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SLOVO

Martin KOCAN

Hlas v srdci
M áš  s v o ju  tv á r  a  s v o je  te lo .
M áš  s v o ju  m y s e ľ  a  s v o je  s rd c e .  
S k ú s  s v o ju  d u š u  
v  to m  z m ä tk u  n á js ť .

S k ú s  s v o ju  d u š u  
v  s e b e  s a m o m  n á js ť .
S k ú s , je  v  tv o je j h ĺb k e ,  
na s v e tlo  ju  d a j.

P o č ú v a j h la s , h la s  v  s rd c i,  
te n  B o ž í h la s .
M áš  h o  v  s rd c i, m á š  h o  v  m y s li ,  
je  s  te b o u  a  u ž  ť a  n e o p u s t í .



Čas návratov
Pápež Ján Pavol II. v Ter- 

tio Millennio Adveniente pri
pomína, aby cieľom tretieho 
a posledného roku príprav 
na oslavy Veľkého jubilea  
roku 2000 bolo rozšírenie ho
rizontov človeka v smere 
perspektívy samotného Ježi
ša Krista. Táto perspektíva je 
perspektívou pravdy o Otco
vi, ktorý je na nebesiach, kto
rým bol Syn poslaný na zem 
a ku ktorému sa vrátil.

Celý kresťanský život je veľ
ké putovanie do domu Otca. 
Každý deň nanovo objavujeme 
jeho veľkorysú božiu lásku, 
najmä k márnotratným synom. 
Toto putovanie angažuje vnú
torný svet každého človeka, 
rozširuje obrátenie sŕdc na 
spoločenstvo veriacich, aby 
nakoniec zahrnulo celé ľud
stvo.

Je tu čas, v ktorom sme 
všetci povolaní k opravdivému 
obráteniu. Všetci sme vyzvaní, 
aby sme sa navrátili k jednote 
s Bohom. Toto navrátenie ob
sahuje jednak “negatívny” as
pekt, t.j. oslobodenie sa od 
hriechu s prijatím sviatosti 
zmierenia a jednak má “pozi
tívny” aspekt, čo znamená voľ
bu neustáleho dobra. Dobro je 
vyjadrené v etických hodno
tách, ktoré sú potvrdené a pre
hlbované v Evanjeliu.

Situácia celého vesmíru je 
taká, o ktorej možno povedať, 
že stvorenie má svoje korene 
v budúcnosti, že žije zo svojej 
budúcnosti. Zmysel a jednota 
stvorenia je v konečnej plnos
ti, ku ktorej smeruje. Otec stvo- 
ril svet, aby smeroval ku 
Kristovi. Celé stvorenie je po
značené touto dynamikou a je 
uzavreté v otcovskom rodení 
Syna. Syn je Začiatkom a Kon
com. Začiatkom - alfou - je pre
to, lebo všetko bolo v ňom 
stvorené. Koncom - omegou - 
je preto, lebo všetko k nemu 
smeruje a bude v ňom všetko 
zjednotené. Svet je povolaný v 
Kristovi.

S vedomím týchto skutoč
ností pripravme sa na budúco
ročné oslavy Veľkého jubilea a 
na budovanie civilizácie lásky 
v nasledujúcom storočí.

M. STANISLAV

9. ročník 
Medzinárodného 

festivalu 
duchovných piesni 

byzantského obradu 
v Košiciach

G réckokato lícke  b iskupstvo  Prešov
a C yrilom etodská  spo lo čn o sť
vás pozývajú na 9. ročník Medzinárodného festivalu
duchovných piesní byzantského obradu,
ktorý sa uskutoční pod záštitou
Dr. h. c. Mons. Jána Hirku, diecézneho biskupa,
a Milana Kňažka, ministra kultúry Slovenskej republiky,
ako podujatie Roka kresťanskej kultúry
a prípravy na Veľké jubileum  2000
v dňoch 5.- 6. novem bra v Dom e um enia v Košiciach.
5. novem bra - p iatok - zač ia tok  o 18.00 h
6. novem bra - sobotu  - zač ia tok  o 16.00 h

Predpredaj vstupen iek:
Pokladňa Štátnej filharm ónie v Dom e um enia Košice  
(p o n d e lo k -š tv rto k o d  14.00 do 16.00 h)

K ontaktná adresa pre hrom adné objednávky:
JUDr. H elena D ohovičová,
P ajorova 14, 040 11 K ošice, č ís.te l.: 095/6253112

Perly východných otcov
Sv. Bažil Veľký O TOM, AKO NÁS PÁN UČÍ PRÍKLADMI
Čom u nás chce naučiť Pán príkladm i, do ktorých  

dodáva slová: ani jeden z vás, ak sa nezriekne  
všetkého, čo má, nem ôžem  byť m ojím  učen íkom ” 
(Lk 14, 33), lebo keď voľakto chce vystaviť vežu, a le 
bo pustiť sa do boja s iným kráľom , m usí sa pripra
v iť  alebo na stavbu veže alebo do boja, a keď nie je  
pripravený, potom  m usí hneď na začiatku alebo ne
klásť základy, alebo prosiť o mier. Či ten, čo sa chce 
stať učeníkom  Pána, m usí sa zriecť všetkého, a keď  
pozná, že je  to pre neho ťažké, či m ôže od začiatku  
nebyť učeníkom  Pána?

-Úm yslom  Pána je týmito príkladmi nie dovoľovať byť 
alebo nebyť učeníkom , ale ukázať nem ožnosť ľúbiť sa 
Bohu uprostred záležitostí, ktoré rozptyľujú, v ktorých 
sa ľahko môžem e vystaviť nebezpečiu padnúť do diab
lových sietí a vystaviť sa na posm ech a opovrhnutie  
z toho dôvodu, že zanechal neukončenú vec, za ktorú, 
ako sa zdalo, horlil. Záchranu pred tým  prosil prorok: 
“Lebo ja hovorím : Nech netešia sa zo mňa, nech nena- 
dúvajú sa proti mne, keď sa noha moja potkýna” (Ž 37, 
17).

Zasadnutie biskupov
na Velehrade

Spoločné zasadnutie Konfe
rencie biskupov Slovenska a 
Česka sa uskutoční v dňoch 
8-12. novembra na Velehrade.

Posviacky
- Na chrámový sviatok sv. 

Michala archanjela - 7. no
vembra - v Lomnom bude po
sviacka sakristie a exteriéru 
chrámu.

- V Chráme sv. Michala 
archanjela v Borové, farnosť 
Habura, bude 7. novembra 
posviacka obnoveného iko- 
nostasu.

Televízny film 
o Blažejovi 

Krasnovskom
V auguste bol dokončený 

dokumentárny film - medai
lón -o Ing. Mgr. Blažejovi Kras
novskom. Polhodinový do
kument financovala finančná 
spoločnosť Cassoviainvest 
Košice. Film bude v najbliž
ších dňoch vysielať Sloven
ská televízia.

Hnutie 
kresťanských rodín

Celoslovenský snem Hnu
tia kresťanských rodín sa 
uskutoční dňa 27. novembra 
v Bratislave.

Dvorianky spomínali
Sv. liturgiou za živých a pa- 

nychídov za zosnulých, ktoré 
slúžil o. Emil Zorvan, si farské 
spoločenstvo v Dvoriankoch 
dňa 17. septembra pripome
nulo 50. výročie zatknutia dva
nástich obyvateľov obce, ktorí 
sa počas vtedajšej tzv. kato
líckej akcie postavili na obra
nu svojho kňaza o. Eduarda 
Gerberyho.

Spomienka na túto epizódu 
z pohnutej histórie našej cirkvi 
je vyjadrením vďaky našim 
otcom za prejav viery a posil
nením náboženského pove
domia mladej generácie.

-ez-

Najbližšie číslo SLOVA 
vyjde 7. novembra 1999
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Mária nás učí niesť kríž 
a znášať bolesť

Spomeňme si na stretnutie Panny 
Márie so Simeonom. Jeho slová “Te
raz prepustíš, Pane, svojho služobní
ka v pokoji podľa svojho slova, lebo 
moje oči uvideli tvoju spásu” (Lk 2,29) 
sú pre Máriu novým potvrdením toho, 
že Ježiš je skutočne Božím Synom . 
Inšpirovaný Bohom však zároveň sta
rý Simeon Božej Matke oznamuje, kto
rou cestou musí ísť: “A  tvoju vlastnú 
dušu prenikne meč” (Lk2 ,35a).

Aj nám sa možno darí podobne, 
keď sme hlbšie spoznali Boha 
a vydali sa za ním cez mnoho pre
kážok. Jedného dňa sa nám však 
prostredníctvom nejakého člove
ka alebo okolnosti aj nám stane  
jasným, že Krista môžeme nasle
dovať jedine rozhodným “áno” ku 
krížu.

Mária prišla na niečo, na čo m u
síme skôr či neskôr prísť všetci: 
na to, že sa musíme zmieriť s tým, 
čo je nevyhnutné. Nie je  vôbec  
ľahké naučiť sa niečo také, ale 
mnohí dokázali pretrpieť tragédie 
a dokonca nad nimi zvíťaziť. Bo- 
oth T ark in g to n  h o v o ril:  “So  
všetkým by som sa dokázal zm ie
riť okrem jedinej veci: s lepoty”. 
Potom jedného dňa -  mal už viac  
ako 60 rokov -  sa pozrel na kobe
rec: farby boli rozmazané, nedo
kázal rozoznať vzorec. Šiel k lekárovi 
a dozvedel sa tvrdú pravdu -  strácal 
zrak. Jedno oko už bolo skoro slepé  
a druhé ho malo o chvíľu nasledovať. 
To, čoho sa obával najviac, sa stalo  
skutočnosťou. Neskôr sa vyjadril: “Zis
til som, že so stratou zraku sa doká
žem zmieriť tak isto, ako sa ktosi iný 
dokáže vyrovnať s čímkoľvek. Aj keby 
som stratil všetkých päť zm yslov, 
viem, že by som mohol žiť ďalej iba 
sám vo svojej duši. Pretože práve  
dušou vidime a ňou žijem e, nech už 
si to uvedomujeme alebo nie”.

Ak sa rozhodneme pre Krista, bu
deme aj my musieť znášať prenasle
dovania a utrpenia, kratšie či dlhšie,

v tej alebo onej form e. Ježiš nás be
rie za slovo. Život, ktorý sa snažím e  
vnášať do svojej dediny, farnosti či iné
ho spoločenstva, sa znenazdania strá
ca pre nevernosť niektorého človeka 
alebo nedorozumenie kvôli nevyjasne
ným, napätým vzťahom. Ale tak, ako 
sa Mária nenechala odradiť pred veľ
kým nebezpečenstvom hroziacim zo 
strany Herodesa a zabezpečila Ježi
šovi život, tak ani my nesmieme nikdy

upustiť od toho, aby sme zabezpečili 
život Krista medzi nami.

Veľkou bolesťou pre Máriu bolo hľa
dať malého Ježiša v chráme. Je prav
da, že ho našla, ale táto strata bola  
strašná, keď si predstavíme, čo Ježiš 
pre Máriu znam enal. On šiel do chrá
mu, aby počúval učiteľov, rozprával 
s nimi a pýtal sa ich. Keď ho nešťast
ný Jozef s Máriou našli a robili mu vý
čitky, Ježiš ich poučil: “Nevedeli ste, 
že mám byť tam , kde ide o m ôjho  
otca?” (Lk 2, 49b). Po dlhšom  čase 
intenzívneho života s Bohom môže aj 
s nami nakladať Pán tak, že sa akoby  
vzďaľuje a pokušenia k hnevu, netr
pezlivosti sa vracajú späť. Cieľ, ktorý

nás priťahoval, sa nám strá
ca z očí a my by sme chceli 
zanechať kresťanský život. 
“Prečo sa mám namáhať? Iní 
predsa žijú bezstarostne.” Tu 
nás však Ježiš učí: Nevieš, 
že m usím  robiť to, čo chce  

môj Otec? Dal som ti mnohé milosti. 
Bol to však dar. Ty si uveril, že ti to 
patrí. Teraz som odtiahol svoju ruku, 
aby si poznal svoju úbohosť, aby si sa 
naučil vážiť si moje milosti. Ak mi aj 
napriek tom u zostaneš verný, vrátim  
sa k tebe v miere omnoho väčšej.

Pre kresťana, ktorý prekonal všetky 
tieto skúšky, nastáva čas spojenia  
s B ohom , ktorý  m ožno porovnať  
s úsekom  Máriinho života, keď žila 
s Ježišom vo veľkej jednote až do za
čiatku jeho verejného života.

To je nová udalosť aj v Máriinom ži
vote. Vidí Ježiša, ako koná podivuhod
né veci: vystupuje na verejnosti, hovorí 
slová života, koná zázraky, znáša pre
nasledovanie, zhromažďuje učeníkov...

