 
Vážme si rodičov

Volám sa Mária Dančová, 
mám 21 rokov a som Rómka. 
Už ako dieťa som vyrastala 
bez rodičov a staral sa o mňa 
detský domov. Chodila som 
na základnú školu, kde som 
sa po prvý raz stretla s Pánom 
Bohom. Viedli nás k nemu re
hoľné sestry, učili nás modlit
by, požičiavali nám rôzne 
knihy a pripravovali nás na 
krst, sväté prijímanie. Potom 
som nastúpila do 3-ročnej uč
ňovskej školy. Som vyučená 
pomocná kuchárka. Dva roky 
som žila v azylovom zariade
ní. Z učilíšť a z azylových za
riadení končí veľa mladých 
ľudí na ulici... O mňa sa po
staral môj milujúci nebeský 
Otec. Pomohol mi ubytovať sa 
u jednej milej a veriacej rodi
ny, ktorá mi pomohla s ubyto
vaním, za čo som Pánu Bohu 
veľmi vďačná, každé ráno a 
večer sa modlím.

V závere chcem zdôrazniť, 
aby mladí ľudia si uvedomili, 
že nie sú sami a aby sa obrá
tili k Bohu a našej nebeskej 
Matke, pretože oni nás vždy 
milujú a starajú sa o nás.

Mária DANČOVÁ 
Michalovce

Farnosť v Žiline
Jednou z najmladších farnos

tí na Slovensku je Gréckokato
lícka farnosť v Žiline. Hovorí sa, 
že každý začiatok je ťažký. 
Pravdivosť tohto porekadla platí 
aj u nás, v Žiline. Napriek veľ
kej s ta rostlivosti zo strany 
nášho o. biskupa i našej snahe 
nemáme ešte zatiaľ ani chrám, 
ani byt pre duchovného otca 
atď. Preto si veľmi vážime služ
bu každého duchovného otca, 
ktorý doposiaľ u nás pôsobil.

Od augusta minulého roku 
spravoval našu farnosť o. Mgr. 
Peter Sabol a pod jeho vede
ním sa výrazne  znásob ila  
účasť veriacich na bohosluž
bách.

Našim bratom Bratislavča- 
nom želáme, aby pod jeho du
chovným  vedením  tv o rili 
krásne spoločenstvo v Božej 
láske na mnohé roky.

Súčasne ďakujeme Bohu za 
nového duchovného správcu 
o. PaedDr. Emila Turiaka, kto
rého srdečne vítame a veríme, 
že jeho pôsobenie u nás bude 
rovnako blahodarné, nám na 
duchovný úžitok a Bohu na 
česť a slávu.

Ing. Anna KARAFFOVÁ

S vďačnosťou 
a láskou

Všetky možné správy by 
som bola prijala ľahšie, ako 
oznám enie o sm rti B lažeja

Krasnovského, ktoré som 
dostala od jeho rodiny. Je to 
ako niečo neskutočné. Bol 
odo mňa 16 rokov mladší. Ja 
už mám veru 64 rokov, ale 
ešte som svoju úlohu na 
tomto svete nesplnila. On to 
dokázal skôr ako v päťde
siatke. To znamená, že žil 
naplno to, čo od neho Pán 
Boh žiadal. Mohol teda spl
niť Božiu vôľu skôr, ako v 
“najlepšom veku”, a tak za
u ja ť m iesto  v os lávene j 
cirkvi.

Úprimnú sústrasť adresu
jem hlavne Vám, všetkým 
jeho kolegom v redakcii — 
je h o  s p o lu p ra c o v n ík o m , 
vš e tk ý m  je h o  ko le g o m  
v duchovnom živote, ale aj 
všetkým veriacim, ktorí ho 
isto spomínajú s vďačnos
ťou a láskou. Nech mu Pán 
Boh odp la tí jeho  vernosť 
a lá sku  s v o jo u  lásko u  
a vernosťou. Všetkým v re
dakcii prajem aj hodne sily, 
aby ste mohli zastať aj jeho 
miesto, pokiaľ to bude po
trebné.

Preto s úctou a vďakou 
vyjadrujem  svoju sústrasť 
a modlím sa za Božie m ilo
srdenstvo pre jeho  dušu; 
veď Božie m ilosrdenstvo je 
nám všetkým potrebné.

