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SLOVO

Jedna zo spomienok...
Že bol básnikom, teológom, 

ekonómom, inžinierom, vyda
vateľom?... Zaiste. Predo
všetkým ho však zdobil 
najkrajší titul - veľmi dobrý člo
vek.

Nikdy predtým som nestre
tol takého človeka.

V jeho prítomnosti aj tie naj
biednejšie, polovyschnuté 
stromy dostávali potrebnú 
miazgu, vlahu pre úrodný ži
vot.

Koľkokrát sme sa spolu zho
várali, uvedomoval som si, s

kým mám tu česť. Učme sa a 
vážme si okamihy v jeho prí
tomnosti, zavše som hovoril 
sebe i mojim spolupracovní
kom.

Blažej Krasnovský všade, 
kde bol, vytváral mimoriadny 
priestor porozumenia a istoty.

Nikdy nemal dosť času. Pre 
seba vôbec a ten zostávajúci 
pre všetkých, ktorí za ním pri
chádzali. Nikomu nepovedal 
nie. Veľmi sa zaujímal o kaž
dého. Vedel načúvať a dokázal 
vyriešiť každú krížovku.

Tento svet má diagnózu, že 
nedokáže počúvať a keď, tak 
len povrchne.

Vždy vedel tým správnym 
spôsobom usmerniť, poradiť a 
veľmi zmierlivo vyriešiť každý 
problém.

Mal v sebe veľký optimiz
mus, ktorý pramenil u Boha. 
Tým bol preplnený. Pritom mal 
toľko starostí aj zdravotných 
ťažkostí.

Blažej bol jedinečný. Mal 
také dobré srdce! Veľmi výstiž
ne o ňom pri poslednej rozlúč
ke povedal o. Mons. Jozef 
Tóth:

„Bol tu monument, ktorý stál 
ticho a nenápadne medzi nami 
a správal sa ako deti okolo Je
žiša...

...Bol mužom, ktorý veľmi 
veľa dával a málo dostával a 
bral. Ale predovšetkým dával 
svoj život, zdravie, svoju rodi
nu, svoj úsmev, tichosť a po
koru, ten poklad večnosti, 
ktorý svet vôbec nepozná.

...Staviame pomníky často 
aj takým, ktorí si to vôbec ne
zaslúžili, ale poslov dobra a 
lásky prehliadame.“

A. MESÁROŠ
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Radikálna voľba
S blížiacim sa rokom Veľkého ju b i

lea zväčšuje sa intenzita výzvy, aby  
sme radikálne zm enili náš život, a to 
tým, že osobný vzťah k Bohu bude  
pre nás to najdôležitejšie na svete. 
Osobný vzťah k Bohu si zbudujem e  
cez náš osobný vzťah k jeho Synovi, 
prijatím darov Ducha Svätého, ktorý 
je oživovateľom duší.

Keď nám Spasiteľ káže sa pri m od
litbe ukryť v tichu izbietky, je tým zdô
raznená p rvo rad o sť a vý lu č n o s ť  
nášho vzťahu k Otcovi. Pán chce, aby 
sme boli jeho “partneri” na úrovni, aby 
sme Boha hľadali nezištne z čírej lás
ky k nemu, aby nič nenarušovalo dô
vernosť vzťahu. To je  aj dôvod, prečo 
je pre nás Boh skrytý. Keď by sme ho 
videli, jeho jas by pohltil našu slobo
du. Ale prostredníctvom Syna pozná
vam e Otca. Preto prijím am e Spasi
teľovo posolstvo ako nesmieme vzácny 
dar.

Čím viac budeme hľadať Božiu tvár, 
tým viac sa musíme snažiť ukryť pred 
rušivým i vplyvm i sveta. Taktiež je  
pravdou, že čím viac žiarivo a inten
zívne vzývame Nebeského Otca, tým  
hlbšie a citlivejšie vním am e aj m lča
nie Boha. Keďby náš vzťah k nemu bol 
formálny a chladný, nutne by sme sa od 
neho vzd ia lili. A le  vzťah  lásky  sa 
mlčaním Boha nenaruší, naopak, ešte 
sa zosilní.

Po radikálnom rozhodnutí zasvätiť 
svoj život Bohu zo sveta neutekáme, 
ale tú časť sveta, ktorú posvätíme na
šimi aktivitami, prinášam e pred tvár 
Najvyššieho. Boh chce, aby náš diel 
pri budovaní jeho kráľovstva bol vý
razom našej vnútornej vitálnosti a is
toty.

K tom u nám dá Pán svoju m ilosť, 
ktorá prenikne všetky sféry nášho živo
ta, všetky činnosti, myšlienky, túžby a 
celé naše srdce.

Prostredníctvom modlitby môžeme 
získať schopnosť umiestniť do centra 
nášho života Božiu vôľu, schopnosť  
podujať sa na riziko, že prem ôžem e  
odpor našej vôle. R ad ikálna voľba  
nového života je  tiež voľbou života v 
modlitbe.

M. STA N ISLA V

Kňazská vysviacka
V nedeľu 26. septembra 1999 zavítal 

do Chrámu Zoslania sv. Ducha pri kláš
tore otcov redemptoristov v Michalovciach 
Mons. Slavomír Miklovš, vladyka križev- 
skej eparchie, aby tu slúžil archijerejskú 
svätú liturgiu, pri ktorej udelil sviatosť 
kňazstva otcovi diakonovi Radovanovi 
Andrejkovi, rodákovi zo Stropkova, ktorý 
ukončil teologické štúdia na Gréckokato
líckej bohosloveckej fakulte v Prešove 
v školskom roku 1997/98. Slávnostnú 
svätú liturgiu obohatil aj miestny Zbor sv. 
Jozefa. Vladyka Slavomír počas homílie 
poukázal na skutočnosť, že i dnes si Boh 
povoláva do svojich služieb “rybárov ľudí”, 
tých, ktorí sú mu ochotní slúžiť naplno.