Mária po tri roky nasleduje Ježiša  
a na konci ju  nachádzam e pri päte 
kríža. Zatiaľ čo Ježiša všetci, aj tí naj
vernejší, opustili a nemali okrem apoš
tola Jána odvahu zostať na strane  
odsúdeného, pod krížom prežíva Má
ria to, že je  Božou Matkou vo svojej 
plnosti. Jej Syn uskutočňuje vykúpe
nie, pre ktoré prišiel na svet. Keď visí 
na kríži, prepúšťa Máriu ako svoju 
matku a dáva jej iného syna slovami: 
“Hľa, tvoj syn”. My nechápeme, čo sa 
deje v Márii. Azda chápem e, že Ján 
v porovnaní s Ježišom  nemá pre ňu 
skoro žiaden význam. Ona však urči
te chápe, že za týmito slovami sa skrý
va tajomstvo. Nejakým spôsobom sa 
Mária m usí vzdať svojho Syna, aby 
v Jánovi prijala nás všetkých -  celé  
ľudstvo. Ako často sa niečo podobné 
o p a k u je  v ž iv o te  ľu d í. N ie  sú  
k podobnému kroku ako Mária vyzý
vaní rodičia, keď vidia, ako ich deti 
dospievajú, opúšťajú domov, aby išli 
za svojím  povolaním , aby si založili 
vlastné rodiny, ale svoj život zasvätili 
Bohu?

Ak sa kresťan nechá formovať skúš- 
kami od Boha a pritom mu zostane 
verný, vyzýva ho Boh k tomu, aby vy
konal veľké veci pre kresťanstvo.

o. Mgr. Marek PRIBULA
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Boh ich stvoril ako muža 
a ženu a požehnal ich

V tretej časti Katechizmu ka
tolíckej Cirkvi sa stretávame 
s pravdou, že človek je spolo
čenský tvor a že spoločenským 
životom je tiež obrazom Boha, 
ktorý žije v spoločenstve troch 
Božských osôb.

“Boh je láska a žije sám v sebe 
z tajomstva osobného spoločen
stva lásky. Tým, že Boh stvoril ľud
skú prirodzenosť muža a ženy na 
svoj obraz..., vložil do nej povola
nie-a teda schopnosť a morálnu 
zodpovednosť -  k láske a spolo
čenstvu” (KKC 2331).

Spoločenstvo muža a ženy je 
jedinečné, nič sa mu na svete 
nevyrovná. Je stvorené zároveň 
s človekom, ktorý je alebo muž 
alebo žena a tou samou skutoč
nosťou volá po druhom partne
rovi aj vtedy, keby sme 
odmysleli žiadostivosť. Tá iba 
zosilňuje toto volanie. Hovorime 
tu o rozdielnosti a komplemen- 
tárnosti, čiže o vzájomnom do- 
píňaní sa týchto dvoch 
rozdielnych ľudí. Musia tu byť 
dvaja a len dvaja. Rozdielnosť 
muža a ženy nie je len fyzická. 
Je tu ešte aj v cítení a pozná
vacom procese, aj v hodnotení, 
aj v rozhodovaní a uskutočňo
vaní. Preto aj komplementár- 
nosť, čiže otvorenosť pre 
druhého je mnohostupňová, od 
fyzickej až po duchovnú. U 
kresťanov to ide ešte ďalej 
a vyššie vo vzájomnom sprost
redkovaní spásnej milosti.

Aj z toho pohľadu vyplýva to, 
že opravdivé manželstvo môže 
byť len jednotné a nerozlučné. 
Fyzické úkony by azda mohli 
pripustiť aj niečo iné, ale ďalšia 
komplementárnosť, vzájomné 
dopĺňanie sa, môže byť len 
medzi dvoma osobami, z kto
rých jedna je muž a druhá žena, 
a ktoré sú tak vnútorne spoje
né, že zrada tu neprichádza do 
úvahy. Manželstvo je podstatne 
jednotné a nerozlučné. Kto by 
zrušil jednu z týchto vlastností, 
zrušil by manželstvo a zreduko
val by ho iba na vonkajší fyzic
ký vzťah muža a ženy motivo

vaný pragmatizmom.
Keď sa komplementárnosti 

nezadosťučiní na každom stup
ni, vtedy je dvojica osôb ochu
dobnená a trpí. Také manžel
stvo nemôže byť šťastné. Treba 
však povedať aj to, že vyšší stu
peň komplementárnosti môže 
sublimovať nižší, nie však opač
ne. Osoby v manželstve môžu 
byť šťastné aj bez fyzických 
úkonov, keď pre nejakú príčinu 
nie sú možné, alebo sa ich oba
ja dobrovoľne zriekli pre vyšší 
cieľ. Nižší stupeň nemôže na
hradiť vyšší. Bol by to klam. 
Napr. fyzické úkony nemôžu 
vyplniť nedostatok citového ale
bo duchovného vzťahu.

Tým, že sa muž a žena v 
manželstve tak hlboko oddali 
sebe, že sa stali v biblickom vy
jadrení “jedným telom” (Gn 2, 
24), nestratili svoju individuali
tu a svoju dôstojnosť. Obaja sú 
Božím obrazom. “Každé z 
oboch pohlaví je s rovnakou 
dôstojnosťou, hoci odlišným 
spôsobom, obrazom Božej 
moci a nežnosti. Spojenie muža 
a ženy v manželstve je spôsob, 
ako napodobniť v tele veľko
dušnosť a plodnosť Stvoriteľa. 
“Muž opustí svojho otca i svoju 
matku a prilipne k svojej man
želke a budú jedným telom” (Gn 
2,24). „Z toho spojenia pochá
dzajú všetky ľudské pokolenia” 
(KKC 2335). Sexualita je Boží 
dar. Preniká a charakterizuje 
celú osobnosť človeka. “Ako 
muža a ženu ich stvoril” (Gn 1, 
27-28), to znamená, že človek 
môže existovať len ako muž 
a žena, že musí prežívať svoju 
sexualitu, musí sa s ňou vyrov
nať, prijať ju, a niesť aj záväz
ky, ktoré z nej vyplývajú.

Prvým záväzkom je prijať jej 
význam a poslanie, ktoré jej ur
čil Stvoriteľ. Je to podávanie ži
vota a vytvorenie spoločenstva, 
ktoré nazývame manželstvo, 
kde jedine možno realizovať už 
spomínanú komplementárnosť, 
čiže výmenu darov, až do po
slednej bodky.

Ďalej treba priznať pravé 
miesto sexuálnej radosti, ktorá 
tiež patrí do vzájomnej komple
mentárnosti a nemožno ju od
deliť od osôb, alebo ju 
ohraničiť na čisto fyzický úkon. 
Ani ju nemožno oddeliť od 
účelu plodenia, lebo každý fy
zický úkon má vyjadrovať plnosť 
poslania sexuálnej stránky 
človeka. Sexuálna radosť je 
kvôli plneniu tohto poslania 
a nie je sama pre seba.

Okrem tejto výsostnej komple
mentárnosti, ktorá sa deje vo 
vnútri manželskej dvojice, je tu 
ešte široká a veľmi jemná vše
obecná komplementárnosť, kto
rá sa deje na báze širokej alebo 
užšej spoločnosti mužov a žien. 
Sú to stretávania sa mládeže, prí- 
tomnosť žien alebo mužov 
v spoločenstvách, na pracovisku, 
v úradoch, pri cestovaní, na zá
jazdoch, na liečebných pobytoch 
a pod. Nemožno túto komple
mentárnosť ignorovať. Muž vša
de, kde sa objaví, je mužom, 
žena podobne je ženou. Majú sa 
usilovať, aby ich prítomnosť bola 
pozitívnym prinosom.

To nevyhnutne vyžaduje pes
tovanie čnosti čistoty. To chce 
odstrániť vulgárne zmýšľanie, 
reči a správanie sa v spoloč
nosti voči osobám druhého po
hlavia. To chce novú kultúru 
v každej oblasti. Čisté srdce vidí 
veci v Božom pohľade. Ak sa 
máme naozaj premeniť a obno
viť, a tak vstúpiť do tretieho ti
sícročia, mali by sme sa stať 
apoštolmi na poli tejto obnovy, 
lebo tu svet veľmi blúdi.

“Muža a ženu stvoril ich. 
A požehnal ich Boh...” (Gn 1, 
27-28). Boh ustavične žehná 
ľudí, žehná manželov, žehná 
rodiny, žehná národy. Boh nás 
miluje. S týmto silným presved
čením treba vstúpiť do tretieho 
tisícročia napriek všetkým pe
simistickým pohľadom. Kresťa
nia musia mať vždy nádej!

Prof. ThDr.
Mons. František TONDRA 

spišský diecézny biskup

V  latinskej cirkvi sú me
siace máj a október za

svätené osobitným spôsobom 
úcte Panny Márie. Typickým 
prejavom ľudovej zbožnosti 
počas týchto mesiacov je 
modlitba sv. ružence alebo 
mariánske litánie. Východní 
katolíci, žijúci na obradovo 
zmiešanom území, čiastočne 
prevzali najmä pobožnosť 
svätého ruženca, alebo sa 
snažia, najmä v poslednom 
období, rozšíriť niektoré iné 
prejavy mariánskej úcty, ako 
je moleben, či akatist, ktoré 
považujú za primeranejšie du
chu východnej liturgie .
V otázke existencie tzv. mari
ánskych mesiacov, ako je máj 
či október, východní liturgisti 
upozorňujú, že táto prax nemá 
liturgické opodstatnenie vo vý
chodných liturgických tradíci
ách. Táto skutočnosť však ne
musí viesť bezprostredne ku 
kritike prevzatia tejto latinskej 
praxe aj východnými kresťan
mi, alebo k snahe o jej zruše
nie. Dôvodom tohoto tolerant
ného prístupu môžu byť aj 
skutočnosti, ktorým by sme 
chceli venovať pozornosť 
v tomto príspevku.

Ide tu o históriu vzájomné
ho vplyvu medzi Východom a 
Západom v oblasti marián
skych liturgických slávení. Tej
to otázke venoval osobitnú 
štúdiu Jesús Castellano Cer- 
vera v reprezentačnej publiká
cii venovanej liturgiám kres
ťanského východu sláveným 
v Ríme počas mariánskeho 
roku 1987-88. Na základe 
jeho výskumu, o ktorý sa 
v prevažnej miere opierame 
v tomto príspevku, ako aj 
podľa mienky všetkých odbor
níkov v tejto oblasti, pomer 
vzájom ného liturgického  
ovplyvňovania Východu a Zá
padu v oblasti mariánskej litur
gickej úcty vyznieva jedno
značne v prospech Východu.

Väčšina všeobecne rozšíre
ných a dôležitých marián
skych sviatkov, ktoré dnes 
latinská cirkev slávi, majú to
tiž svoj pôvod na Východe. 
Spomedzi sviatkov latinského 
pôvodu tvorí výnimku sviatok 
Navštívenia Panny Márie-2 . 
júla, ktorí uviedli františkáni 
v roku 1263 a ktorí prevzali 
Sýri, Kopti a Maroniti do svo
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jich liturgií na Florentskom 
koncile (1439).

Najstarším mariánskym  
sviatkom je Zbor Bohorodičky, 
ktorý je vo východných liturgi
ách slávený v bezprostrednej 
spojitosti so sviatkom Narode
nia Pána, na druhý deň via
nočný. Tento sviatok má svoj 
pôvod v Egypte a od 5. storo-

Panny Márie a Usnutia Boho
rodičky sa prvýkrát začali slá
viť v Ríme v priebehu 7. sto
ročia zásluhou  kom unít 
východných kresťanov, ktoré 
tu boli v tomto období ešte po
četné. V latinských liturgic
kých knihách (Líber Pontifica- 
lis) sa prvá zmienka o nich 
objavuje až za pápeža Serge-

ny M árie a po vyh lásen í 
dogmy o Nepoškvrnenom po
čatí ho slávi 8. decembra.

História nás učí, že prebera
nie niektorých typických sviat
kov, či pobožností jednej cirkvi 
iným obradom či cirkvou pre
biehalo vždy v obidvoch sme
roch. Vo viacerých východných 
katolíckych cirkvách sa to tý-

v Bazilike S. Maria Maggiore 
pri príležitosti osláv 1550. vý
ročia Efezského koncilu. O rok 
nato - 2. februára 1982 - ním 
vo svätopeterskej bazilike slá
vil sviatok Stretnutia -  Obeto
vania Pána a 25. marca 1987, 
v mariánskom roku zasa svia
tok Zvestovania Pána. Pri hym
ne akatistos sa stretol aj so slo-

VZÁJOMNÉ LITURGICKÉ VPLYVY

čia bol slávený aj v Byzancii.
V Ríme sa objavil až neskôr 
a v súčasnosti ho latinská cir
kev znovu uviedla do liturgic
kého slávenia ako sviatok 
Panny Márie Bohorodičky na 
deň 1. januára.

Ďalší sviatok východného 
pôvodu s jasným mariánskym 
podtextom, ktorý sa rozšíril na 
Západ, je sviatok Stretnutia -  
Obetovania Pána. Jeho sláve
nie v Jeruzaleme už vo 4. sto
ročí spomína známy starokres- 
ťanský spis pútnický Egerie.
V tom istom období sa v Jeru
zaleme sformovalo aj slávenie 
sviatku Zvestovania Pána.