Viera DONOVALOVÁ- 
KLENKOVÁ

Nový hrob
0. Michal ČINTALA, tit. arcidekan, 

odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi po 
dovŕšení 85. roku pozemského živo
ta dňa 10. septembra t. r.

Narodil sa 21. apríla 1914 vTrebi- 
šove. Na kňaza ho vysvätil dňa 10. 
augusta 1941 biskup Peter Pavol 
Gojdič, OSBM. V rokoch 1941-1945 
pôsobil ako kaplán v Hažíne, 
vrakoch 1945-1950 bol správcom 
farnosti v Iňačovciach. Po smutne- 
známom 28. apríli 1950 ho postihol 
osud verných gréckokatolíckych kňa
zov. Po povolení činnosti našej cirkvi 
vraku 1968 vrátil sa medzi svojich 
do Iňačoviec. Pred odchodom do dô- 
chodku v rokoch 1972-1988 bol 
správcom farnosti v Michalovciach.

Pohrebné obrady v Chráme Naro
denia Panny Márie v Michalovciach 
dňa 14. septembra -  na sviatok Po
výšenia sv. Kríža -  aj s prítomnými
kňazmi odslúžil košický apoštolský 
exarcha vladyka Milan Chautur, 
CSsR.

Blažený pokoj, večná pamiatka.

K jubileu Slova
Pri príležitosti 30. výročia Slova sme 

dostali a dostávame pozdravy a blaho
želania našich čitateľov a priaznivcov.

Náš čitateľ Tomáš Michal Babjak k ju
bileu Slova nám okrem iného napísal:

Buď pozdravené naše drahé Slovo, 
čo jubilea si sa dožilo. Nech dobrotivý 
Pán naďalej pomáha všetkým tým, ktorí 
sa o jeho život zaslúžili i naďalej predl
žujú.

Jemu a rovnako aj ostatným, ktorí 
nám vyjadrujú priazeň, zo srdca ďakuje
me. Redakcia
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Dvadsiaty týždeň po Päťde
siatnici

4. október, pondelok, Jerotej, 
biskup a mučeník. Menlivé časti 
z pondelka (rúcho biele) alebo o 
mučeníkovi (rúcho červené). Fil 
2,12-16a - zač. 241; Lk 6,24-30- 
zač. 25.

5. október, utorok, Charitina, 
mučenica. Menlivé časti z utorka 
(rúcho svetlé) alebo o mučenici 
(rúcho červené). Fil 2,16b-23 - 
zač. 242; Lk 6,37-45 - zač. 27.

6. október, streda, Tomáš, 
apoštol, záväzná spomienka 
(rúcho svetlé). Antifóny predobra- 
zujúce alebo každodenné. Tropar 
o apoštolovi, Sláva: kondák o 
apoštolovi, I teraz: podľa predpi
su. Prokimen, aleluja a pričasten 
o apoštolovi. Čit radové: Fil 2,24- 
30 - zač. 242; Lk 6,46-49; 7,1 - 
zač. 28. Apoštolovi: 1 Kor 4,9-16 
-zač. 131; Jn 20,19-31 - zač. 65.

7. október, štvrtok, Sergej a 
Bakchus, mučeníci. Menlivé 
časti zo štvrtku (rúcho svetlé) ale
bo o mučeníkoch (rúcho červené). 
Fil 3,1-8-zač. 244; Lk 7,17-30- 
zač. 31.

8. október, piatok, Pelágia, 
úctyhodná. Menlivé časti z piat
ku (rúcho pôstnej farby) alebo o 
úctyhodnej (rúcho svetlé). Fil 3,8- 
19 - zač. 245; Lk 7,31-35 - zač. 
32.