V závere vladyka poďakoval za pozva
nie a vyjadril nádej, aby sa i naďalej upev
ňovalo bratské spoločenstvo i vzťahy 
návštevami medzi jednotlivými eparchia- 
mi. -rs-

Úmysly apoštolátu 
modlitby

na mesiac november
- A by kresťanskí laici, vedom í si 

svojho krstu, podporovali svojim i 
m o d litb am i, radam i a pom ocou  
všetkých, ktorých Boh volá ku kňaz- 
stvu, do rehole či do misií.

-A b y  starší ľudia s radosťou obja
vili svoju dôležitú úlohu v m isijnej 
spolupráci.

Téma duchovnej obnovy 
na november 1999

“Boh odplatí každému podľa jeho skut
kov: večným životom tým, čo vytrvalos
ťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, 
česť a nesmrteľnosť...” (Rim 2,6-7)

1. VII., VIII. a X. prikázanie Desatora 
KKC 2401-2513; 2534-2557

2. “Životná púť do večného domova 
nebeského Otca zahrňuje každého z nás 
osobne, rozširuje sa na veriace spolo
čenstvo a zasahuje celé ľudstvo” (TMA 
49).

Príprava na osobné stretnutie sa 
s Bohom vo večnosti; duchovná pomoc 
dušiam v očistci; vzťah k blížnym ako 
k spolupútnikom do večnej vlasti.

Kultúra: Kultúra vzťahov k hmotným 
prostriedkom: používať ich, nakoľko je 
to možné, v nezištnej službe blížnym, 
s motívom odmeny vo večnosti (por.: Lk 
16, 9).

V roku 1999
Veľké jubileum 
očami mladých

Je súťaž, ktorá je organizovaná na 
všetkých ZŠ a SŠ na Slovensku od sep
tembra do decembra 1999. (V ďalšom ob
dobí prebehne vyhodnotenie súťaže, 
prezentovanie víťazných prác a semináre 
pre vybraných účastníkov jednotlivých 
sekcií). Ministerstvo školstva poverilo re
alizáciou tejto súťaže MC v Bratislave 
(Metodické centrum, Tomášikova 4, P.O. 
BOX 14, 820 09 Bratislava, tel. 07-4342 
2253, -4342 5790, Dr. Oľga Križová). Sú
ťaž pozostáva zo sekcií: literárna (próza
-  žiaci II. stupňa ZŠ a študenti SŠ; poé
zia -  študenti SŠ), výtvarná a oblasť me
dziľudských vzťahov. Mali sme možnosť 
zoznámiť sa s informačnými materiálmi 
súťaže, ktoré boli poslané na všetky ZŠ 
a SŠ na Slovensku, a preto si dovoľuje
me veľmi odporúčať školákov na tomto 
podujatí. Súťaž si zaslúži pozornosť 
a podporu, pretože chce k reflexii 
o kresťanských hodnotách posolstva Je
žiša Krista priviesť všetkých mladých ľudí.

Národná púť do Ríma
Spolu s našimi otcami biskupmi sa 

dňoch od 13.-17. februára 2000 uskutoč
ní Národná púť do Ríma. Termín bol zvo
lený na výročie smrti sv. Cyrila. Podrob- 
nejšie inform ácie o možnostiach 
cestovania a programe púte je možné zís
kať v cestovnej kancelárii A.WEAR (Ža- 
botova2,811 04 Bratislava 1, tel.: 07/52
49 29 22), ktorá má svoje pobočky 
v každej diecéze.

Výročie katedrálneho zboru 
v Košiciach

15. výročie založenia Katedrálneho 
zboru sv. Cyrila a Metoda si pripomenú 
na archijerejskej sv. liturgii v katedrálnom 
chráme 13. novembra o 18.00 h. Po sv. 
liturgii bude stretnutie členov.

Archijerejská sv. liturgia 
voVojčiciach

V nedeľu 7. novembra o 10.30 h bude 
voVojčiciach archijerejská sv. liturgia, kto
rú bude slúžiť košický exarcha vladyka 
Milan Chautur, CSsR. Súčasne posvätí 
kríž, sedemramenný svietnik a chrámo
vé lavice.

Najbližšie číslo SLOVA 
vyjde 28. novembra 1999
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Tento známy výrok platil o životnej pra
xi kresťanov v prvotnej cirkvi hneď na 
začiatku prvého tisícročia kresťanstva 
a vyšiel z úst pohanov vtedajšej Rímskej 
ríše na adresu tých, čo svoje kresťan
stvo nereprezentovali ani vycibrenou te
ologickou rečou, ani okázalosťou  
liturgických slávností, ale skutkami lásky 
v situáciách každodenného života  
a svedectvom vernosti Kristovi a jeho 
evanjeliu často až po vyliatie vlastnej krvi.

Príkaz lásky k Bohu a blížnemu ako 
hlavné prikázanie (Lk 10,27) sa stal re
álnou praxou v živote kresťanov hneď 
od počiatku dejín cirkvi. Nebol ničím za
hmlievaný, bol čistý, zrozum iteľný  
v skutkoch a mal znaky tej lásky, akou 
Boh miluje človeka. Nebol to len emo
cionálny vzťah na “platonickej” úrovni, 
ale bol vždy vyjadrený konkrétnym skut
kom, darom, nezištnou službou a to 
vždy konkrétnej osobe. Láska je totiž

dynamický vzťah medzi osobami. Tak 
ako prúdi láska medzi Otcom a Synom 
a tento vzťah je vyjadrený osobou Du
cha Svätého v tajomstve vnútorného 
života lásky najsvätejšej Trojice, je po
tom prirodzené, aby do tohoto prúdu 
lásky bola zapojená aj osoba človeka. 
Takto chápaná a realizovaná láska 
v skutkoch bola tou úžasnou Božou si
lou, ktorou sa kresťanstvo veľmi dyna
micky šírilo a duchovne vzmáhalo. To 
bola tá prvá evanjelizácia.