Jeruzalemského pôvodu sú 
aj tri explicitné mariánske sviat
ky: Narodenie Panny Márie, 
Usnutie Bohorodičky a Uvede
nie Bohorodičky do chrámu.

Najstarší spomedzi nich je 
sviatok Usnutia Bohorodičky, 
ktorý sa v Jeruzaleme slávil 
15. augusta už od konca 5. 
storočia na mieste, kde mal 
byť jej predpokladaný hrob v 
Getsemanskej záhrade. Cisár 
Maurícius (582-602) rozšíril 
tento sviatok na celú byzant
skú ríšu o storočie neskôr. 
Sviatok Narodenia Panny Má
rie vznikol v Jeruzaleme v 6. 
storočí a jeho uvedenie súvi
sí pravdepodobne s posviac
kou Chrámu sv. Anny.

V tom istom období a podob
ným spôsobom sa zrodil aj 
sviatok Uvedenia Bohorodičky 
dochrámu, keď 21. novembra 
v roku 543 bol v bezprostred
nej blízkosti starého jeruzalem
ského chrámu zasvätený  
Bohorodičke nový chrám.

Sviatky Zvestovania Pána, 
Stretnutia Pána, Narodenia

ja I. (687-701), ktorý bol tiež 
východného pôvodu.

Sviatok Uvedenia Bohoro
dičky do chrámu slávili na Zá
pade dlhé s tá ro č ia  len 
niektoré východné kláštory, 
ktoré tu pôsobili. Až v 14. sto
ročí sa o jeho uvedenie do 
všeobecného kalendára za
slúžil Filip De Méziers, ktorý 
sa pri svojom dlhom pobyte na 
Cypre oboznám il s týmto

sviatkom a v roku 1373 ho 
začal uvádzať v Avignone.

So sviatkom  Narodenia  
Panny Márie je logicky spoje
ný aj ďalší sviatok, ktorý vý
chodné cirkvi uviedli už v 8. 
storočí -  sviatok Počatia sv. 
Anny. Latinská Cirkev tento 
sviatok v 10. storočí premeno
vala na sviatok Počatia Pan-

kalo a týka viacerých ľudových 
pobožností prevzatých zo Zá
padu, ako je napr. pobožnosť 
sv. ruženca. Západ sa však tiež 
necháva ovplyvňovať Výcho
dom. V minulosti sa tak dialo 
napr. preberaním liturgických 
slávení a sviatkov, ktoré sa zro
dili na Východe. V súčasnosti 
môžeme pozorovať, ako sa za
čínajú tešiť čoraz väčšej obľu
be niektoré typicky byzantské 

liturgické slá
venia.

H y m n u s  
akathistos pr
výkrát preložil 
do latinčiny 
okolo roku 
800 benátsky 
biskup Krištof 
a tento jeho  
preklad m i
ni o r i a d n e 
ovplyvnil tvor
bu stredove
kých liturgic
kých marián- 
s k y c h 
hym nov. K 
p r ia m e m u  
r o z š ír e n iu  
akatis tu  na 
Západe však 
došlo až v 
týchto posled
ných desaťro
čiach. Akatist, 

preložený do moderných zá
padných rečí, sa spieva neraz 
aj na originálne byzantské, či 
slovanské melodické vzory. 
Najmä súčasný pápež Ján Pa
vol II. prispel k oboznámeniu 
celej cirkvi s týmto hymnom, 
keď ho na jeho výslovnú žia
dosť zaradili do slávnostnej li
turgie slávenej 7. júna 1981

venskými gréckokatolíkmi 
v Prešove a tento hymnus je 
zaradený aj do liturgických 
osláv Jubilejného roku 2000 
v Ríme.

Mnohé kresťanské komuni
ty na Západe hľadia s istou 
svätou závisťou na bohatstvo 
liturgického slávenia, ktoré v 
byzantskej liturgii charakteri
zuje 15 dní prípravy na svia
tok Usnutia Bohorodičky. 
Preto bola pred desiatimi rok
mi v Ríme publikovaná litur
g ická p ríručka , ktorá sa 
inšpiruje byzantským hymnom 
Paraklisu k B ohorodičke  
a ktorá rozdeľuje jeho kánon 
do 15 dní slávenia a prípravy 
na tento mariánsky sviatok.

Pri slávení mariánskeho 
roku bola zas na základe by
zantských troparov Veľkej so
boty spracovaná osobitná po
božnosť tzv. Hodina Matky, 
ktorá má sprítomniť Máriinu 
účasť na tajomstve umučenia 
a zmŕtvychvstania Pána. Po
dobne aj tak typická latinská 
pobožnosť ako je sviatok Bo
žieho Tela je pri rímskej pro
cesii vedenej pápežom zakon
čovaná veľkou, tzv. mirnou 
jekteniou Liturgie sv. Jána Zla
toústeho.

Všetky tieto príklady nám 
teda dosvedčujú, že vzájom
né medziobradové liturgické 
ovplyvňovanie saje normál
nym znakom života Cirkvi. Dô
ležité je však, aby sa dialo pri
rodzeným vývojom, v súlade s 
predpismi kompetentných cir
kevných autorít organicky 
a bez deformácie liturgickej 
tradície vlastnej jednotlivým 
cirkvám.

o. ICDr. Cyril VASIĽ, SJ
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i tvorivým podnetom pre budú
ceho umelca. Po ukončení mu
kačevského gymnázia pokračo
val v štúdiu maliarstva na 
Akadémii umení v Budapešti 
(1910), kde ho viedol význam
ný maliar Imrich Revesz, žiak 
M. Munkácsiho. Aj keď Bokšaj 
neinklinoval k veľkým maliar
skym vzorom, obdivoval tvorbu 
Rembrandta, Munkácsiho, Ale- 
ša, Repina, Vazovského, Vereš- 
čagina a ďalších umelcov.

Po skončení akadémie v roku 
1914 vypukla 1. svetová vojna. 
Bokšaja povolali na jej začiat
ku do rakúsko-uhorskej armá
dy. V marci v roku 1915 sa do
stal do ruského zajatia, ktoré 
prežíval v Turkestane, kde mal 
možnosť poznávať umelecké 
skvosty v Buchare a Samarkan- 
de. Neskôr ho odtransportovali 
na Ukrajinu do dediny Kucevoľ- 
ka, kde mal možnosť poznávať 
skvosty ruského umenia u stat
kára Hrabovského.

Po návrate zo zajatia bol uči
teľom kreslenia na Gymnáziu 
v Užhorode. Pripojenie Podkar
patskej Rusi k Československej 
republike roku 1919 prinieslo 
nádej aj pre rozvoj tamojšieho 
umenia. Spolu s Adalbertom Er- 
délyim, učiteľom Reálneho 
gymnázia v Mukačeve, pôsobil 
v Klube umelcov Podkarpatskej 
Rusi, ktorý pripravoval spoloč
né výstavy. Tak sa Bokšaj pred
stavil svojou tvorbou od roku

K 70. VÝROČIU BOKŠAJOVÝCH MALIEB V NOVORUSKOVSKOM CHRÁME

Nevšedné umelecké dielo 
v zemplínskych chrámoch

Pred 70 rokmi vyzdobil inte
riér Chrámu Pokrova Presvätej 
Bohorodičky v Novom Ruskove 
národný umelec Ukrajiny Jozef 
Bokšaj. Narodil sa v kraji lesna
tých Karpát, polonín, horských 
potokov a riek v Zakarpatskej 
oblasti Ukrajiny 2. októbra 1891 
v rodine gréckokatolíckeho 
kňaza. Kultúra a zázemie ot
covského domu boli žriedlom

metrickými a rastlinnými orna
mentmi maliarskym pomocní
kom Kochom. Obrazy svätých 
v životnej veľkosti, ktoré Bokšaj 
umiestnil na bočných stenách 
chrámu s nápismi v cirkevno
slovanskom jazyku, svedčia 
o tom, že umelec zostal realis
tom. V kompozícii týchto diel sú 
prísne zákonitosti, ktoré ume
lec podriaďuje stvárňovanej 
duchovnej téme. Svedčia o tom 
také obrazy ako Sv. Bažil, Sv. 
Ján Zlatoústy, Sv. Gregor Bo
hoslovec, Sv. Cyril, Sv. Metod, 
Sv. Juraj, Sv. Anton a zo Staré
ho zákona diela Mojžiš, Prorok 
Eliáša Kráľ Dávid.

To, čo obdivoval Bokšaj 
v dielach talianskeho baroka, 
uplatnil v kompozičnom stvár
není svojich malieb v ruskov- 
skom chráme. Tieto maľby sú 
plné života, optimizmu, fantá
zie, tvorivých nápadov a ume
leckého nadšenia. Uvedené

1920 v Prahe, Brne, Bratislave 
a Užhorode.

V 20-tych rokoch bol Bokšaj 
realistickým maliarom zobrazu
júcim predovšetkým zakarpat
skú krajinu. Obrazy Verchovi- 
nec, Žatva, Leto, Prvý mráz, 
Dievčatá, Trh v Užhorode 
a ďalšie vyjadrovali lásku 
k podkarpatskej prírode a ta

mojším ľuďom. Po študijných 
pobytoch v Ríme, Benátkach, 
Neapole, Paríži, Florencii, Mní
chove, Drážďanoch, Viedni 
a Budapešti spoznal nielen vy
nikajúce diela popredných eu
rópskych umelcov, ale naučil sa 
tvoriť čestné umenie v duchu 
diel starých majstrov.

Koncom 20-tych a začiatkom 
30-tych rokov sa Bokšaj venu
je popri krajinomaľbe aj zátišiu

a portrétu. Poznával a stvárňo
val život verchovinských roľní
kov, jeho národný svojráz 
a poetické čaro. Z tohto obdo
bia je jeho Huculská svadba, 
Koledníci, Užocký zvonár, Ver- 
chovinec a ďalšie figulárne 
kompozície. Do tohto obdobia 
možno zaradiť aj začiatky sak
rálnej tvorby Jozefa Bokšaja, 

ktoré možno 
ohraničiť rokmi 
1929-1939.

Bokšajova mo
numentálna maľ
ba a ikonopisná 
tvorba má na na
šom historickom 
Zemplíne veľkú 
tradíciu. Môžeme 
byť právom hrdí 
na to, že prvý 
chrám, ktorý  
umelec vymaľo
val celý v roku 
1929, sa nachá
dza v Novom  
Ruskom pri Tre- 
bišove. Na tento 
významný tvorivý 
počin umelca 
spomína o. Pavol 
Dancák st., ktorý 
má v pamäti Bok- 
šajove slová ad
resované dcére: 
“Navštív chrám v 
Ruskove pri Tre- 
bišove, lebo je to 

prvý chrám, ktorý som celý ma
ľoval sám”.

Ruskovský Chrám Pokrova 
Presvätej Bohorodičky je ukáž
kou skvelého zvládnutia tech
niky fresky a monumentálneho 
ikonopisného umenia vo vzťa
hu k jeho architektúre. Obrazy 
svätých sú maľované natri pod- 
kladné farby -  modrú, zelenú 
a hnedo-červenú. Prázdne 
miesta boli doplňované geo

umelecké prvky vynikajú hlav
ne v troch výjavoch z Písma, 
umiestnených v klenbe, ume
lecky stvárňujúcich narodenie, 
krst a vzkriesenie Ježiša Naza
retského.

Dominantnou črtou Bokšajo- 
vej sakrálnej tvorby je jej spä
tosť so životom a prácou 
jednoduchých ľudí. Niektoré 
Bokšajove diela dokonca zobra
zujú Ježiša Krista obklopeného 
zakarpatskými ľuďmi a deťmi. 
Takýmto dielam len ťažko mož
no uprieť ich životnú hodnover
nosť, pretože veriaci vždy 
vstupovali do vzťahu s obsa
hom viery. Umelec našiel pre 
toto vyjadrenie adekvátne figu
rálne kompozície, ktoré vyjad
rujú vzťah veriacich k viere 
prostredníctvom charakteristic
kých obrazov.

Obrazy v Chráme Pokrova 
Panny Márie v Novom Rusko
ve vyjadrujú Bokšajovo duchov
né umelecké vyznanie. Umelec 
dôsledne vychádzal z roľnícke
ho zázemia väčšiny veriacich 
tejto farnosti a priblížil sa im aj 
obsahovým či kompozičným 
stvárnením svojich diel. Maj
strovsky vyjadril bezprostredný 
vzťah medzi prácou ruskov-
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ských roľníkov a ich kresťan
skou vierou. Tento zdanlivo jed
noduchý motív má hlbokú vnú
tornú duchovnú filozofiu. Priblíž
me preto umelecké stvárnenie 
aspoň jedného z takýchto  
Bokšajových diel v ruskovskom 
chráme. Pri zviazanom snope 
obilia stojí muž s kosou na 
ramene a žena so zopätými ru
kami. Prosia Presvätú Bohoro
dičku, ktorá sa zjavuje s rozpre- 
stretým omoforom -  plášťom -  
o milosť a ochranu. Pod obra
zom je nápis v cirkevnoslovan
skom jazyku: “Pod tvoju milosť 
pribihajem.” Uvedené dielo 
nepopierateľne súvisí so zasvä
tením tohto chrámu Presvätej 
Bohorodičke, ale svojím obsa
hovým a kompo
zičným stvár
nením potvrdzu
je skutočnosti, 
ktoré sme uvied
li vyššie.