9. október, sobota, Jakub Al- 
feov, apoštol, záväzná spomien
ka. Antifóny predobrazujúce alebo 
každodenné. Tropar o apoštolovi, 
Sláva: kondák o apoštolovi, I te
raz: podľa predpisu. Čit. rad. sob.:

2 Kor 1,8-11 - zač. 168; Lk 5,27- 
32-zač. 20. Apoštolovi: 1 Kor4,9- 
16-zač. 131; Mt 9,36-38; 10,1-8- 
zač. 34.

10. október, Dvadsiata nede
ľa po Päťdesiatnici, Svätých 
otcov Siedmeho všeobecného 
snemu. Radový hlas je tretí, evan
jelium na utierni je deviate, rúcho 
svetlé. Antifóny nedeľné. Tropar z 
hlasu a o Otcoch, kondák z hlasu, 
Sláva: kondák o Otcoch, I teraz: 
podľa predpisu. Prokimen, alelu
ja a pričasten najprv z hlasu a po
tom o Otcoch. Čít. rad. neď.: Gal
1,11-19 - zač. 200; Lk 7,11-16 - 
zač. 30. Otcom: Heb 13,7-16 - 
zač. 334; Jn 17,1-13 - zač. 56.

Dvadsiatyprvý týždeň po Päť
desiatnici

11. október, pondelok, Filip, 
diakon, apoštol. Menlivé časti z 
pondelka alebo o apoštolovi (rú
cho svetlé). Fil4,10-23-zač. 248; 
Lk 7,36-50 - zač. 33.

12. október, utorok, Probus, 
Tarach a Andronik mučeníci. 
Menlivé časti z utorka alebo o 
mučeníkoch (rúcho červené). Kol 
1,1-3a; 1,6c-11 -zač. 249; Lk 8,1-
3 - zač. 34.

13. október, streda, Karp, Pa- 
pyla a Agatonika, mučeníci. 
Menlivé časti zo stredy alebo o 
mučeníkoch (rúcho červené). Kol 
1,18-23 - zač. 251; Lk 8,22-25 - 
zač. 37.

14. október, štvrtok, Paraske- 
va Ternovská, úctyhodná (rúcho

svetlé). Menlivé časti o úctyhod
nej. Kol 1,24-29 -zač. 252; Lk9,7-
11 - zač. 41.

15. október, piatok, Eutym 
Nový, úctyhodný. Menlivé časti 
z piatku (rúcho pôstnej farby) ale
bo o úctyhodnom (rúcho svetlé). 
Kol 2,1-7-zač. 253. Lk 9,12-18 - 
zač. 42.

16. október, sobota, Longín, 
stotník, mučeník. Menlivé časti 
zo soboty (rúcho svetlé) alebo o 
mučeníkovi (rúcho červené). 2 Kor
3,12-18 -zač. 174; Lk 6,1-10 - zač.
22 .

17. október, Dvadsiataprvá 
nedeľa po Päťdesiatnici, Ozeáš, 
prorok. Radový hlas je štvrtý, 
evanjelium na utierni je desiate, 
rúcho svetlé. Antifóny nedeľné. 
Tropar z hlasu, Sláva: kondák z 
hlasu, I teraz: podľa predpisu. Pro
kimen, aleluja a pričasten z hla
su. Gal 2,16-20 - zač. 203; Lk 
8,5-15 - zač. 35.

Dvadsiatydruhý týždeň po 
Päťdesiatnici

18. október, pondelok, Lukáš, 
apoštol a evanjelista, záväzná 
spomienka (rúcho svetlé). Antifó
ny predobrazujúce alebo každo
denné. Troparo apoštolovi. Sláva: 
kondák o apoštolovi, I teraz: pod
ľa predpisu. Prokimen, aleluja a 
pričasten o apoštolovi. Čít. rad.: 
Kol 2,13-20 - zač. 255; Lk 9,18- 
22 - zač. 43. Apoštolovi: Kol 4,5- 
9; 14-18-zač. 260; Lk 10,16-21 - 
zač. 51.
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19. október, utorok, Joel, pro
rok. Menlivé časti z utorka alebo 
o prorokovi (rúcho svetlé). Kol 
2,20-23; 3,1 -3 - zač. 256; Lk 9,23- 
27 - zač. 44.

20. október, streda, Artem, 
veľkomučeník. Menlivé časti zo 
stredy, alebo o veľkomučeníkovi 
(rúcho červené). Kol 3,17-28; 4,1
- zač. 259; Lk 9,44-50 - zač. 47.