Dnes, keď už stojíme prakticky na roz
medzí druhého a tretieho tisícročia, mu
síme sa otvorene a v pokore postaviť

Pozrite,
ako sa milujú...

pred otázku, ako sa v našom živote re
alizuje zákon lásky ako hlavné prikáza
nie. O koľkých z nás by dnešní pohania 
mohli povedať o nás: pozrite, ako sa 
milujú? Koľkí z nás dnes svoje kresťan
stvo prezentujeme skutkami nezištnej 
lásky ako prostriedkami evanjelizácie?

Koľkí sa totiž nazdávajú, že byť kres
ťanom znamená byť zapísaný v matrike 
pokrstených, mať za sebou prvé sväté 
prijímanie, birmovku, cirkevný sobáš 
a toto všetko spojiť s bohatými hostina
mi a darmi. Koľkí sa dnes nazdávajú, 
že byť dobrým kresťanom znamená byť 
v nedeľu v chráme, resp. odstáť si celý

čas bohoslužieb za chrámom, chodiť na 
púte a odpusty, či primície novokňazov. 
Koľkí dnes v slovníku “zbožných” ľudí 
nazývajú Boha “pánbožkom”, či „božíč- 
kom”, čím úplne vymazávajú skutočnosť 
Boha a osoby. A koľkí až natoľko od
mietli osobu Boha, že ho už nazývajú 
len akousi “energiou”, či “kozmickou si
lou” a pod. Ako potom takúto “kozmic
kú energiu” možno milovať z celého 
svojho srdca, z celej svojej duše, zo 
všetkých svojich síl a z celej svojej mys
le? (por. Lk 10,27). A  koľkí z kresťanov 
ho už celkom popreli a odmietli? Tam, 
kde sa viera nepremieňa na skutky lá

sky, tam prichádza smrť viery (por. Jak
1, 17).

Dnes sa často hovorí o rôznych krí
zach, ktoré majú za následok postupnú 
devastáciu a nakoniec pád určitých 
hodnôt. Hovorí sa nielen o kríze eko
nomickej, ekologickej, sociálnej, ale aj
o kríze mravnej, o kríze autority, o kríze 
viery, o kríze kresťanstva, ale ide tu 
v podstate vždy o krízu lásky v konkrét
nom kresťanovi, v konkrétnej osobe. 
Kto nežije v láske, ten nežije v Bohu, 
pretože Boh je láska a kto zostáva 
v láske, ten zostáva v Bohu a Boh zo
stáva v ňom (por. 1 Jn 4, 16). V čom 
teda žije človek, ak nežije v láske? Žije 
v blude! A  takémuto človekovi Boh a ani 
cirkev nemôže zveriť evanjelizáciu  
v treťom tisícročí.

Položme si opäť každý sám sebe 
otázku: koľko bludu nelásky je ešte vo 
mne? Čo môžem ešte na sebe urobiť, 
aby som  p o ch o p il svo ju  veľkú  
a vznešenú úlohu predstaviť v treťom 
tisícročí živého Krista skutkami lásky?

Ak spím v blude nelásky, tak sa mu
sím naozaj prebudiť do reality života, 
ktorý sa môže stávať krajším a lepším 
iba vtedy, ak budem všetkých ľudí oko
lo seba vnímať nie ako chodiace stro
my, ale ako reálne osoby s konkrétnymi 
problémami, potrebami, starosťami s 
súženiami a ja budem spoluúčastníkom 
na týchto ich súženiach (por. Zj 1, 9). 
P rís lušn íc i s iek t nám radi, často  
a vytrvalo kladú pred oči časopisy 
s výzvou: Prebuďte sa! My máme však 
dosť prostriedkov, ktoré nám Boh po
núka na to, aby sme nespali, aby sme 
boli aktívnymi kresťanmi. Ide len o to, 
dať sa slobodne k dispozícii Božej mi
losti, ktorá stačí na to, aby sme sa aj 
my stali v treťom tisícročí takými, akými 
b o li p rv í k re s ťa n ia  na zač ia tku  
a formovali nové tisícročie na tisícročie 
lásky.

Reč skutkov je totiž najzrozumiteľnej
šia a najúčinnejšia. Tej rozumie každý. 
Používajme ju!

o. RNDr. Jozef VOSKÁR
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Známy evanjelický teológ 
Wilhelm Busch spomína, že 
raz sedel v hoteli pri obede. 
Naraz do reštaurácie vstúpil 
akýsi pán a povedal: “Pred 
chvíľou som si tu zabudol pe
ňaženku!” Vedúci sa ho opý-

do chrámu, pristupujú k svia
tostiam, modlia sa, chodia na 
odpusty, čo nasvedčuje, že 
veľmi milujeme Boha. Pre 
blížneho však často nemáme 
dobrého slova, iba opovrhnu
tie...

A kto je môj
blížny? (Lk 10, 29)

tal: “Ktorý čašník vás obslu
hoval?” Muž sa rozhliadol 
okolo a potom rozpačito po
vedal: “To už veru neviem. 
Nepozeral som sa na neho!”

Čo je na tomto príbehu zau
jímavé? Čašník ho hodinu ob
sluhoval a hosť sa na neho ani 
nepozrel... Tak vlastne aj my 
chodíme okolo seba. Takí 
chladní a ľahostajní sme čas
to aj my voči našim blížnym. 
A ak si ich všimnete, tak len 
preto, aby sme 
na nich hľadali 
chyby, aby sme 
ich posudzovali...

Z evanjelia vie
me, že ani znal
covi zákona ne
bolo jasné, kto je 
jeho blížny. Pre
to mu Ježiš pri
pomína, že láska 
k Bohu a blížne
mu je najväčším 
prikázaním, pod
mienkou k získa
niu večného života (Lk 10,25- 
27). A ilustruje to podoben
stvom O milosrdnom Samari
tánovi, ktoré končí slovami: 
“Choďa rob aj ty podobne!” (Lk
10, 37).