Dolnú časť 
chrámovej klen
by tvorí štrnásť 
zastavení Krížo
vej cesty, kto
rých umiestne
nie má jednu 
zvláštnosť. Me
dzi siedme a 
ôsme zastave
nie Bokšaj včle
nil výjav z Písma, ktorý zobra
zuje Ježiša Nazaretského, 
kráčajúceho s učeníkmi po pše
ničnom poli. Tým, že tento vý
jav autor umiestnil nad úroveň 
ostatných obrazov tohto cyklu, 
naznačil priamu spätosť viery 
so životom Krista, ktorého vy
vrcholením bolo ukrižovanie 
a zmŕtvychvstanie.

Dominantné miesto má 
v každom chráme východnej 
kresťanskej cirkvi ikonostas. 
Dnes je už len veľmi ťažko mož
né dokázať, či ten ruskovský 
kompozične zostavil Bokšaj, 
alebo sa prispôsobil návrhu Jo
zefa Briešťanského. Mnohé 
skutočnosti však potvrdzujú, že 
rozhodujúci podiel na jeho ná
vrhu mal práve Jozef Bokšaj. Aj 
v tomto prípade, rovnako ako 
o desať rokov neskôr v užho-

rodskom katedrálnom chráme, 
Bokšaj prispôsobil kompozíciu 
interiéru architektúre chrámu.
V ruskovskom prípade je iko- 
nostas kópiou tamojšieho troj- 
vežového chrámu. Jeho dve 
menšie veže len vypĺňajú  
priestor na umiestnenie obra
zov. Nad cárskymi dverami je 
Posledná večera. Ostatné ob
razy, ktoré tvoria ikonostas, sú 
Sv. Mikuláš, Panna Mária, Je
žiš Kristus a Pokrovy. Stiesne
ný priestor nedovolil Bokšajovi 
umiestniť nad nimi sviatky Pána 
a Presvätej Bohorodičky. Tieto 
kompozične včlenil do priesto
ru ľavej veže na ikonostase. 
Sviatky Pána umiestnil na opač
nej strane. Súbor ikon je pre

umelca vizuálnym stvárnením 
obsahu Písma, ktorému vtlačil 
pečať svojho umeleckého du
cha.

A nakoniec perla ruskovské- 
ho chrámu -  oltárny obraz -  
Zjavenie Panny Márie v Cari
hrade -  Pokrovy. Pokrovy sú už 
tretím obrazom, ktorý tematic
ky umocňuje zasvätenie chrá
mu Presvätej Bohorodičke.

Zub času zanechal stopy aj 
na nástenných maľbách rus- 
kovského gréckokatolíckeho 
chrámu. Bolo treba zachraňo
vať to, čo Bokšaj pred desaťro
čiami vytvoril. Reštaurátorské 
práce sa uskutočnili v rokoch 
1997-1998 na všetkých násten
ných maľbách a interiérovom 
ornamente. Najviac reštaurátor
ský zásah potrebovalo 13. a 14. 
zastavenie Krížovej cesty

a nástenná maľba sv. Terézie. 
Vďaka finančnej podpore Rus- 
kovčanov a organizátorskej 
práci o. Pavla Dancáka st., boli 
všetky nástenné maľby zrešta
urované. Práce vykonal akad. 
maliar Jaroslav Rešovský 
z Prešova s pomocníkom Emi
lom Birošom.

Umelecké majstrovstvo Joze
fa Bokšaja potvrdzujú na Zem
plíne aj ďalšie skvostné  
sakrálne pamiatky. Určite si za
slúžia náš obdiv ikonostasy 
v gréckokatolíckych chrámoch 
v Maťovciach, Čičarovciach 
a Veľkých Slemencíach. Vý
znamný podiel mal Bokšaj aj na 
stvárnení interiéru v Chráme 
Svätého Ducha, ktorý patrí mi

chalovským 
redemptoris- 
tom.

Bokšajovu 
monumentál
nu sakrálnu 
tvorbu uza
tvára veľkole- 
pá maľba 
užhorodské- 
ho gréckoka
tolíckeho ka- 
tedrá lneho  
chrámu z 
roku 1939. Aj 
tu treba obdi
vovať obrov

skú duševnú silu, inšpiráciu, ži
votný optimizmus a vieru 
umelca, ktorý zachoval pre bu
dúce generácie nevšedne krás
ny umelecký dar. Tento spolu
zakladateľ zakarpatskej školy 
výtvarného umenia si zaslúži 
náš obdiv svojím umeleckým 
majstrovstvom a bohatstvom 
duchovného výrazu. Je to ne
smierne cenná devíza, ktorá je 
nenahraditeľným klenotom 
v chrámoch Gréckokatolíckej 
cirkvi na Zemplíne.

Vďaka a uznanie za spoluú
časť pri vzniku tohto príspevku 
patrí o. Pavlovi Dancákovi st., 
ktorý mi poskytol cenné poznat
ky o gréckokatolíckom chráme
v Novom Ruskove.

PhDr. Juraj ŽADANSKÝ, CSc.
Vlastivedné múzeum 

Trebišov

PodNETy
Ukázať 

Božiu tvár
Každý deň je  neopako

vateľný, a preto by sme ho 
mali prežívať naplno. Čo 
bolo včera, to už nezm e
ním e a čo bude zajtra, to 
neviem e, lebo zajtra už 
nemusí byť.

D n e š n ý  d eň  sa nám  
dáva Boh. Prežime ho tak, 
aby sme svoje rozhodnu
tia nem useli ľutovať, vy 
konané skutky naprávať.

Zostať človekom a kres
ťanom, zachovať si svoju 
dôstojnosť, to je  naša pr
voradá povinnosť.

Čo nám  teda  ponúka  
každý deň?

- Prejaviť sa ako človek, 
ktorý nemyslí len na svoje 
potreby a záujmy.

- Pochopiť priateľa, kto
rý mi spôsobil problémy a 
ktorý má prosí o odpuste
nie.

- Dať najavo tým , ktorí 
sú mi nesympatickí, že ich 
Boh miluje aj prostredníc
tvom  mňa.

- Byť veľkorysý ku tým, 
čo sklamali.

- Pokorou a dobrotou  
ukázať tom uto svetu Bo
žiu tvár.

Láska nekričí tu som , 
ani sa nevypína, pozrite, 
aká som krásna. Láska sa 
rozdáva nenápadne, ale 
vždy veľm i jasne. Ako sl
nečné lúče, ktoré nás hre
jú  a sú príjem né, taká má 
byť naša láska.

Pokúsme sa ukázať Bo
žiu tvár našim najbližším.

Každý deň je  neopako
vateľný. Každý deň je  k 
tomu príležitosťou.

A. MESÁROŠ
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Povolanie Márie, tak ako 
každé iné, má svoj špecific
ký charakter. Ona je ženou, 
z ktorej sa rodí Boží Syn, Vy
kupiteľ celého ľudstva. Stalo 
sa tak vtedy, keď prichádza 
“plnosť časov”, keď ľudstvo 
vstupuje spolu s Ježišom do 
Nového zákona.

Každé starozákonné po
volanie ukazuje nepriamym  
spôsobom na Ježiša Krista 
a na jeho spasiteľské po
slanie. V  tom istom význa
me treba vidieť aj povolanie 
M árie. V šetky je j m ilosti 
a výsady sú nerozlučiteľne  
spojené s vykupiteľským  
dielom jej Syna.

V  prípade  M árie  Sväté  
písmo nepoužíva slovo po
volanie. Boh posiela k Márii 
anjela, ktorý je j odovzdá  
Božie posolstvo. Boh pozý
va Máriu k spolupráci na 
svojom  pláne spásy a M á
ria odpovedá na toto pozva
nie poslušnosťou viery.

Súhlasí s počatím Božie
ho Syna vo svojom  lone, 
ktorý sa stane Spasiteľom  
sveta.

Anjel, ako Boží vyslanec, 
odkrýva Márii jej povolanie: 
“V  šiestom  m esiaci poslal 
Boh anjela Gabriela do ga- 
lilejského m esta, ktoré sa 
volá Nazaret, k panne za 
snúbenej m užovi z rodu  
Dávidovho, menom Jozefo
vi. A  meno panny bolo M á
ria” (Lk 1,26-27). Boh prosí 
Máriu prostredníctvom po
sla o súhlas na to, aby bola 
matkou jeho Syna. Jej v ie 
ra a chápanie Božích vecí 
museli rásť od chvíle zves
tovania, hlavne pri stretáva
ní sa s činnosťou a učením  
jej Syna.

Ti/lária dokončuje dialóg  
s anjelom Gabrielom slova

mi: nech sa mi stane  
podľa tvojho s lova” (Lk 1, 
38). Tým to spôsobom  vy 
jadruje súhlas s účasťou na 
spasiteľskom  diele svojho  
Syna, súhlasí byť jeho m at
kou. Toto áno voči vteleniu  
vyslovila vzhľadom na dob
ro celej ľudskej rodiny. Jej

Syn bude predsa Vykupite
ľom celého ľudského rodu.

O soba Panny nie je  pa
sívnym  nástrojom . Božia

činnosť vyžaduje odpoveď  
zo strany človeka. Boh ho 
totiž povoláva ku aktívnej 
s p o lu p rá c i, p re d s tavu je  
svoj plán a vyzýva k účasti 
na ňom . M is ia  M árie  sa  
teda týka celého izraelské
ho ľudu, ako aj celého no
vého Božieho ľudu: “Hľa, od 
tejto chvíle blahoslaviť ma

budú všetky pokolenia, lebo 
veľké veci mi urobil ten, kto
rý je mocný, a sväté je  jeho  
meno a jeho milosrdenstvo 
z pokolenia na pokolenie  
s tým i, čo sa ho boja” (Lk 
1,48-50). Boh vyberá Máriu 
od počiatku jej existencie, 
aby sa mohla preplnená mi

losťou ujať m isie vo vyku
p ite ľs k o m  d ie le  s vo jh o  
Syna.

Dievča z Nazaretu úplne

verí B ohu. Od m om entu  
zvestovania pôjde cestou  
viery, ktorá ju  povedie až na 
Golgotu, kde v deň Veľké
ho piatku tem noty naplnia  
zem . V iera  M árie  hovorí 
o jej veľkosti: “A  blahosla
vená je tá, ktorá uverila” (Lk j  

1, 45). M ária  súh las ila  s 
poslaním, ktoré jej Boh zve

ril, pretože uverila Božiemu 
slovu. Jej viera sa zdá byť 
ešte cennejšia než jej ma
terstvo. Preto Otcovia cirkvi 
hovoria : “N ajprv počala 
v srdci, potom v tele.” 

Viera Márie si zasluhuje, 
aby sa Panna z Nazaretu 
nazývala Matkou všetkých 
veriacich. Hlavne v Lukášo
vom odkaze Božia Matka-  
T h e o to k o s  - je  vzorom  
pravdivého Kristovho uče
níka, vďaka viere, počúva
nie, hlbokému zamýšľaniu 
sa nad udalosťam i, vďaka 
v e rn é m u  za ch o vávan iu  
v srdci a pamäti všetkého, 
čo sa týkalo Ježiša. “Ale 
Mária zachovávala všetky 
tieto slová vo svojom srdci 
a premýšľala o nich” (Lk2, 
19). Mária zaujím a postoj 
učeníka. Bola Bohom povo
laná, aby sa stala matkou 
Božieho Syna. Zrodila Je
žiša Krista — Slovo, kedže 
vedela počúvať a s vážnos
ťou prijím ala Božie slovo. 
Mária nás učí svojím príkla
dom , že nie je  m ožné spl
niť svoje povolanie bez za
počúvania sa do Božieho 
slova, bez prijímania slova 
z č ítania Svätého písma, 
z modlitby, z liturgie, zo svä
tých  s v ia to s tí. Zo strán 
evanjelií zaráža jednodu
chosť a najčistejšia pokora 
M árie. M ária si nevšíma 
ľudské názory, nežiada od 
Boha nijaké zabezpečenie 
svojej budúcnosti. Nepozná 
podrobne plán, ktorý má 
s ňou Boh. Napriek tomu ho 
v plnosti prijíma, pretože 
viera a láska sa nedomáha- 
jú toho, aby všetko vedeli. 
Mária -  pokorná, poslušná, 
nem á nikoho a nič okrem 
Boha. Verí Bohu, je to jej 
celé bohatstvo. Mať Boha, 
to znam ená nechať sa úpl
ne naplniť najvyšším Dob
rom, ktoré jediné môže dať 
človekovi šťastie.