21. október, štvrtok, Hílarion 
Veľký, úctyhodný. Menlivé časti 
zo štvrtku alebo o úctyhodnom (rú
cho svetlé). Kol 4,2-9 - zač. 260; 
Lk 9,49-56 - zač. 48a.

22. október, piatok, Averkij, 
biskup. Menlivé časti z piatku (rú
cho pôstnej farby) alebo o bisku
povi (rúcho svetlé). Kol 4,10-18 - 
zač. 261; Lk 10,1-15-zač. 50.

23. október, sobota, Jakub, 
apoštol, záväzná spomienka 
(rúcho svetlé). Antifóny predobra
zujúce alebo každodenné. Tropar 
o apoštolovi, Sláva: kondák o 
apoštolovi, I teraz: podľa predpi
su. Prokimen, aleluja a pričasten
o apoštolovi. Čít. rad.: 2 Kor 5,1- 
10a - zač. 178; Lk 7,1-10 - zač. 
29. Apoštolovi: Gal 1,11-19-zač. 
200; Mt 13,54-58-zač. 56.

24. október, Dvadsiatadruhá 
nedeľa po Päťdesiatnici, Aret a 
spoločníci, mučeníci. Radový 
hlas je piaty, evanjelium na utierni 
jedenáste, rúcho svetlé. Antifóny 
nedeľné. Tropar z hlasu, Sláva: 
kondák z hlasu, I teraz: podľa 
predpisu. Prokimen, aleluja a pri
časten z hlasu. Gal 6,11-18 - zač. 
215; Lk 16,19-31 - zač. 83.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ

Tak Boh m iloval svet
O. Mgr. F rantišek Dancák, správca farnosti Kružľov, patrí nesporne medzi 

našich najaktívnejších publicistov. V  nedávnej m inulosti Spolok biskupa Petra 
Pavla G ojdiča a náboženské vydava te ľs tvo  PETR A vydali v spolupráci jeho  
dva titu ly — Otče náš a Mária. Dnes spolu prichádzajú s ďalším  dielkom  — Tak 
Boh miloval svet.

V  úvode autor píše: “M nohí z nás sme už iste boli pri posteli zom ierajúceho, 
najmä otca alebo matky. Každé slovo, ktoré sm e vtedy počuli, sa hlboko vrylo 
nielen do nášho srdca, ale aj do našej pam äti často na celý život. Preto neraz 
opakujm e: Taký bol náš otec, matka... Takto to povedal otec, matka...

V  evanjeliu mám e zapísané slová, ktoré povedal Ježiš, keď zom ieral na kríži 
za naše hriechy. V tedy z kríža povedal sedem  slov -  sedem  v ie t -  ktoré nám 
veriacim  sa hlboko vryli do nášho srdca.”

Tak Boh m iloval svet je  zb ierka príkladov a zam yslení v rozsahu 64 strán na 
sedem  výrokov Ježiša Krista z kríža. Súčasťou pub likácie  sú aj zam yslenie 
a príklady na štrnásť zastavení krížovej cesty.

Publikácia je  určená všetkým , ktorí berú vážne Božie slovo, chcú mu porozu
m ieť a prijať ho do svojho života.

o. Mgr. Juraj GRADOŠ
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SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

Kniha pre našich členov
Ako sme vás už inform ovali, G réckokato lícky ka len

dár na rok 2000 je  už v tlači. Súčasne sm e dali do tlače 
aj knihu Stanislava Meliša ROK SLOVA, ktorá je  pod ie

lovou knihou pre našich čle
n o v  S p o lk u  sv. C y r ila  
a Metoda na rok 2000. Č le
novia ju  dostanú súčasne 
s naším  kalendárom .

Boli by sm e ve ľm i radi, 
keby každý člen nášho spolku pri p revzatí ka lendára 
a členskej podielovej knihy zaplatil aj členské, ktoré je  
od 1. januára 2000 na základe schválenia na 3. valnom  
zhrom aždení v M ichalovciach dňa 12. júna  t.r. 80,- Sk.