V každodennom živote nás 
mnohí poznajú ako kresťa
nov, ktorí pravidelne chodia

Pozrime, čo píše sv. apoštol 
Ján vo svojom Prvom liste: 
“Veď kto nemiluje brata, ktoré
ho vidí, nemôže milovať Boha, 
ktorého nevidí. A toto prikáza
nie máme od neho: aby ten, 
kto miluje Boha, miloval aj svoj
ho brata” (1 Jn 4, 20-21).
0  tejto láske Ježiš Kristus vy
hlasuje: “Na týchto dvoch pri
kázaniach spočíva celý Zákon
1 Proroci” (Mt 22,40).

Túto myšlienku veľmi pekne

formuloval sv. Augustín slova
mi: “Bojím sa, že Ježiš Kristus 
prejde okolo mňa a ja si ho ne
všimnem; pretože k Bohu sa 
nejde krokmi, ale láskou.” Tak 
o tom píše aj sv. apoštol Pa
vol: “Keby som hovoril ľudský
mi jazykmi aj anjelskými... 
A keby som mal dar proroctva

a poznal všetky tajomstvá 
a všetku vedu..., a lásky by 
som nemal, ničím by som ne
bol” (1 Kor 13,1-2).

O tom je potrebné hovoriť 
zvlášť dnes, keď tej lásky je 
málo vo svete medzi ľuďmi, keď 
to často hraničí až s nenávis
ťou akoby sme neboli ľuďmi...

Sv. František Saleský pou
čuje, že „mnohí vidia zbožnosť 
a dokonalosť života v prísnos
ti, iní v modlitbe, iní v častom 
sv. prijímaní... Všetci sa mýlia. 
Dokonalosť je v láske k Bohu 
z celého srdca.”

Ako je to s našou láskou -  
k Bohu a blížnemu? Ako je to 
s naším vzťahom k blížne
mu? Je náš život naozaj plný, 
alebo prázdny na lásku?

Nórsky básnik Henrik Ibsen 
napísal drámu Peer Gynt, 
v ktorej je táto úchvatná scé
na: Starý Gynt po bludnom ži
vote stojí pred lesnou chyžou 
a drží v ruke cibuľu, ktorú zo 
zábavy olupuje. Pritom sa táto 
cibuľa stáva obrazom jeho 
vlastného života. Dych mu vy
ráža otázka: “Za šupkou by sa 
mala objaviť dreň.” Niekoľko
krát hovorí nahlas: “Nemá to 

konca! Len 
vrstva za vrst
vou! Či sa dreň 
nikdy neobja
ví? Až do kon
ca samé šup
ky.” Potom si 
so strachom  
u v e d o m u je :  
“Taký je aj môj 
ž iv o t!” -  a s 
kliatbou odha
dzuje cibuľu.

“Miluj a rob, 
čo chceš!” -  

hovorí sv. Augustín. Naplňme 
svoj život láskou, aby sme aj 
my nestali na konci svojho 
života s konštatovaním, že 
bol prázdny, bez lásky -  aj 
keď sme pravidelne chodili 
do chrámu, modlili sa a pri
stupovali k sviatostiam, 

o. Mgr. František DANCÁK

Druhý november 
-  spomienka 
na zosnulých

Naše cintoríny opäť oží
vajú. Prichádzam e, aby 
sm e upravili hroby, v kto
rých odpočívajú naši blíz
ki, naši drahí.

Tu ležia srdcia našich 
najbližších - rodičov, bra
tov, súrodencov, ktorí nám 
veľm i chýbajú v  našom  
každodennom živote.

Svätá Cirkev nás napo
m ína - nás žijúcich, aby 
sm e pom áhali svojim  zo
mrelým modlitbou, obeta
mi i dobrým i skutkam i, 
aby naši najdrahší čím  
skôr dosiahli večnú blaže- 
nosť.Naši drahí zosnulí 
čakajú na naše modlitby, 
obety, dobré skutky, aby 
sm e im tak  pom ohli ku 
skorém u stretnutiu s Pá
nom Bohom.

Preto vždy, keď kladie
me vence na hroby našich 
drahých zosnulých, uve
dom m e si, že sme na cin
torín prišli nielen preto, 
aby sme priniesli kvety, ale 
aby sm e tu i po celý rok 
pam ätali m odlitbam i na 
tých, ktorí tu ležia. Každá 
naša m odlitba i obeta za 
duše zomrelých bude pri
počítaná i nám pri našom  
odchode z tohto pozem 
ského sveta.

Nezabúdajme na duše v 
o čis tc i, pom áhajm e im 
svojim i m odlitbam i, lebo 
keď príde náš čas odcho
du z tohto sveta, budú na 
nás pamätať.

Uvedom m e si, že mod
litba je  veľká pom oc nie
len pre našich zomrelých, 
ale i pre nás - živých, kto
rí verím e vo vzkriesenie. 

Tomáš Michal BABJÁK
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Utrpenie a bolesť často 
sprevádza náš každodenný 
život. Každý trpiaci človek 
v hĺbke svojho srdca uvažu
je o existencii a zmysle ľud
ského utrpenia. Vynára sa 
otázka: „prečo?”. Prečo exis
tuje utrpenie? S touto otáz

kou úzko súvisí existencia 
zla. Prečo ex is tu je  z lo?  
Z vlastnej osobnej skúsenos
ti vieme, že utrpenie a zlo sto
ja tesne vedľa seba, dokonca 
môžeme povedať, že sa pre
línajú. Často hľadáme nieko
ho, kto by nám pom ohol 
vyriešiť tento problém. A čas
to zabúdame na Niekoho, kto 
nám tu cestu hľadania odpo
vede na otázku existencie a 
zmyslu utrpenia vo svete  
dávno ukázal. Často zabúda
me na Ježiša Krista, na jeho 
cestu kríža.