Pavol PETRISKO

Mark — poslušná svojej viere
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Každý vo svojom  ž ivo 
te isto už zažil o d p u s te 
nie. Hoci n ie  v k ažd e j 
situácii, ale aspoň v tých  
každodenných, na ktoré  
sa dá zabudnúť, a lebo  
odpustiť. A le  Boh nám  
odpúšťa vždy, každú m i
nútu, každú sekundu, keď  
sme n e v e rn í. S v e d e c 
tvom odpustenie je  aj na
sledujúci príbeh.

V istej rybárskej osade  
platil nepísaný zákon, že  
ženu, ktorú pristihnú pri 
m anželskej nevere, m u 
sia zh o d iť  z v y s o k é h o  
brala. R az s ta rš in o v ia  
z osady o d sú d ili ženu , 
ktorá bola svojm u m užo
vi neverná s akým si ná
morníkom.

Ale podvedený m anžel 
v noci ziš ie l do skalnej

Božie odpustenie
steny, nad priepasťou na
pol s ieť z pevného lana a 
vyložil ju  trávou, slam ou a 
vankúšmi.

Na druhý deň ráno ro z
sudok vykonali, ale žena  
sa zrú tila  do s iete  lásky  
svojho m anžela. O byvate
lia osady nevedeli, ako  sa 
m ajú v takejto  s ituácii z a 
c h o v a ť , p re to  z a v o la li  
kňažnú. Tá darovala  žene  
vlastnú sieťku na vlasy na 
znak toho, že rybárova lás
ka zachytila  je j vinu.

Tak ako  bola táto  žena  
z príbehu neverná svojm u  
m a n že lo v i, aj m y sa  je j 
častokrát podobám e. Sm e

neverní nášmu Bohu. Vždy 
si nachádzam e svojich bô
žikov. Sú n im i te lev íz ia , 
rozhlas, hazardné hry, po
č íta če ... A  náš o za js tn ý  
Boh je  n iekde až na d ru 
hom mieste. A le  pritom on 
je  nám  stá le  verný, a n e 
chcem e si to  p riznať, p o 
tláčam e to kdesi do úzadia  
zo  s trachu , že ak uznám e  
autoritu  B oha vo svo jom  
živote, stratím e tým  svoju  
s lo b o d u  ro z h o d o v a n ia , 
stratím e svoje zabezpeče
né dobrá a nepochopenie  
našich blízkych.

Touto  neverou  sa sam i 
odsudzujem e na pád z vy 

s o k é h o  b ra la . No Boh  
napína siete svojej neko
nečnej lásky a vkladá ich 
do nášho živote, aby sme 
si neublížili. Boh je  láska  
a už z to h o  si m usím e  
u vedom iť, že nás v še t
kých m iluje, a preto nám  
z a k a ž d ý m  o d p ú š ť a  a 
d áva  nám  zn o vu  novú  
šancu, aby sm e sa obrá
tili k nemu, dôverovali mu 
a nechali sa ním  v iesť a 
odvrátili sa od našich bô
žikov, ktorí sú bezm ocní 
v našich starostiach a trá
peniach.

Boh nám vždy odpúšťa 
a zahŕňa  nás svojou lás
kou napriek  našej n eve 
re, toto si m usím e uvedo
m iť, ak chcem e kráčať s 
Bohom  po jeho cestách.

M ichal K R A JŇ Á K

~
Bola sobota, pochmúrny  

večer. Janka, desaťročné  
d ie v č a tk o , b o la  s a m a  
doma. Sam a a opustená. 
Otecko bol na služobnej 
ceste a m am ička... Zatvá
rala Janku v byte, len čo sa 
manžel vytratil z domu. Ve
del, čo robí jeho manželka? 
Sotva. Bol taký zaujatý svo
jou prácou, že ani nespozo
roval, ako sa jeho m anžel
stvo rozpadáva.

V byte zazvonil telefón. 
Janka sa zľakla, no telefón 
neprestajne zvonil.

- Určite to bude pre m am 
ku - pom yslela si Janka  
a opatrne zdvihla slúchadlo.

- Haló, keď voláte m am 
ku, už odišla! - ozvala sa 
chvejúcim hláskom.

- To je škoda! - ozval sa 
hlas na druhej strane.

-Aotecko? - vyzvedal ne
známy hlas.

- Odcestoval. Som sama.
- Á, takže, sama? - bol do

tieravý.
- A vy ste kto? - opýtala  

sa Janka.

-Ja? - mužský hlas sa od
mlčal.

- Ja som  vlastne om yl - 
doložil.

Janka zmeravela. V  mysli 
je j v ír ila  z lá  p re d tu ch a . 
Sam a. Povedala mu, že je  
sam a. Musí rýchlo konať. 
Dostala nápad.

- Bože, kde som  len dala

zlý. Rozumieš? - opýtala sa 
starká na kazete.

- Áno, rozum iem  - odpo
vedala Janka a pritískala  
ucho na dvere. Vtom ho jas
ne začula:

- Do čerta . P rekabátila  
ma. Mohol som m ať dobrý  
úlovok. Že vraj sam a. Hus 
jedna!

tú kazetu s modlitbami?! -Tie 
modlitbyju učila starká.

Otvorila skrinku a -  hurá! 
Ešte m agnetofón a... Vtom  
na dvere ktosi zabúchal. 
P otichučky sa prib lížila  
k dverám a zapla m agneto
fón. Chlap za dverami chcel 
znova zabúchať, no vtom  
začul hlas.

- ... a teraz, Janka, nau
čím ťa, ako sa treba večer 
modliť. Pred modlitbou by 
si sa mala Ježiškovi poďa
kovať za celý deň bez roz
dielu nato, či bol dobrý, alebo

Hlas sa vzďaľoval. Začula už 
len k ro ky  u te k a jú c e  po 
schodoch. Zhlboka si vy 
dýchla. Zobrala  m agneto
fón  a šla do svoje j izby. 
Zahľadela sa na obraz Pan
ny Márie s Ježiškom , ktorý 
visel nad jej posteľou. Kľak
la si na zem  a rozplakala  
sa. Od veľkého žiaľu zaspa
la. Zobudila  sa na dotyk  
maminej ruky. Bola triezva.

- Janka, si v poriadku?  
Prečo kľačíš, ty si plakala?

Janka jej všetko vyrozprá
vala.

- Tušila som , že sa niečo  
deje. Akoby mi niekto hovo
ril:

- Choď domov, spamätaj 
sa, ešte je čas. Čas všetko  
napraviť.

O dm lčala sa. Pritúlila si 
Janku k sebe. Janka bola 
ako v s iedm om  nebi. Už 
dávno čakala na také obja
tie.

- O dpusť mi, Pane, všet
ko zlé. Chcem  začať nový  
život, kde nebudeš chýbať 
ani ty.

Vtom  ich vyrušil štrngot 
kľúčov. Do bytu vošiel otec. 
Bol bledý ako stena.

- ... ste ..., ste ... nič sa 
nestalo? Mal som hrozný  
sen. Živo som precítil sku
točný strach. Strach o vás.

Obje«manželku a dcérku.
- Sľubujem , že už nebu

dú žiadne služobné cesty. 
Už vás nenechám  samé.

Janka sa zahľadela  na 
obraz a celkom  sa jej zda
lo , že  sa P a n n a  M á ria  
usmiala.

Anna H Rl N KOVÁ
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Postrehy

Informácie
Udalosti

Žiadal pápeža 
o intervenciu u Clintona

Pápež Ján Pavol II. prijal 13. 
septembra duchovného vod
cu Východného Timoru bisku
pa Carlosa Belu na podrobný 
rozhovor. Biskup Belo prices
toval do Ríma z Lisabonu 
a odtiaľ cestoval okamžite do 
Castelgandolfa. Večer ho oča
kávali v Generálnej kúrii sale- 
ziánov Dona Boscu pri Ríme.

Biskup Carlos X. Belo po
žiadal Svätého Otca, aby sa 
u prezidenta Clintona zasadil 
za vyslanie mierovej jednotky 
do Východného Timoru. Bis
kup to povedal na tlačovej 
konferencií po návšteve  
u pápeža. Vyjadril tiež nádej, 
že medzinárodné spoločen
stvo nebude merať dvojakým 
metrom. “Keď zasiahlo do 
Kosova, aby ľudí chránilo pred 
vyháňaním a vraždením, dú
fajme, že to urobí aj vo Vý
chodnom Timore,” povedal. 
Naliehavo žiadal aj o potraviny 
a lieky pre svoju domovinu. 
“Humanitárna pomoc je tu rov
nako dôležitá ako vyslanie 
mierovej jednotky.”

KP/TK KBS

Cesta Svätého Otca 
do Indie a Gruzínska

Hovorca Vatikánu Navarro- 
Valls potvrdil, že pápež Ján 
Pavol II. pocestuje v dňoch 5. 
až 9. novembra do Ázie.
V piatok 10. septembra vyhlá
sil, že Svätý Otec bude od 5. 
do 8. novembra v New Delhi 
a od 8. do 9. novembra bude 
na návšteve v Tiffise. Okrem 
toho pracuje Vatikán na prí
prave ďalších ciest Svätého 
Otca, o ktorých sme vás už in
formovali.

Návšteva bývalej sovietskej 
republiky Gruzínska je pre Jána 
Pavla II. premiérou. Indiu už 
navštívil po prvý raz v roku 
1986. Svätý Otec bude v New 
Delhi prezentovať záverečný 
dokument k Synode biskupov 
o Ázii, ktorá sa konala minulý 
rok. VIS/TK KBS

Posviacka ikonostasu
Na chrám ový sviatok Narodenia Panny Márie sa 

v gréckokatolíckom chráme v Becherovedňa 19. septembra 
1999 po troch rokoch náročnej práce v chráme konala posviac
ka ikonostasu. Celkové finančné náklady na prevedenie prác 
tvorili sumu 1,220.000 Sk. Posviacku vykonal generálny vikár o. 
Ján Závacký za prítomnosti okresného dekana o. Alfonza Boč
ka, o. Petra Vansača a o. Vasila Prokipčaka. Poďakovanie patrí 
o. Igorovi Bibkovi, bývalému správcovi farnosti Chmeľová, ktorý 
pomáhal toto dielo započať a o. Petrovi Vansačovi, terajšiemu 
správcovi farnosti Chmeľová, ktorý ho doviedol do konca.

Farská rada Becherov

Zasadal prípravný výbor 
medzinárodného festivalu

V pondelok 27. septembra 
v priestoroch Gréckokatolícke
ho biskupského úradu v Pre- 
šove pod vedením svojho 
predsedu Antona Minčíka za
sadal organizačný výbor 9. roč
níka Medzinárodného festivalu 
duchovných piesní byzantské
ho obradu v Košiciach.

V zastúpení ministra kultúry 
Milana Kňažka, pod záštitou 
ktorého sa tento festival usku
toční, sa na rokovaní zúčastnil 
aj riaditeľ Cirkevného odboru 
Ministerstva kultúry SR Miro
slav Holečko- predseda Cyri- 
lometodskej spoločnosti, ktorá 
sa v rozhodujúcej miere podie
ľa na organizovaní tohto festi
valu.

Tento festival vzhľadom na

svoju jedinečnosť a európske 
parametre bol zaradený do zo
znamu akcií konaných pri prí
ležitosti Roka kresťanskej 
kultúry na Slovensku. Ako po
vedal Miroslav Holečko, Rok 
kresťanskej kultúry na Sloven
sku ako príprava na Veľké ju
bileum 2000 je jedinečný  
v celom kresťanskom svete.

V dňoch 5. -  7. novembra 
vystúpi v Košiciach osem do
mácich a osem zahraničných 
zborov z Talianska, Ukrajiny, 
Portugalska, Poľska a Mace
dónska.

Rozhovor s členom príprav
ného výboru Levkom Dovhovy- 
czom prinesieme v najbližšom 
čísle časopisu Slovo.

TKPB

Sväté misie v Šambrone
Vo farnosti Šambron sa 

v dňoch 18. -  26.9. konali svä
té misie. Misionárov o. Mikulá
ša Tressu a o Miroslava Med- 
viďa privítal 
o k re s n ý  
dekan o.
Vasil Fec- 
kanič. Po
čas sv. li
turgií si ve- 
r i a c i 
vyp o ču li 
m i s i j n é  
k á z n e
o B o ž e j  
láske, hrie
chu, smrti, 
obrátení, o Najsvätejšej Eu- 
charistii. Mimoriadnym zážit
kom bola Krížová cesta, stret
nutie otcov misionárov s mlá
dežou, ženami a mužmi tejto 
farnosti. Veriaci počas sv. mi

sií si obnovili krstné sľuby, 
manželské sľuby, bola udele
ná sviatosť pomazania cho
rých. Dňa 26. septembra otco

via misionári spolu so správ
com farnosti posvätili misijný 
kríž pri vstupe do Chrámu 
Ochrany Presvätej Bohorodič
ky.

Mgr. Ľubica FEČKOVÁ

Začal sa nový 
akademický rok

Slávnostnou sv. liturgiou, 
ktorú za účasti akademických 
funkcionárov a poslucháčov 
Gréckokatolíckej bohoslovec
kej fakulty Prešovskej univer
zity v Prešovev Katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa slá
vil prešovský diecézny biskup 
Mons. Ján Hirka, sa dňa 27. 
septembra začal nový akade
mický rok 1999/2000.