Už v 17. čísle Slova sm e poprosili tých našich členov, 
ktorí z rôznych príčin doteraz nem ajú vyrovnané č len
ské za rok 1999, poprípade aj za predchádzajúce roky, 
aby tak urobili čím  skôr. Veľm i nám pom ôžu v našej čin
nosti. Za porozum enie ďakujem e. Výbor spolku

Z činnosti spolku
ĎALŠÍ Z HUMENNÉHO. Tešíme 

sa, že náš spolok sa rozrastá poč
tom riadnych i zakladajúcich členov. 
Ďalším zakladajúcim členom nášho 
spolku sa stal Ing. Boris Voroňák 
z Humenného.

AJ MLADÍ ĽUDIA. Počas tohtoroč
ného 8. stretnutia gréckokatolíckej 
mládeže v Bystrej sa do nášho spol
ku prihlásilo deväť mladých ľudí.

POSTAVENIE BYZANTU. Vyda
vateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda 
Byzant s.r.o. Košice je začlenené do 
Združenia katolíckych vydavateľstiev 
so sídlom v Bratislave.

OSPRAVEDLNENIE. Mária Jele- 
ňáková z Kežmarku darovala na spo
lok 150 Sk. Za chybu v augustovom 
dvojčísle sa jej ospravedlňujeme.

Štedré srdcia
Na podporu Spolku sv. Cyrila 

a Metoda prispeli:
Mária Dudová, Lipany 120 Sk, 

Anna Hrustičová, Ruská Poruba 100 
Sk, Anna Klembárová, Tichý Potok 
100 Sk, Helena Lukacková, Ruská 
Poruba 100 Sk, Anna Micikašová, 
Humenné 100 Sk, Spolok sv. ružen
ca, Hrčeľ 500 Sk, Mária Štenková, 
Humenné 100 Sk a Magdaléna Vin- 
clérová, Bratislava 50 Sk.

Dary na Spolok sv. Cyrila a Meto
da posielajte poštovou poukážkou 
typu „A“ na účet SLSP Michalovce, 
č. účtu 124240-559/0900.

Za dary Pán Boh zaplať!
-as-

V Trenčianskych Tepliciach zaznieval akatist
ZACHOVAJME KONTINUITU SVEDECTVA ŽIVEJ VIERY A OBRADU
V miestnom rímskokatolíc

kom Chráme sv. Štefana krá
ľa v Trenčianskych Tepliciach 
v auguste tohto roku zaznie
va la  východná m od litba  -  
akatist. Domáci veriaci už boli 
zvyknutí na Ďakovný akatist, 
ktorý sa tam už trikrát modlili 
minulého roku. S veľkou ra
dosťou uvítali túto východnú 
modlitbu aj tohto roku, keď 
som bol v Trenčianskych kú
peľoch na liečení. Dvakrát 
sme sa spolu pomodlili Aka
tist k Pánu Ježišovi a dvakrát 
Ďakovný akatist. Po modlit
be si mnohí zakúpili brožúr
ky akatistu. Sľúbili, že sa aj 
sami pomodlia túto modlitbu,

ako to už urobili niekoľkokrát 
od m inulého leta.

Pri m iestnom rímskokato
líckom  chrám e účinkuje aj 
zm iešaný cirkevný zbor ve
riacich, ktorý má v svojom  
rep e rto á ri n acv ičených  aj 
n iekoľko staroslovienskych 
skladieb, napr. Otče nás, Iže 
C heruv im y, D osto jno  je s ť  
a iné . P re z e n to v a li to  aj 
v auguste počas chrámové
ho sv ia tku  pri s lávnostne j 
sv. liturg ii. V iacerí kúpeľní 
hostia -  gréckokatolíci -  ale 
aj ja  sám som touto aktiv i
tou T renč iansko tep ličanov 
bol milo prekvapený. Ako sa 
vyslovili členovia chóru, tie 

to skladby v staroslovienči- 
ne im p r ip o m ín a jú  naše  
kresťanské začia tky spoje
né so s lo v a n s k ý m i v ie 
ro z v e s ta m i sv. C y rilo m  
a Metodom. Vedia si to vá
žiť a pripomínajú si ich ako 
veľkú vzácnosť.