V rozhovore Krista s Niko- 
démom Ježiš povedal tieto 
slová: “VeďBoh tak miloval 
svet, že dal svojhojednoro- 
deného Syna, aby nezahynul 
nik, kto v neho verí, ale aby 
mal večný život” (Jn 3 ,16). 
Tieto Ježišove slová vyjadru
jú jadro teológie vykúpenia, 
ktoré sa realizovalo cez Kris
tovo utrpenie na kríži. Boh 
dal svojho jednorodeného  
Syna, ktorý svojím nesmier
nym utrpením premohol zlo 
vo svete. Ježiš musel podstú
piť utrpenie na kríži preto, 
aby premohol hriech. Nebo
lo inej cesty, iba tej najťažšej
- “cesty kríža”.

Aby sme pochopili vyššie 
napísané riadky, musíme sa 
dostať na úroveň myslenia, 
ktoré je napojené na večnosť 
a nekonečnú lásku Boha, čo 
vyjadrujú aj Kristove slová 
Nikodémovi.

Ježiš Kristus prišiel na ten
to svet, aby nás vykúpil. Od- 
p la to u  za o d m ie tn u tie  
vykúpenia je večný trest - 
večné utrpenie, večné odvrh
nutie od Boha, utrpenie bez 
konca, ľudskými myšlienka
mi ťažko predstaviteľné.

Kristus prišiel, aby premohol 
zlo v jeho koreňoch, lebo zlo 
je spojené s utrpením a bo
lesťou. Zlo a hriech spolu 
úzko súvisia. Ježiš svojou po
slušnosťou až na kríž premá
ha všetky hriechy sveta a tým 
všetko zlo.

Kristus svojím zmŕtvych
vstaním a vykúpením celého 
ľudstva neodstránil zlo a utr
penie zo sveta. Priniesol však 
nádej pre svet, že zlo je pre

možené, že existuje Niekto, 
ktorý vždy pomôže pri premá
haní zla a hriechu, ktorý po
m ôže n iesť u trpen ie , čo 
vyjadril slovami: “A hľa, ja som 
s vami po všetky dni až do 
skončenia sveta"(Mt 28,20/

Počas pozemského živo
ta  sa K ris tu s  p r ib líž il  
k trpiacim svojou náukou, 
ale aj okúsením utrpenia na 
vlastnom tele. Chodil, dob
re činiac. Vyliečil mnoho  
chorých, vzkriesil mŕtvych, 
tešil trpiacich, uzdravil sle

pého, m alom ocného, ženu 
trpiacu na krvotok. Bol veľ
mi citlivý na ľudské utrpenie, 
či už telesné alebo dušev
né. Do jadra svojej náuky 
zasadil osem blahoslaven- 
stiev, ktoré adresoval práve 
trpiacim  na tejto zemi. Je 
žiš Kristus sám vzal utrpe
nie tohoto sveta na seba. 
Tým sa najväčšmi priblížil 
k utrpeniu ako ktokoľvek  
z nás.

Keď Ježiš žil na tejto zemi, 
často zažil utrpenie. Od na
rodenia, keď ho vlastní ne
prijali, keď nemal strechu  
nad hlavou, cez nepriateľ
stvo a zradu najbližších, až 
po vedom ie vlastného utr

penia na kríži. Kristus si 
svojho utrpenia bol vedomý, 
často o ňom hovoril svojim  
učeníkom: “Hľa, vystupuje
me do Jeruzalema a splní 
sa všetko, čo napísali Pro
roci o Synovi človeka. Vy
dajú ho pohanom, vysmejú, 
potupia a opľujú, zbičujú a 
zabijú, ale on tretieho dňa 
vstane z  mŕtvych. " (L k  18, 
31-33). Ježišovo utrpenie  
slúži človeku: “aby nezahy
nul, ale mal večný život.” 
Svojim krížom Ježiš ovládol 
všetko zlo, ktoré preniká  
celé dejiny človeka. Kristus 
s plným vedomím nastupu
je  cestu kríža, je  si vedomý  
vykupiteľskej ceny svojho 
utrpenia, zjednotený s Ot
com na nebesiach v láske, 
ktorá miluje svet a celé ľud
stvo.

Bohočlovek Ježiš berie na 
seba všetky hriechy tohoto 
sveta, trpí dobrovoľne a ne
vinne. Cez svoj kríž odpo
vedá na otázku o zm ysle  
utrpenia, prináša m axim ál
ne možnú šírku odpovede  
na túto otázku. Odpovedá  
svojím učením, evanjeliom, 
najmä však vlastným utrpe
ním. Je to jednoducho po
vedané “učenie o kríži”, ako 
to vyjadril sv. Pavol apoštol. 
Táto “reč kríža” sa často na
chádza v myšlienkach sta
rých proroctiev. Ježiš vie, že 
jeho utrpenie je vôľou Otca, 
nevyhnutné k spáse hrieš
neho ľudstva. Vrcholom to
hoto uvažovania je modlitba 
v Getsem anskej záhrade: 
“Otče môj, ak je  možné, 
nech ma minie tento kalich. 
No nie ako ja  chcem, ale 
ako ty” (Mt 26, 39) - a po
tom : “Otče môj, ak ma ten
to kalich nemôže minúť a 
musím ho piť, nech sa sta
ne tvoja vôľa”(Mt 26,42).