Hlavné poslanie fakulty spo
číva v zabezpečení odbornej 
prípravy gréckokatolíckych 
duchovných a laických pra
covníkov pre cirkevnú a vše
obecne výchovno-vzdelávaciu 
činnosť. V rámci spolupráce 
s inými fakultami Prešovskej 
univerzity fakulta umožňuje 
niektorým poslucháčom aj 
medziodborové štúdium.

Terajšia gréckokatolícka bo
hoslovecká fakulta, ktorá ako 
jediná z katolíckych teologic
kých fakúlt na Slovensku po
skytuje možnosť teologického 
vzdelania formou denného 
štúdia aj laikom -  mužom
i ženám, bola zriadená v roku 
1990 a nadväzuje na takmer 
storočnú činnosť Vysokej ško
ly bohosloveckej, ktorá stála 
na mieste dnešného Divadla 
Jonáša Záhorského, a ktorej 
činnosť bola tak ako činnosť 
Gréckokatolíckej cirkvi vo vte
dajšom Československu ná
silne ukončená v roku 1950. 
Po obnovení činnosti Grécko
katolíckej cirkvi od roku 1968 
až do roku 1990 študovali 
gréckokatolícki bohoslovci na 
Rímskokatolíckej cyrilo-me- 
todskej bohosloveckej fakul
te Univerzity Komenského v 
Bratislave.

Terajšia fakulta má tieto ka
tedry: filozofickú, biblickú, his
torickú, dogmaticko-morálnu, 
kánonického práva, praktickej 
teológie a pedagogickú. V 
tomto akademickom rokuje 
v šiestich ročníkoch zapísa
ných 119 bohoslovcov a 147 
laikov.
___________________ TKPB

Jubileum kňaza
O. Vasil FEJDA, na dôchod

ku v Trebišove, 25. výročie vy
sviacky na kňaza - 12. ok
tóbra.
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Gréckokatolícky exarchátny súd 
v Košiciach

Košický apoštolský exarcha vladyka Milan Chautur, 
CSsR, erigoval v zm ysle predpisov Kódexu kánonov  
Východných cirkví s platnosťou od 1, októbra Grécko
katolícky exarchátny súd v Košiciach. Za súdneho viká
ra menoval o. ICLic. Františka Čitbaja, za sudcov o. 
ICLic. Cyrila Jančišina, o. ICLic. M iroslava Labača a o. 
ICLic. Jozefa Ivana. Za obhajcu zväzku menoval o. ICLic. 
Jozefa Miňu a za notára exarchátneho súdu o. Pavla 
Medvid’a. -rs-

Nezabúdajú...
V Novom Rus kove s i dňa 

2. októbra pripomenuli 85. vý
ročie sm rti kňaza o. Júliusa  
Poľanského, ktorý vo farnosti 
pôsob il v rokoch 1904-1914. 
Počas je h o  účinkovania b o l 
postavený tera jší Chrám Po- 
krova Presvätej Bohorodičky. 
O. Jú lius Po ľa  n s  k ý  zom rel 
náh le  vo veku  48 ro k o v  
a pochova l ho treb išovský  
dekan  o. Iz id o r  Saksun. 
O je h o  hrob sa na ruskov- 
skom  c in to ríne  p rík ladne  
starajú vďační veriaci, -pd-

Farnosť na Sídlisku 
Nad jazerom

Zo štyroch košických grécko
katolíckych farností dve majú 
mariánske patrocíniá. Katedrál
ny chrám má exarchátny odpust 
na sviatok Narodenia Presvä
tej Bohorodičky a farnosť na 
Sídlisku Nad jazerom na svia
tok Pokrova -  Ochrany -  Pre
svätej Bohorodičky. Prvú sláv
nostnú odpustovú svätú liturgiu 
v provizórnej kaplnke pri mies
te výstavby budúceho chrámu 
v nedeľu po sviatku - 3. októb
ra -tam slúžil a kázal o. Juraj 
Tomáš, spoluslúžil o. Ján Ši
mon a farár o. Vojtech 
Hornyák -pk-

V Šarišskom 
Čiernom

Odpustová slávnosť pri 
príležitosti chrám ového  
sviatku Narodenia Presvä
tej Bohorodičky dňa 14. sep
tembra sa začala modlitbou 
fatimského radostného ru
ženca, pokračovala akatis- 
tom a s lávn o stn o u  sv. 
liturgiou, ktorú slúžil o. Mgr. 
Ľuboslav Pulščák.

Božie slovo kázal o. An
drej Šambronský, ktorý zdô
raznil, že oslava narodenín 
Presvätej Bohorodičky je 
predovšetkým oslava Boha. 
Lebo ona nikdy počas svoj
ho života nechcela stáť na 
popredných miestach, ale 
v jej živote bol na prvom  
mieste Boh.

Po slávnosti bol obchod 
okolo chrámu.

Andrea ANDRUŠKOVÁ

Odpustová slávnosť v Michalovciach
V dňoch 9. a 10. októbra t. r. sa konala odpustová sláv

nosť Arcibratstva sv. ruženca v Chráme Zoslania Svätého 
Ducha redemptoristov v Michalovciach. Počas oboch dní 
sa tu konali rôzne pobožnosti, odzneli pásma mladých, mod
litby k Presvätej Bohorodičke a slúžili sväté liturgie. -rs-

Na zábere mládežnícky zbor zo Sečovskej Polianky so svojím 
dochovným otcom Marekom Petrom. Zbor spieval na sv. liturgii 
dňa 22. augusta vo Veľkom Lipníku. Po skončení liturgie si čle
novia zboru prezreli prekrásne prírodné zákutia Pienin.

o. Mgr. Miroslav ŠIMKO

Postrehy
Informácie

Udalosti 

Svätý Otec a Izrael
Pápež Ján Pavol II. pocestuje 

pravdepodobne v marci 2000 do 
Izraela. Apoštolský nuncius 
v Izraeli, arcibiskup Pietro Sam- 
bi, teraz v Haife, potvrdil túto 
dlho plánovanú cestu Svätého 
Otca. “Svätý Otec chce bezpod
mienečne uviesť nové tisícročie 
touto púťou na miesta pôsobe
nia Ježiša” - povedal nuncius. 
Najväčší problém pri tejto ceste 
je nevyjasnený status Jeruzale
ma. KP/TK KBS

Vzťah medzi vierou 
a rozumom

Pred modlitbou Anjel Pána 12. 
septembra v Castelgandolfe 
Svätý Otec poznamenal, že 
v mnohých častiach sveta sa 
začína škola. Pripomenul učite
ľom a študentom, že pred rokom 
podpísal encykliku Fides et Ra- 
tio, ktorá sa zaoberá vzťahom 
medzi vierou a rozumom, rozho
dujúcou témou pre kultúru 
a samotnú existenciu.

“Cesta rozumu smeruje, tak 
povediac, zo sveta k Bohu Stvo
riteľovi. Poznaním viery, naopak, 
tento proces postupuje zasa od 
Boha do sveta. Boh si želal ma
nifestovať sa v histórii jazykom 
a posolstvom, ktoré podstatne 
presahujú stvorenie. Toto zjave
nie, uskutočnené dôvernými 
spojeniami slov a gest, je uda
losť, prostredníctvom ktorej sa 
Boh stretáva s ľuďmi a hovorí 
k nim, aby ich pozval a pripustil 
k spoločenstvu s Ním.”

“Bohu, ktorý zjavil samého 
seba, patrí naša poslušnosť vie
ry. Je to otázka poslušnosti po
núkanej v úplnej slobode. Je to 
sloboda nielen od vonkajších 
obmedzení, ale aj od slepej vie
ry bez kladenia otázok, viery ži- 
venej emóciami, ktorá sa 
neustále mení podľa citov. 
Rozum hrá dôležitú úlohu pri 
vyhýbaní sa takejto viere bez 
otázok. Rozum je povolaný ro
zoznávať znamenia, ktorými 
Boh poznačil svoje zjavenie, aby 
po jeho prijatí mohol človek úpl
ne k nemu priľnúť.“

VIS/TK KBS

V prvej polovici septembra zavítal do Strážskeho košický apoš
tolský exarcha vladyka Milan Chautur, CSsR. Po privítaní pri
mátorom mesta Ing. Vladimírom Dunajčákom spolu s početným 
duchovenstvom odslúžil archijerejskú sv. liturgiu a kázal. Po nej 
sa v sprievode kňazova veriacich odobral k novostavbe farskej 
budovy a posvätil ju. V popoludňajších hodinách sa vladyka Mi
lan s mnohými veriacimi stretol pri kríži pod úpätím Krivoštian- 
ky, ktorý po druhej cholerovej epidémii v 2. polovici 19. storočia 
postaviť z vďaky za prežitie grófka Okoličániová-Szirmajová.

Ján POPRIK
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K r e s ť a n s k ý  
s v e t

V  d ň o c h  3 .-  6 . s e p 
te m b ra  sa  u s k u to č n ila  
tra d ič n á  v p o rad í už 65. 
výročná púť v česť M atky  
Božej U stavičnej pom oci 
na H o re  sv. M a k r in y  v 
U n io n to w n e  (U S A ). P ô 
vo d co m  m y š lien k y  a z a 
k la d a te ľo m  to h to  k a ž 
d o ro č n é h o  p ú tn ic k é h o  
stretnutia bol biskup Bažil 
T akáč  (1 8 7 9 -1 9 4 8 ). B ol 
to  p ráve  b isku p  T akáč , 
ktorý pozval sestry  bazili- 
ánky  v d v a d s ia ty c h  ro 
koch 20. storočia, aby mu

boli n á p o m o c n é  pri o r 
g a n iz o v a n í  c i r k e v n e j  
sp rávy  pre g ré c k o k a to lí
k o v  v U S A . S e s try  b a -  
z i l i á n k y  s a  u s íd l i l i  v 
p re k rá s n o m  ro z ľa h lo m  
parku v  U n io n to w n e  a od 
r. 1935 sa tu zača li u sp o 
radúvať odpusty.

Tohtoročný odpust sa za
čal v  p iatok 3. sep tem bra  
v y s lu h o v a n ím  s v ia to s ti 
zm ieren ia  a s lávnostným  
prenesen ím  ikony M atky  
Ustavičnej Pom oci z k láš
tora k pontifikálnem u oltá
ru. Pútn ikov privítala pro 
vinciálna predstavená ba-

ziliánok, sr. Ruth Planteo- 
vá, OSBM. Program pokra
čoval a rch ije re jsko u  sv. 
liturgiou. V  sobotu poobe
de kňazi slúžili moleben za 
povolania, pre deti a m lá
dež bol pripravený zvláštny 
program . Po sv. ruženci 
kvôli hustému dažďu sa sv. 
liturgia slúžila v kláštornom  
c h rá m e , h o c i b o la  p o 
vodne p lánovaná vonku. 
Večer sa pútnici zúčastnili 
sviečkového  sprievodu a 
spievali akatist.

Počas púte m ali m ladí 
p ríle ž ito s ť  z ú č a s tn iť  sa 
mnohých duchovných aktivita

pristúpiť k sviatosti zmierenia. 
Mnohí pútnici prišli s celými ro
dinami, postaviacsi stany. Táto 
púť je príležitosťou pre grécko
katolíkov roztrúsených po USA 
zísť sa spoločne so svojimi 
biskupmi a tak upevniť nielen 
svoj obrad, ale udržiavať aj ná
rodné tradície.

Púť vyvrcholila v pondelok 
a rc h ije re js k o u  sv. litu r
g io u ,k to rú  s lú ž il metro- 
polita-arcib iskup Judson 
Procyk. Slávnosť ukončili 
prenesením  ikony späť do 
monastiera sestier baziliá- 
nok.

Mgr. Stanislav GÁBOR

Nové katolícke školy 
v Nemecku

V nových nemeckých spolko
vých štátoch existuje podľa 
údajov Konferencie biskupov 
Nemecka 36 katolíckych škôl. 
Vrátane východného Berlína je 
to 8 základných škôl, 8 gymná
zií a 8 zvláštnych škôl, jedna 
reálka ako aj 11 odborných uči- 
líšť. Vyhlásilo to Centrum pre 
vzdelávanie Konferencie bisku
pov Nemecka v Bonne. Školy 
sú rozmiestnené vo východnom 
Berlíne, v Sachsene-Anhalte, 
v Sachsene, v Brandenburgu 
a Thúringene ako aj v Meck- 
lenburge-Vorpommerne.

KIPA/TK KBS

Nové napätia 
v Jeruzaleme

V Nazarete rastú napätia 
okolo plánovanej stavby veľkej 
mešity, ktorá má zatieniť Bazili
ku Zvestovania. Za projektom 
mešity stoja islamské funda- 
mentalistické kruhy, ktoré majú 
spojenia so Saudskou Arábiou.