Čo na to poviem e my — 
gréckokatolíci -  ktorých sa 
tieto skutočnosti priamo do
týkajú? Vieme byť aj my hrdí 
na ded ičstvo  našich kres
ťanských predkov, na cyri- 
lom etodské dedičstvo, a le
bo sa už za toto dedičstvo, 
nebodaj, hanbíme? Ako by 
sme mali byť všetci hrdí, že 
sm e z o s ta li n aš im  v ie 

rozvestom  verní i vo viere
i v obrade počas celých sto
ročí aj za veľm i nepriazni
vých okolností. Naši otcovia 
vydali nádherné svedectvo 
počas päťdesiatych i ďal
ších rokov. Aké svedectvo 
vydáme my -  gréckokatolí
ci — na konci dvadsiateho 
storočia?

S veľkou úctou zachovaj
me kontinuitu svedectva ži
vej viery. Vážme si aj obrad, 
v k torom  nám ju sv. Cyril 
a Metod prin iesli. Pretože 
kresťan, ktorý by si nevážil 
svoje korene, pohŕdal by mi
losťou, mohol by sa dostať 
do nebezpečenstva straty 
viery.

P. ThDr. Ján BABJAK, SJ

Vaši jubilanti
V októbri t. r. si významné ži

votné jubileum pripomínajú títo 
naši členovia:

Anna Románová z Nového 
Ruskova, Terézia Siváková zo 
Svidníka a Terézia Sotáková 
z Košíc.

Anna Bačová zo Sečoviec, 
Michal Bobík zo Zemplínske
ho Jastrabia, Helena Knapčá- 
ková z Radvane nad Labor
com, Jozef L ipovský zo 
Strážskeho, František Potoč- 
ňákz Lesíčka a Helena Sema- 
nová z Dlhého Klčova.

Juraj Bačo z Breziny, Pavol 
Kurtir z Nacinej Vsi, Mária 
Nemčíková zo Spišskej Novej 
Vsi, PhDr. František Pokorný 
z Kolína (ČR), Mária Porubco- 
vá z Kožuchova, Alžbeta Šču-

rová zo Sečovskej Polianky, 
Michal Španír z Trnková, Pavol 
Švéda zo Sačurova a Michal 
Zamutovský z Vysokej nad 
Uhom.

Šarlota Hučková z Prešova, 
Anna Rasputinská z Matiašky, 
Mária Repaská z Popradu 
a doc. Ing. Jozef Zubrický, 
CSc., z Košíc.

Mária Frigová z Vinného, An
drej Hančuľák zo Sačurova 
a Mária Kačurová zo Sačuro
va.

Anna Lukačišinová zo Svid
níka, o. Vasiľ Prokipčák 
z Chmeľovej a Júlia Zalomová- 
Marková z Prešova.

Mária Drozdová z Nižného 
Hrabovca.

Všetkým jubilantom vyprosu
jeme hojnosť Božích milostí Na 
mnoho rokov, šťastných rokov.

Tohtoročná cyrilometodská odpustová slávnosť v Nacinej 
Vsi. Foto: Ján POPRÍK
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SÚŤAŽ V PREDNESE KRESŤANSKEJ POEZIE

Miestny odbor Matice slo
venskej v Žiline v spoluprá
ci s m estom  Ž ilin a  a 
Oravským múzeom v Orav
skom P o dzá m ku  u s p o 
radúva od roku 1993 súťaž 
v recitovaní kresťanskej po
ézie a prózy pod názvom "... 
a Slovo bolo u Boha”.

V tom to  roku  má te d a  
súťaž svoj s iedm y ročník. 
Súťaž je ponímaná ekum e
nicky -  u rče ná  je  p re  
všetkých kresťanov, pre ka
tolíkov, p ro testan tov i pre 
pravoslávnych.