Tieto slová sú veľmi vý
rečné. Hovoria jednak  o 
nekonečnej láske a posluš
nosti Syna k Otcovi, súčas-

UTRPENIE Z KRESŤANSKÉHO
POHĽADU
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Onedlho budeme sláviť veľ
ké jubileum roku 2000 od prí
chodu Ježiša Krista na našu 
zem. Hlavným cieľom osláv 
kresťanského jubilea zostáva 
upevniť a oživiť vieru v Ježiša 
Krista. Pričom nám ide o osla
vu živého žijúceho Krista. O 
pôvodcu života. Čas, v ktorom 
žijeme, nás vedie v ústrety ne
známej budúcnosti. Križovat
kou bude istotne rok 2000. Pre 
veriacich je však beh času spo
jený aj s príchodom nového 
očakávania.

Svätý Otec Ján Pavol II. pro
sí od zostarnutých, unavených 
a niekedy aj znechutených 
kresťanov Európy, Ameriky, 
aby sa stali súčasníkmi Ježi
ša Krista a jeho radostnej 
zvesti, aby znovu našli zápal 
a nadšenie apoštolských čias. 
Cirkev hľadá stopy evanjelia 
v životných osudoch jednotliv

cov i národov. A opäť pápež 
často prizvukuje, že budúc
nosť patrí len a len Kristovi -  
nikomu inému -  práve, že nám 
má ísť o návrat ku prameňu 
spásy.

Tento posledný rok prípravy 
na jubileum mal byť pre nás prí
ležitosťou -  kde ponad všetky 
osobné záujmy, či starosti po
stavíme svoj vzťah k Bohu, 
svoju snahu žiť podľa jeho vôle. 
Povzbudením by nám mali byť 
Kristove slová: Hľadajte najprv 
Božie kráľovstvo a jeho spra
vodlivosť a toto všetko dosta
nete navyše (Mt 6,23).

Skutočne, bratia a sestry, 
Boh to od každého z nás žia
da. Dať teda na prvé miesto vo 
svojich záujmoch snahu hľadať 
Božie kráľovstvo. Boh je blízky 
každému človeku, Jeho Duch 
pôsobí v srdci a svedom í 
všetkých ľudí.

Aby sme však boli schopní 
zachytávať jeho pôsobenie 
v nás a správne mu rozumieť, 
musíme byť ochotní poznávať 
Boha a jeho pravdu cez to mé- 
dium, ktoré si on sám vybral 
a cez ktoré sa s nami stretáva 
a jasne k nám hovorí. A týmto 
médiom je svätá cirkev. Ľudia 
okolo nás potrebujú mať odpo
vede na svoje otázky, napr.
o zmysle života. Bez tejto od
povede je vylúčená nádej na 
jednotné konanie, cestu vedú
cu k určitému spoločnému cie
ľu, a vtedy je ťažko aj hovoriť
o občianskej spolupráci.

Lebo bez svetla rozumu ľu
dia zídu z cesty a dostanú sa 
do lesa, ktorý bude čím ďalej 
temnejší. Preto ľudia odjakži
va upierali svoj zrak na Boha, 
aby im on dal odpoveď, kto 
vlastne sú. Sú príležitosti, kto
ré sa neopakujú a takou bude

i slávenie dvetisíceho jubilea 
príchodu Božieho Syna na 
našu zem. Ježiš Kristus sa 
nám ponúka cez sv. Cirkev -  
záleží od každého z nás, či 
budeme ochotní prijať jeho za
chraňujúcu a životdávajúcu 
lásku. Ľudia už raz mali takúto 
neopakovateľnú príležitosť, 
keď bol Ježiš Kristus viditeľne 
medzi nimi. A Ježiš musel bez
mocne nad nimi zaplakať.

Boh ide v ústrety každému 
z nás. Človek však pod vply
vom televízie, časopisov mení 
svoj spôsob správania sa, ale 
aj života. A práve dnešný kres
ťan - či je kňaz alebo laik - má 
byť svojou láskou, trpezlivos
ťou, osobným hlbokým pre
svedčením svedkom ako i 
svedectvom Kristovej Cirkvi, 
jeho podávajúcej ruky, milosti
i odpustenie na cestu života 
s Bohom.

UTRPENIE Z KRESŤANSKÉHO POHĽADU
ne vydávajú pravdu o Kris
tovom utrpení. Jasne z toho 
vyplýva ľudská pravda o utr- 
pení, že u trpen ie  č lovek  
vždy prežíva ako zlo, pred 
ktorým sa chce ukryť. Ježi
šove slová svedčia o hĺbke 
a intenzite utrpenia bolesti, 
ktorú bol schopný okúsiť je 
dine Bohočlovek.

Slová modlitby zo Záhra
dy súvisia so slovami, ktoré 
Kristus vyriekol na Golgote. 
Svedčia o priepastnej hĺbke 
zla, ojedinelého v dejinách 
sveta. Keď Kristus vzdychá: 
“Božemôj, Božemôj,prečo 
si ma opustil?” (Mt 27, 4 6 /  
vyjadruje svoju opustenosť, 
ktorá je opakom nerozlučnej 
jednoty Syna s Otcom. Tá 
n e s m ie rn a  o p u s te n o s ť  
vznikla preto, že “Otec na

n eh o  u v a lil n e p rá v o s ti 
všetkých nás”, všetky hrie
chy sveta, spôsobujúce a 
prehlbujúce odlúčenosť od 
Otca.

Preto sv. Pavol hovorí: 
‘‘Toho, ktorý nepoznal 
hriech, za nás (Boh) urobil 
hriechom, aby sme sa 
v ňom stali Božou spravod
livosťou” (2 Kor 5, 2 1 /  S 
bremenom, akým je  hriech, 
Ježiš prežíva ľudsky nevy- 
jadriteľnú bolesť odlúčenia 
od Otca, odtrhnutie od neho. 
Avšak jedine takýmto utrpe
ním sa m ohlo dosiahnuť  
spasenie sveta. Je to vyjad
rené Ježišovým  zvolaním: 
“Je dokonané”(¿n 19, 30).