Doteraz posledným činom 
v boji nervov okolo mešity bolo, 
že neznámi ľudia postavili me
dzi pozemkom plánovanej me
šity a Bazilikou Zvestovania tri 
truhly. Na prvej stálo meno kres
ťanského starostu Nazareta, na 
druhej “Rok 2000” a tretia ne
bolo popísaná. Tým sa začalo

nové kolo rozporov medzi kres
ťanmi a moslimami okolo stav
by obrovskej mešity v domovine 
Ježiša.

Radikálni moslimovia, riade
ní zo zahraničia, majú na muš
ke nielen starostu, oslavy Roku 
2000, ale aj možnú návštevu 
pápeža Jána Pavla II.

KP/TK KBS

Náboženská sloboda 
naďalej obmedzovaná

Vo Vietname je praktizovanie 
náboženstva podľa názoru 
amerického arcibiskupa The- 
odore E. Mac Carricka naďalej 
obmedzované, aj keď už nee
xistuje verejné prenasledova
nie. “Katolícki biskupi sa 
nemôžu stretávať bez povole
nia štátnych orgánov a prístup 
ku kňazskému úradu závisí od 
oficiálneho povolenia” - vyhlá
sil v NewYorku arcibiskup Mac 
Carrick po návšteve tejto ázij
skej krajiny.

„V ostatných rokoch bolo síce 
mnoho kňazských vysviacok, 
ale početným kandidátom na 
kňazstvo štátne orgány bránia 
do kňazského seminára vstúpiť. 
Je tiež obmedzovaný prístup 
Cirkvi k médiám” - konštatoval 
arcibiskup, ktorý má pri Konfe
rencii biskupov USA na staros
ti medzinárodnú politiku.

KP/TK KBS

Svätý rok 2000 
v znamení mládeže
Katolícke svetové dni mláde

že od 15. do 20. augusta 2000 
zrejme budú podľa usporiada
teľov, čo sa týka počtu účastní
kov, najväčším podujatím  
Svätého roku v Ríme. Pritom sa 
ale po celý rok budú vo Večnom 
meste ponúkať programy pre 
mladých katolíkov.

Každú stredu večer organizu
jú mladí o 21. hod. na Nám. sv. 
Petra “modlitbu pútnikov”. Vo 
štvrtok večer v rovnakom čase 
sa koná na Námestí Piazza Na- 
vona omša mladých s modlitba
mi a meditáciou až do polnoci. 
Každý prvý piatok mesiaca sa 
v Kostole sv. Sabíny na Aven- 
tínskom vŕšku poriada slávenie 
pokánia a zmierenie v rámci bo
hoslužby slova. Každú sobotu 
večer sa v Kostole Šanti Am- 
brogio e Carlo na Via del Corso 
organizujú medzinárodné boho
služby pre mládež so sviečko
vou procesiou a obnovou krst
ných sľubov. Tieto bohoslužby 
ústia do slávnosti a nakoniec 
pozýva Medzinárodné centrum 
mladých S. Lorenzo, hneď ved
ľa Námestia sv. Petra, po celý 
Svätý rok, v každý pracovný 
deň od 18.00 do 19.00 hod., na 
stretnutie s modlitbami a medi
táciami, ktoré organizujú du
chovné spoločenstvá.

KP/TK KBS

Objavila obraz 
sv. Pavla

Senzačný objav urobila 
v máloázijskom Efeze vieden
ská archeologička prof. Rena- 
ta Pillingerová. Objavila antické 
zobrazenie apoštola Pavla, 
u ktorého ide, ako sa vyjadrila 
pre Kathpress, “ o úplné jedi
nečné ikonografické znázorne
nie legendy z Acta Pauli et 
Theaclae.” Je to prvé znovu 
nájdené znázornenie tohto 
apoštola v antickej metropole, 
ktorá mala pre rozvoj kresťan
stva rozhodujúci význam.

Znázornenie sv. Pavla bolo 
objavené v štólach zasahujú
cich do skaly navrchu Bulbiil 
Dag (Slávičom vrchu). Chodba 
bola v literatúre známa od roku 
1906. V roku 1955 sa tu robili 
prvé archeologické výskumy 
a od roku 1996 sa štóly znovu 
skúmajú. KP/TK KBS

Gréckokatolíci 
v Bosne 

a Hercegovine
V obci Prnjavor v Bosne 

a Hercegovine si gréckokatolíc
ke spoločenstvo so svojím du- 
chovným otcom Petrom 
Ovadom postavilo nový chrám.
V novom chráme na sviatok 
Premenenia Pána biskup Sia- 
vomír Miklouš vysvätil na kňa
za diakona Viktora Paviča. 

z časopisu Dzvoni, č. 9/99
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D arovaLí na SLOVO
Mária Vašková, Podhradlk 40 Sk, 

Jozef Duda, Lipany 200 Sk, Tomáš 
Šarišský, Lipany 40 Sk, Štefan Ha- 
dzima, Lipany 40 Sk, Ján Halaga, Ja
kubovany 40 Sk, o. Tarzícius Gajdoš, 
Fintice 40 Sk, Cyril Sirotňák, Dúbra
va 100 Sk, Anna Marchevská, Drie
novská Nová Ves 50 Sk, Mária Bla- 
ňarová, Drienovská Nová Ves 50 Sk, 
Štefan Puza, Prešov 40 Sk, Alfonz 
Demeter Prešov 40 Sk, Cyril Duja- 
va, Prešov 90 Sk, Emília Havadejo- 
vá, Prešov 50 Sk, Michal Lejko, CSc., 
Prešov 40 Sk, Anna Belúchová, Pre
šov 40 Sk, Oľga Zahorianová, Prešov 
40 Sk, Mária Sočuvková, Zemplínská 
Široká 40 Sk, Gréckokatolícka far
nosť Vyšné Nemecké 30 Sk, Gréc
kokatolícka farnosť Trhovište 40 Sk, 
Gréckokatolícka farnosť Suché 120 
Sk, Gréckokatolícka farnosť Slavkov- 
ce 460 Sk, Anton Koval’, Rakovec 
nad Ondavou 40 Sk, Helena Gornia- 
ková, Rakovec nad Ondavou 40 Sk, 
Ján Holinka, Rakovec nad Ondavou 
40 Sk, Mária Kovaľová, Rakovec nad 
Ondavou 100 Sk, Gréckokatolícka 
farnosť Rakovec nad Ondavou 80 
Sk, Andrej Hreško ml., Pozdišovce 
40 Sk, Andrej Mikita, Moravany 40 
Sk, Mária Tirpáková, Ložín 44 Sk, 
Pavol Sivák, Ložín 56 Sk, Mária Jac- 
ková, Hušťak 40 Sk, Mária Bodnaro- 
vá, Horovce 100 Sk, Gréckokatolíc
ka fa rn osť H orňa 260 Sk, Anna 
Marcinová, Fekišovce 40 Sk, Ján 
Antonič, Fekišovce 40 Sk, Ján Sa- 
bol, Dúbravka 50 Sk, Zuzana Fencí- 
ková, Čečehov 40 Sk, Anna Sudzi- 
nová, Č e če hov  40 Sk, M ária  
Štefaničová, Čečehov 44 Sk, Gréc
kokatolícka farnosť Bunkovce 400 
Sk, Margita Kostovčíková, Michalov
ce 140 Sk, Teodora Pénzešová Mi
chalovce 40 Sk.

Za dary vše tkým  darcom  Pán 
Boh zaplať.

LITURGICKY KALENDAR
Dvadsiatytretí týždeň po 

Päťdesiatnici
25. október, pondelok, Mar- 

kián a Martýr, mučeníci. Men
livé časti z pondelka (rúcho 
svetlé) alebo o mučeníkoch (rú
cho červené). 1 Sol 1 ,1 -5 - zač. 
262; Lk 10, 22-24-zač . 52.

26. október, utorok, Deme
ter, veľkomučeník (rúcho čer
vené). Antifóny každodenné 
alebo predobrazujúce. Tropar 
o mučeníkovi, Sláva kondák 
o mučeníkovi, I teraz podľa 
predpisu. Prokimen, aleluja 
a pričasten o mučeníkovi. 2 Tím 
2, 1-10 -  zač. 292; Jn 15, 17- 
27; 16,1-2-zač . 52. Ak je spo
mienka na zemetrasenie: Mt 8, 
23-27 -  zač. 27. Alebo radové 
čít. zo dňa: 1 Sol 1, 6-10 - zač. 
263; Lk 11,1-10-zač. 55.

27. október, streda, Nestor, 
mučeník (rúcho červené). Men- 
livé časti zo stredy alebo 
o mučeníkovi. 1 Sol 2,1 -8 -  zač. 
264; Lk 11, 9-13-zač . 56.

28. október, štvrtok, Pa- 
raskeva z Ikonie. Menlivé časti 
zo štvrtku (rúcho svetlé) alebo
o mučenícke (rúcho červené). 1 
Sol 2, 9-14 -  zač. 265; Lk 11, 
14-23-zač . 57.

29. október, piatok, Anastá
zia, mučenícka. Menlivé časti 
z piatku alebo o mučenícke (rú
cho červené). 1 Sol 2,14-20 -  
zač. 266; Lk 11,23-26 -  zač. 58.

30. október, sobota, Zeno
bius a Zenobia, mučeníci. 
Menlivé časti o mučeníkoch (rú
cho červené) alebo zo soboty 
(rúcho svetlé). 2 Kor 8,1 -5 -  zač. 
185; Lk 8,16-21-zač . 36.

31. október, Dvadsiatatretia 
nedeľa po Pätdesiatnici (rúcho 
svetlé). Radový hlas je šiesty, 
evanjelium na utierni je prvé. 
Antifóny nedeľné. Tropar 
z hlasu, Sláva kondák z hlasu,

I teraz podľa predpisu. Ef 2,4- 
10 -  zač. 220; Lk 8,26-39 -  zač. 
38.

Dvadsiatyštvrtý týždeň po 
Päťdesiatnici

1. november, pondelok, 
Kozma a Damián, nezištní le
kári (rúcho svetlé). Antifóny kaž
dodenné. Tropar o lekároch, 
Sláva kondák o lekároch, I teraz 
podľa predpisu. Prokimen, ale
luja, pričasten o lekároch. 1 Sol
2, 20; 3, 1-8-z a č . 267; Lk 11, 
29-33 -  zač. 59.

2. november, utorok, Akin-

din a Pigas, mučeníci. Spo
mienka na zosnulých. Menlivé 
časti ako na zádušné soboty: 1 
Sol 4,13-17 - zač. 270; Jn 5,24- 
30 - zač. 16.

3. november, streda, Akep- 
sin a Jozef, Ajtal, mučeníci (rú
cho červené). Menlivé časti zo 
stredy alebo o mučeníkoch. 1 
Sol 4, 1-12-z a č . 269; Lk 11, 
42-46-zač . 61.

4. november, štvrtok, Joan- 
nik Veľký, úctyhodný. Menlivé 
časti zo štvrtku alebo 
o úctyhodnom (rúcho svetlé). 1 
Sol 5, 1-10-z a č . 271; Lk 11, 
47-54; 12, 1 -  zač. 62.

5. november, piatok, Galak- 
tion a Epistimia, mučeníci (rú
cho červené). Menlivé časti 
z piatku alebo o mučeníkoch. 1 
Sol 5,9-13; 5,24-28 -  zač. 272; 
Lk 12, 2-12-zač . 63.

6. november, sobota, Pavol, 
vyznávač (rúcho svetlé). Menli
vé časti zo soboty alebo 
o vyznávačovi. 2 Kor 11 ,1 -6 - 
zač. 191; Lk 9,1 -6 -  zač. 40.

7. november, Dvadsiataštvr- 
tá nedeľa po Päťdesiatnici. 
Radový hlas je siedmy, evanje
lium na utierni je druhé. Antifó
ny nedeľné. Tropar z hlasu, 
Sláva kondák z hlasu, i teraz 
podľa predpisu. Ef 2, 14-22 -  
zač. 221; Lk 8,41 -56 -  zač. 39.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ

Na Spišskej Kapitule vyš
la publikácia Spišskí bisku
pi. Približuje mená trinástich 
biskupov, ktorí žili a pôsobili 
na Spiši. Sú to: Karol Sal- 
beck, Ján Révay, Michal Bri- 
gido, Ján Pyrker, Jozef Bélik, 
Vincent Jekelfalussy, Ladi
slav Záboyský, Jozef Sa- 
massa, Jura j C sá zsk a , 
Pavol Smrecsányi, Alexan
der Párvy, Ján Vojtaššák 
a František Tondra. Spišskí 
pomocní biskupi: Martin 
Kheberich, Štefan Barnáš

a Andrej Imrich. Publikácia 
priniesla slová Jeho Svätosti 
Jána Pavla II., ktorý Spišskú 
Kapitulu navštívil. Pred ka- 
nóniou č. 6 vtedy povedal: 
“Konečne viem, čo je Spiš
ská Kapitula”. Knižka, ktorá 
zobrazuje všetkých spiš
ských biskupov, má 61 strán. 
Úvodné slovo napísal Mons. 
docent ThDr. Jozef Jarab, 
rektor Kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka.