Záujemcovia sa môžu pri
h lásiť p riam o  na a d re s y  
usporiada teľov k ra jských  
predkôl, a to do konca ok
tóbra 1999:

- Helena Čajková, Hollé- 
ho ul. 5, 903 01 Senec (Bra
tislavský kraj)

- P iaristické gym názium

Jozefa Braneckého, Palac- 
kého ul. 4, 912 50 Trenčín 
(Trenčiansky kraj)

- Základná škola sv. Don 
Bosca, ul. Ľ. Fullu, 955 01 
Topoľčany (Nitriansky kraj),

- Gymnázium sv. Andreja, 
Nám. A. H linku 5, 034 01 
Ružom berok (Žilinský kraj)

- Sekcia pre m ládež KBS, 
M isijný dom, Skuteckého ul. 
4, 974 01 Banská Bystrica 
(Banskobystrický kraj)

- Základná škola Š. Mno- 
heľa, Sucháňova ul. 3522, 
058 01 Poprad  (západné  
okresy Prešovského a Ko
šického kraja)

- Základná škola sv. Cyri
la a Metoda, Duchnovičova 
ul., 066 01 H um enné (vý
chodné okresy Prešovské
ho a Košického kraja).

Súťažiť sa bude v dvoch 
zák ladných  ka tegóriách  -

poézia a próza — a v štyroch 
v e k o v ý c h  k a te g ó r iá c h  — 
m ladší žiaci (ročníky 1-4), 
s ta rš í ž iac i (ro čn íky  5-8), 
stredoškoláci a dospelí.

V  tom to roku je  táto súťaž 
zaradená do podujatí Roka 
kresťanskej kultúry.

-rs-

Blahoželanie
B la h o ž e lá m e  A n n e  

M u ško ve j z O kružne j k 
50. výročiu  narodenia. Ju
b ilantke  ďaku jem e za je j 
p ä tn á s ťro č n ú  ka n to rskú  
službu a pra jem e veľa  Bo
žích  m ilo s tí a ešte  ve ľa  
šťastných rokov.

rodina M ajirských 
a ostatní veriaci

M Firma MARSAB Košice

Sme pre vás

ponúka široký sortiment 
kníh v predajniach:
Košice -  Hlavná 86, Hlavná 41, 

Mlynská 21 
Humenné -  Nám. slobody A/3 
Michalovce -  Nám. slobody 
Moldava -  Hlavná 5 
Rožňava -  Nám. baníkov 2 
Sabinov -  Nám. slobody 57 
Sečovce - Nám. sv. C. a M. 161 
Svidník -  Sov. hrdinov 
Trebišov -  Štefánikova 15/5

T0NDACH
Škridla z pálenej hliny je stavebný mate
riál, ktorý má štyritisícročnú tradíciu. 
Vzduch, zem, voda a oheň -  to sú štyri 
prvky, ktoré pálenej škridle prepožičiava
jú svoje vynikajúce biologické vlastnosti.

Tondach -  to je prírodná škridla. Viac prí
rodná už ani nemôže byť. Najkvalitnej
šia h lina , dokona lé  sp racovan ie  
a nepretržitá kontrola kvality zaručujú, že 
vydrží po celé generácie.

Tondach -  najširší sortiment najkvalitnej
šej keramickej strešnej krytiny na Sloven
sku.

Sklad Košice 
Tondach Slovensko, s.r.o. 
Magnezitárska 5 
040 01 Košice 
teľ: 095/6256606 
tel./fax: 095/6256588 
E-mail: tondach netax.sk. 
Internet: www.tondach.sk 
Centrála:
Tondach Slovensko, s.r.o. 
Nádražná 79/28 
972 13 Nitrianske Pravno 
Tel.: 0862/544 79 00, 544 71 83 
fax: 0862/5447908

http://www.tondach.sk


P a n e , u k á ž  n á m  c e s t u ...
M o ž n o  je  v o  v a š o m  o k o lí n ie k to , 
k to  Je c h o r ý , 
k ío  je  s á m -  potrebuje opatrovateľskú službu, do

niesť obed, poradiť, doprovod k  leká
rovi, pom oc p r i domácich prácach, 
duchovnú pomoc.

Možno aj vy potrebujete pomoc.