Splnilo sa Písmo i proro
ci. V  utrpení Krista na kríži 
vyvrcholilo utrpenie ľudstva,

ktoré ho na seba uvalilo pre 
nespočetné hriechy tohoto 
sveta. Dosiahlo vrchol a zá
roveň sa spojilo s láskou, o 
ktorej hovoril Kristus Niko- 
démovi.

Pre  k re s ťa n a  n a ď a le j 
ostáva existencia a zmysel 
utrpenia veľkým mystériom. 
Avšak po úvahe nad pred
chádzajúcimi myšlienkami 
si m usím e uvedom iť, že 
cestu hľadania o zmysle utr- 
penia nám dávno ukázal 
Ježiš Kristus svojím utrpe
n ím  na k r íž i. P re to  len  
v Kristovom kríži musíme 
hľadať odpoveď na otázku 
o zm ysle utrpenia. Iné ľud
ské odpovede budú vždy tr
pieť svojou obmedzenosťou 
a nedostatkom.

MUDr. Peter KALANIN

Anna H R I N K 0 V Á

Spomienka 
na zosnulých

Z v o n y  u ž  u t í c h l i ,  

u ž  p r e š i e l  čas,  

s p o m i e n k a  n a  z o s n u l ý c h  

v r á t i l a  sa z a s .

Ž i a r i a  v š e t k y  

c i n t o r í n y ,  

ž i a r i a  l á s k o u ,  

k a ž d ý  i n ý .

Tu sa s v i e č k a  z a t r b l i e c e ,  

t a m  m a l ý  l a m p á š i k ,  

v r u k á c h  d r o b n ý  r u ž e n e c ,  

b e z  m o d l i t b y  n i e  je n i k .  

Z a  d r a h ý c h  sa m o d l í m e ,  

čo v s r dc i  n á m  o s t a l i ,  

i ch ž i v o t  u h a s o l ,  

no s p o m i e n k y  z o s t a l i .
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Rozhovor s Levkom Dov- 
hovičom, členom príprav
ného výboru Medzinárod
ného fes tiva lu  d u c h o v 
ných piesni byzantského  
obradu, k to rý  p reb ieh a  
práve v  týchto dňoch (5.-
7. n o v e m b ra  1 9 9 9 )  v 
Dome umenia v Košiciach 
ako podujatie Roka kres
ťanskej k u ltú ry  na S lo 
v e n s k u  p o d  z á š t ito u  
Mons. Jána Hirku, prešov
ského diecézneho bisku
pa, a M ilana Kňažka, m i
nistra kultúry Slovenskej 
republiky, pripravil o. M a
rek Pribula.

□  Čo bolo podnetom pre 
vznik tohoto festivalu?

-  Aby naše, ale aj budúce 
generácie nezabúdali na od
kaz sv. Cyrila a Metoda, na cir
kevné tradície niekoľkých 
storočí, ktoré vychovali mno
ho generácií v kresťanskom 
duchu.

□  Východní kresťania sú 
po celom svete známi svo
jou láskou k spevu. Existuje 
ešte niekde v Európe poprí
pade vo svete podobné po
dujatie?

-  Po zániku sovietskeho im
péria v rôznych mestách, hlav
ne na Ukrajine, sa sporadicky 
uskutočňujú podobné poduja
tia viac menej na regionálnej 
úrovni. Bolo aj niekoľko desia
tok podobných festivalov po 
celom svete, kde sa ocitli kres
ťania východného obradu. Je 
však nutné zdôrazniť, že ani 
jeden z nich nemal takúto dl
hotrvajúcu tradíciu s bohatou 
medzinárodnou účasťou ako 
Medzinárodný festival duchov
ných piesní byzantského obra
du v Košiciach.

Medzinárodný festival duchovných 
piesní byzantského obradu

□  Je tento festival len zá
ležitosťou gréckokato líc 
kych zborov, alebo má aj 
ekumenický rozmer?

-  Od roku 1991, t. j. od 2. 
ročníka, môžeme konštatovať, 
že medzinárodný festival v 
Košiciach má ekumenický cha
rakter. Svedčí o tom, okrem 
gréckokatolíckych, aj účasť 
zborov rímskokatolíckych -  
Corale Laurenziana G. D' 
AMATO z Chievenny, Talian
sko (1992), detský zbor MAG- 
NÓ LIA  zo S obran iec , 
mládežnícky zbor CORO Ll- 
GEIRO z Portugalska 
(1998). V tomto roku - na
9. ročníku - bude účinko
vať Zbor sv. Cecílie pri 
Katedrálnom chráme sv. 
Alžbety v Košiciach. 
Účinkovali aj pravosláv
ne cirkevné zbory -  Žen- 
ský spevácky zbor 
učiteliek z Bulharska 
(1992), Arménsky ko
morný zbor (1994), zbor 
PRYČASŤA z Černigova 
(1994), Pravoslávny  
zbor pri katedrálnom  
chrám e z Prešova  
(1998), CANTUS-QU- 
ARTET z mesta Permj, 
Ruská federácia (1998).
V tomto roku účastní
kom Festivalu je aj Muž
ský komorný zbor pri 
pravoslávnom chráme 
vo Svidníku. Okrem uve
dených cirkevných spevokolov 
účastníkmi festivalu boli aj 
svetské zbory rôzneho viero
vyznania.

□  Ktoré domáce zbory sa 
na tomto festivale prezentu
jú, a ktorý z nich podľa vás 
predstavuje súčasnú s lo 
venskú špičku?

-  Na 9. ročníku festivalu 
z domácich zborov účinkujú: - 
Zbor pri Katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove, 
Zbor sv. Cyrila a Metoda pri 
Katedrálnom chráme Narode
nia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach, Mužský komorný

zbor pri pravoslávnom chráme 
vo Svidníku, Zbor biskupa P. 
P. Gojdiča z Vranova nad Top- 
ľou-Čemerného, Zbor sv. Jo
zefa pri Kláštore redemptoris- 
tov z Michaloviec a Zbor sv. 
Cecílie pri Katedrálnom chrá
me sv. Alžbety v Košiciach.