Eleonóra a Emil 
MINĎÁŠOVCI

S p iš s k í  b isk u p i
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Názory 
Bystrá ’99

Pretože Otec nás miluje, 
pozval nás na 8. ročník stret
nutia gréckokatolíckej mláde
že v Bystrej. Veľmi sme sa na 
toto stretnutie tešili.

Konečne prišiel ten vytúže
ný deň “D” -16. august 1999. 
Od rána bolo zamračené, ale 
všetci sme dúfali, že na mies
te, kde nás pozval Pán, bude 
krásne. Po príchode sme sa 
zaregistrovali a išli sme sa 
ubytovať. Počas cesty do cha
tiek sme si prezerali okolité 
prostredie. Bolo naozaj veľmi 
pekné. Neskôr nás porozdeľo
vali do skupín. Vtedy sme po
cítili malé sklamanie, pretože 
každý sa dostal do skupiny 
úplne neznámej. Neskôr sme 
zistili, že to bol zámer Pána, 
aby sme spoznali čo najviac 
nových priateľov.

Prvý deň -tzv. zoznamova
cí - sme po večeri mali 
program, v ktorom účastníci 
predstavovali dekanáty  
a farnosti, z ktorých prišli. Do
zvedeli sme sa tiež tému na 
budúci deň a na záver vystú
pila skupina Bystrianka. Spo
lu s ňou sme spievali piesne 
aj počas celého týždňa.
V priebehu nasledujúcich dní 
sme spoznali mnoho priateľov. 
Prišla k nám aj hudobná sku
pina našich gréckokatolíckych 
bohoslovcov -  Anastasis. Za
žili sme aj koncert s názvom 
Šanca pre lásku, v ktorom vy
stúpili rôzne gospelové skupi
ny. Na záver zavítali k nám 
kapucíni, ktorých hosťom bol 
Stanley. Všetci sme sa výbor
ne zabávali. Po každom večer
nom programe boli ozveny, 
počas ktorých každý mal mož
nosť povedať svoju skúsenosť 
s Bohom. Niekto si možno po
vie, že sme sa prišli len zaba- 
váť, ale musím vám povedať, 
že pri každodennej sv. liturgii 
a stretnutiach v skupinkách

sme sa aj duchovne posilňova
li. Príjemným prekvapením bola 
aj návšteva košického exarchu 
vladyku Milana Chautura, 
CSsR, spolu s pápežským nun
ciom v SR Luigiom Dossenom. 
Posledný večer nám svojím 
programom spríjemnili náladu 
bohoslovci. Bolo to naozaj 
skvelé. Lúčili sme sa s ťažkým 
srdcom, ale s túžbou na duši, 
že sa o rok opäť stretneme.

Na stretnutí ma najviac oslo
vila myšlienka z jednej mládež- 
níckej piesne: Všetko je 
v tvojich rukách, Pane. Áno, 
Pane, chcem vložiť celý svoj 
život do tvojich rúk, lebo viem, 
že len tak budem naozaj šťast
ná.

Jana FRICKÁ, Bardejov

Ešte Bystrá ’99
O stretnutiach m ládeže  

v Bystrej som počula už skôr, 
ale ísť tam som sa rozhodla až 
tento predjubilejný rok. Na deň 
odchodu som sa tešila, ale tak 
trochu som sa aj obávala. Ako 
tam bude? Čo tam asi bude
me robiť? Kopa mladých ľudí, 
ktorí sa vlastne nepoznajú. Po 
prvom dni som zistila, že som 
sa mýlila a moje obavy rýchlo 
pominuli.

Hlavná myšlienka a odkaz 
Svätého Otca pre mladých bol: 
Otec vás miluje. Od chvíľ, strá
vených v Bystrej, som pochopi
la, aká obrovská je Božia láska, 
ako veľmi nás všetkých Boh 
miluje. Veď za naše hriechy 
nechal trpieť svojho Jednorode- 
ného Syna a zomrieť tou naj
potupnejšou smrťou.

Žijeme v takom uponáhľa
nom svete, v ktorom akoby kaž
dým dňom láska stále viac 
ustupovala nenávisti. Na Boha 
nám už často neostáva ani 
chvíľka. Aj mňa ten boj s časom 
už tak zachvátil, že som si pre
stala všímať, že Boh mi svoju 
lásku preukazuje vždy a všade. 
Uvedomila som si napríklad, že 
keď sa ráno zobudím, rozžiari 
briliant východu slnka v našom 
okne, a ja často nevšímajúc si

prejav jeho lásky, ponáhľam sa 
bez povšimnutia preč.

Atmosféru v Bystrej nám sprí
jemnila svojím programom aj 
skupina Anastasis a kapucín 
Mišo, ktorý spieval o Ježišovi 
a o jeho Matke Márii, o Božej 
láske. A tu sme mohli spoznať 
a rozlíšiť, čo je opravdivá lás
ka. Lenka, členka skupiny Bys
trianka, nás naučila mnoho 
krásnych pesničiek. Tam, kde je 
stále dobrá nálada, tam sa ťaž
ko pomýšľa na rozchod. No 
všetko pekné raz musí skončiť 
a my všetci sme z Bystrej od
chádzali s úsmevom na tvári,

naplnení hojnými Božími mi
losťami a veľkou túžbou vrátiť 
sa o rok. Je to nádherný pocit 
a nemôže podľa mňa nič kraj
šie byť, ako vedieť a precítiť to, 
že Otec nás všetkých miluje.

Jarka KAPCAĽOVÁ 
Bardejov

Z našej farnosti
V srdci si odnášame hrejivé 

spomienky, veľa krásnych, ale 
hlavne vzácnych slov nášho 
duchovného otca Jozefa Micha
lova, ktorý sa 12. septembra na 
svätej liturgii rozlúčil s nami - 
veriacimi farnosti Oľka. Náš 
duchovný otec medzi nami pô
sobil tri roky a urobil veľa pre 
duchovnú obnovu. Tento mladý, 
láskou vyžarujúci kňaz, bol tým

svietnikom, ktorý prinášal svet
lo do našich sŕdc.

V našej farnosti zaiste bolo 
nemalo problémov, ktoré sa 
nedali ľudskými silami vyriešiť. 
Náš duchovný otec obracal sa 
vo svojich modlitbách k Naj
vyššiemu a obetoval za nás 
mnohé prosby. Bol kňazom pre 
všetky generácie. Chorí prijí
mali prostredníctvom jeho po
vzbudenia svoj kríž a niesli ho 
s láskou a trpezlivosťou. Za to 
všetko, čo pre nás vykonal, mu 
ďakujeme a vyprosujeme vo 
svojich modlitbách od Všemo
húceho pevné zdravie a nech 
Pán Boh znásobuje jeho sily 
a dá mu hojnosť milostí, kde 
bude vo svojej dušpastierskej 
práci pokračovať.

Vďační veriaci
z farnosti OĽKA

Akadémia 
bohoslovcov

Na sviatok Pokrova (Ochra
ny) Presvätej Bohorodičky po 
sv. liturgii, ktorú slúžil rektor 
seminára o. ThLic. Vojtech 
Boháč v Katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove, 
bratia bohoslovci pripravili 
akadémiu na oslavu a česť 
Panny Márie.

V ich speve, ktorý vychá
dzal priamo z ich sŕdc, bolo 
cítíť Svätého Ducha, ktorý sa 
zúčastneným prihováral svo
jím pokojom, radosťou i hlbo
kým precítením. Vo svojich 
vstupoch bratia seminaristi 
poukázali na stíšenie sa k 
modlitbe, kde môžeme načú
vať Božiemu hlasu a rozprá
vať sa s naším Pánom. „Iba 
ten uvidí Boha v nebeskej slá
ve, kto ho už uvidel tu na zemi 
svojím duchovným zrakom.“

Všetci bratia a sestry z pre
šovskej farnosti, ktorá je za
svätená Pokrovu (Ochrane) 
Presvätej Bohorodičky ďaku
jú našim seminaristom, že sa 
mohli v piatkový podvečer 
spolu modliť a počúvať cho- 
rálne spevy na chválu Pána a 
Panny Márie. -kz-
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informácia náboženského vydavateľstva PETRA

PREDPLATNÉ NA ROK 2000
Predplaťte si časopis SLOVO za 2 6 0  Sk ročne

Čo získate?  
- správy z diania v Cirkvi nielen dom a ale aj vo svete aktua

lizované každé dva týždne  
- kvatitné duchovné čítanie pre celú rodinu
- informácie o pripravovaných akciách
- postrehy zo sveta m ladých  

To všetko 26-krát v budúcom  roku a na 20 stranách!
Ak si objednáte SLOVO ešte v roku 1999, získate bezplatne nástenný 

jednolistový gréckokatolícky kalendár na rok 2000 a pohľadnice. 
Predplatné odovzdajte na svojom farskom úrade, alebo zasielajte na novú 
adresu: Redakcia časopisu SLOVO

Hlavná 1, P.O. B o x 204, 080 01 Prešov  

Pre Individuálnych odberateľov predplatné  
260 Sk + 52 Sk poštovné

GRÉCKOKATOLÍCKE 
BISKUPSTVO PREŠOV

a
náboženské vydavateľstvo 

PETRA

vyhlasujú

K O N K U R Z
na obsadenie funkcie 
šéfredaktora časopisu 

SLOVO

Podmienky:

1. vysokoškolské teolo
gické vzdelanie

2. päťročná publikačná 
činnosť

3. znalosť problematiky 
Gréckokatolíckej cirkvi

Bližšie informácie 
na tei čísle: 0905-460 421

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, dokonalé spracovan ie  
a nepretržitá kontrola kvality zaručujú, že 
vydrží po celé generácie.

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

S k lad  K o š ice
T o n d a ch  S lo v e n s k o , s .r.o .
M a g n e z itá rs k a  5
040  01 K o š ice
te!.: 0 9 5 /6 2 5 6 6 0 6
te l./fa x : 0 9 5 /6 2 5 6 5 8 8
E -m ail: to n d a c h  n e ta x .s k .
In te rn e t: w w w .to n d a c h .s k  
C e n trá la :
T o n d a ch  S lo v e n s k o , s .r.o .
N á d ra žn á  79 /2 8  
972  13 N itr ia n s k e  P rav n o  
Tel.: 0 8 6 2 /5 4 4  79  00, 544  71 83  
fax : 0 8 6 2 /5 4 4 7 9 0 8

http://www.tondach.sk
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@ )  KIA MOTORS Firm a HS PLUS, s.r.o. Prešov, vás pozýva do 
novootvorenej predajne autom obilov
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PREDAJ 
- SERV/S

PRÍDE troj a päť 
obsah 1300 cm3 
Výkon 53 kW

POD TÁBOROM  32 
080 01 PREŠOV  
TEL. 091/722 841 

7 2 1  4 3 R

Blahoželanie
Dňa 6. novembra sa z mi

losti Božej dožíva náš duchov
ný otec Michal Veliký, titl. 
arcidekan, toho času na od
počinku v Košiciach, požehna
ných 90 rokov.

Prosíme najláskavejšieho 
Otca, aby ho ako služobníka 
a rozdávateľa milostí a jeho 
milosrdenstva posilňoval Bo
žou pomocou. Ľudský život 
má len vtedy svoju hodnotu, 
keď základom pre spolužitie 
ľudí je dobrota a srdečnosť, 
vľúdnosť a prívetivosť a pocit 
vlastnej zodpovednosti.

S vďakou a láskou naň spo
mínajú farníci malej obce Či- 
čava, kde duchovne pôsobil 
plných 22 rokov.

Do ďalších rokov - mnoho 
rokov, šťastných rokov.

Vďační farníci

Inzerát
Ponúkam obrazy olej na 

plátne: Krížovú cestu, na zá
stavy do Domu smútku. 

Cena dohodou.
Tel.: 0948/98407.

A WEAR
pozýva  
všetkých ľudí 
dobrej vôle na
3. gréckokatolícku  
pú ť
do Svätej zeme 
p o d  duchovným  
vedením
vladyku M ilana Chautura, CSsR.

Termín: 22. - 29. 11. 1999 
Cena: 12 990 Sk + 180 USD

V cene je zahrnuté: letenka, let, poplatky, 7x ubytova
nie s polpenziou v 2-3 lôžkových izbách so soc. zariade
ním, vstupy, doprava vo Svätej zemi klimatizovaným  
autobusom, technický 
a odborný sprievodca.

Do bohatého prog
ramu vo Svätej zemi 
bude zaradený fakul
tatívny zájazd na horu 
SINAJ (50 USD).

A  W EAR, spol. s r.o. 
cestovná kancelária 
Alžbetina 14 
040 01 Košice  
te l.a fa x  095/62 30717

V y d a v a te ľs tv o  B y- 
zan t s.r.o. K ošice  Spol
ku sv. C yrila  a  M etoda  
v  M ich a lo vc iach  vydá
v a  aj n a  J u b ile jn ý  rok  
2 0 0 0  G ré ck o ka to líck y  
k a le n d á r  s  b o h a tým  
d u ch o vn ým  obsahom .

G ré c k o k a to líc k y  ka
le n d á r  2 0 0 0  p a trí do  
všetkých  našich rodín.

Spolok sv. Cyrila a Metoda
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