Ďalšie inform ácie ohľadom  služby: 
Charita tívna služba v rodinách Prešov 
Požiarnická 17
č.t.: 091/721 333 (aj odkazovač)

D a ro v a Ií na SLOVO
Emílía Falatovičová, Čerhov 40 Sk, Anna 

Sedláková, Čeľovce 40 Sk, Mária Bodnáro- 
vá, Čeľovce 90 Sk, Terézia Halapinová, Če
ľovce 40 Sk, Eva Takáčová, M. Bara 40 Sk, 
Ediard Gido, Trebišov 40 Sk, Júlia Kušníro- 
vá, Trebišov 40 Sk, Mária Príhodová, Trebi
šov 100 Sk, Gréckokatolícka farnosť, Závad
ka 250 Sk, Ján Sýkora, Spišské Podhradie 
136 Sk, Gréckokatolícka farnosť Slovinky 
1262 Sk, Štefan Virostek, Helcmanovce 50 
Sk, Lýdia Ondíková, Helcmanovce 150 Sk, 
Michal Mackovjak, Gelnica 100 Sk, Peter

Ištván, Šarišské Jastrabie 40 Sk, Katarína 
Repková, Nová Ľubovňa 140 Sk, Gréckoka
tolícka farnosť Malý Lipník 60 Sk, Mária Pa- 
vuková, Vyšný Hrabovec 100 Sk, Michal 
Ivančo, Stropkov 40 Sk, Michal Tančák, Mrá- 
zovce 40 Sk, Štefan Bugir, Lomné 84 Sk, Anna 
Fečková, Kolbovce 40 Sk, Gréckokatolícka 
farnosť, Hrabovčík 100 Sk, Michal Gajdoš, 
Havaj 40 Sk, Ján Žatkovič, Bokša 60 Sk, Gréc
kokatolícka farnosť Žakovce 50 Sk, Mária Pi- 
rožeková, Vlková 40 Sk, Anna Lichvárová, 
Veľký Slávkov 40 Sk, Ján Valiga, Tatranská 
Kotlina 340 Sk, Terézia Ferančíková, Nová Po
lianka 100 Sk, Michal Lazor, Jánovce 90 Sk,

Katarína Ňaňková, Dolný Smokovec 40 Sk, 
Gréckokatolícka farnosť Tichý Potok 60 Sk, 
Rímskokatolícky farský úrad Terňa 40 Sk, Mi
lan Macejko, Svinia 40 Sk, Stanislav Sekeľ, 
Prešov 100 Sk, Terézia Kužmová, Sabinov 
40 Sk, Mária Uhlárová, Sabinov 40 Sk, Mag
daléna Timurová, Sabinov 40 Sk, Margita 
Cenkerová, Sabinov 20 Sk, Helena Timuro
vá, Sabinov 40 Sk, Mária Andrašková, Sabi
nov 40 Sk, Jozef Lazor, Sabinov 40 Sk, Ka
rol Macko, Sabinov 40 Sk, Anna Varholíková, 
Sabinov 70 Sk, Mária Petriľáková, Sabinov 
40 Sk, Ján Sakmár, Suchá Dolina 140 Sk.

Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

V y d a v a te ľs tv o  By- 
zants.r.o . Košice Spol
ku sv. Cyrila a Metoda 
v M ichalovciach vydá
va aj na Jubilejný rok 
2000 Gréckokatolícky 
ka le n d á r s bohatým  
duchovným  obsahom.

G réckokato lícky ka
lendá r 2000 patrí do 
všetkých našich rodín.

Časopis gréckokatolíkov vychádza k 1. a 3. nedeli v mesiaci. Vydáva Spolok sv. Vojtecha, Vojtech s. r.o. v Trnave. Vedením redakcie SLO VO  poverený: o. Mgr. František Dancák. Redaktori: Anton Mesároš, Pavol Kušnír. Poradca pre teologické otázky: o. Anton Mojžiš. Predseda 
Redakcia redakčnej rady: o. Marek Pribula. DTP: PV-Media s.r.o. Tlač: SLOVSPOL Košice a.s. Príspevky zasielajte na adresu: Redakcia Slova, 
Hlavná 8  Hlavna 8, 080 01 Prešov, telefón a modem-fax 091/723 783, mobil 0905 467 100, E-mail: slovo@ke.telecom.sk. Redakcia si vyhradzuje 

0 8 0  01 Prešov |3™ C) na ^Pravu zaslanÝch príspevkov. Zaslané rukopisy nevraciame. Cena 1 výtlačku 7 Sk. Celoročné predplatné 160,-Sk. Peňažný 
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POD TÁBOROM 32 
080 01 PREŠOV 
TEL. 091/722 841

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

mailto:slovo@ke.telecom.sk