Za posledné roky vzniklo 
niekoľko nových cirkevných 
zborov, ktoré sa každým ro
kom zlepšujú v interpretačnom 
umení -  všetky sú na dobrej 
úrovni.

□  Na 8. ročníku vystúpilo 
deväť zborov zo zahraničia.

Koľko ich vystúpi v tomto 
roku?

-  Na 9. ročníku festivalu je 
osem zahraničných spevoko
lov.

□  Toto podujatie bolo za
radené do akcií konaných 
v rámci Roka kresťanskej 
kultúry a záštitu nad ním  
prevzal sám minister kultú
ry Milan Kňažko. V rozhodu
júcej miere sa na jeho orga
nizovaní podieľa Cyrilome- 
todská spoločnosť. Ktorí 
ďalší organizátori vstupujú 
do jeho prípravy?

-  Spoluorganizátormi sú

Prešovské biskupstvo a Košic
ký apoštolský exarchát, tiež 
členovia prípravného výboru, 
ktorí reprezentujú sponzorské 
organizácie. Praktickú realizá
ciu festivalu uskutočňujú traja 
členovia prípravného výboru -  
Anton Minčík-predseda prí
pravného výboru, JUDr. Hele
na Dovhovíčová -  ekonómka, 
Mgr. Levko Dovhovič- drama
turg festivalu.

□  Aké diela prevažujú  
v repertoári zúčastnených 
zborov?

- V  reportoári väčšiny spe
váckych zborov prevažu
jú diela svetoznámych 
skladateľov 18.-19. sto
ročia, a to skladateľov 
p o c h á d z a j ú c i c h  
z územia bývalej Kyjev
skej Rusi (terajšej Ukra
jiny) -  D. Bortňanského 
(1751-1825), M. Verbyc- 
kého (1815-1870), A. 
Vedela (1767-1806). M. 
Berezovského (1745- 
1777). Boli prednesené 
aj skladby starších skla
dateľov, ako je Mešrop 
Maštoc (361-445), Ro- 
manos Metodos (6. sto
ročie), G. Pachlavuni 
(12. storočie), M. Dylec- 
kyj (1630-1690). Načim 
spomenúť aj súčasných 
tvorcov a pokračovate
ľov nesmrteľných hudob
ných tradícií východné

ho obradu -  nášho Petra 
Škvareninu, A. Hnatyšina z 
Rakúska, J. Poľanského z Poľ
ska, M. Nováka z Českej re
publiky, M. Skoryka z Ukrajiny, 
Genadija Lukinycha z Ruska a 
iných.

□  A želanie na záver?
-  Dovoľte mi vysloviť poďa

kovanie všetkým doterajším, 
ale aj budúcim účinkujúcim 
a tvorcom festivalu a vysloviť 
veľké želanie: Nezabúdajme 
na odkaz a tradície našich 
predkov -  zachovajme a odo
vzdajme ich budúcim generá
ciám!



Modlime sa za duše v očistci
V týchto novembrových 

dňoch si tradične spomíname 
na tých našich bratov a sest
ry, ktorí nás predišli do več
nosti.

Prichádzame na cintoríny k 
upraveným hrobom 
našich drahých, ktorí 
oddali už svoje duše 
Bohu a pri plameni 
sviečky, po tichej spo
mienke na zomretých 
sa modlíme: Pane, 
obdaruj pokojom duše 
tvojich zosnulých slu
žobníkov na mieste 
svetla, blaženosti a 
pokoja, kde nieto bo
lesti, zármutku ani sto- 
nania. - V blaženom 
zosnutí večný pokoj 
udeľ, Pane, svojím slu
žobníkom a zachovaj 
im večnú pamiatku.

Prosbou o odpoči
nutie večné prosíme 
nášho Pána, aby du
še zomrelých dosiahli 
odpočinutie v dome 
nebeského Otca, lebo 
až tam je miesto, kde 
už niet očistcového utrpenia 
a bolestí.

Taktiež svetlo večné, o ktoré 
v modlitbe prosíme, možno 
nájsť len v nebi. Do tohto Bo
žieho svetla sa túžia vnoriť 
predovšetkým duše v očistci.

Tretia prosba z našej mod
litby sa týka pokoja, ktorý tak- 
tiež  m ožno nájsť jed in e  
u Ježiša Krista: “Veď on je náš 
pokoj!” (Ef 2,14).

Už v druhej knihe Macha- 
bejcov sa hovorí o obete, kto
rá sa mala prinášať za tých, 
ktorí zomreli pri obrane viery 
počas povstania Machabej- 
cov (2 Mach 12,43).

Predobrazom prosieb duší 
v očistci je i prosiaci Jozef 
v egyptskom žalári, keď sa 
s dôverou obracia na naj
vyššieho čašníka: “Spomeň si

na mňa, keď sa ti bude dobre 
vodiť, a preukáž mi dobrode
nia, že sa prihovoríš za mňa 
u faraóna, aby ma vyslobodil 
z tohoto domu” (Gn 40,14).

Taktiež starozákonný trpiteľ

Jób prosil priateľov vo svojom 
utrpení a biede: “Ach, zmiluj
te sa, priatelia, už nado mnou, 
dotkla sa ma Pánova pravica” 
(Job 19,21).

Rovnako ako Jozef a Jób, 
prosia duše v očistci nás ži
vých o pomoc a príhovor u 
nášho Pána.

Prví kresťania odporúčali 
Bohu duše zomrelých v súk
romných modlitbách a pri litur
gických zhromaždeniach. Boli 
tak pevne presvedčení o Kris
tovom vzkriesení, že vlastné 
vzkriesenie im pripadalo priro
dzenejšie ako smrť.

Apoštol Pavol nás učí: “Ako 
všetci umierajú v Adamovi, tak 
zasa všetci ožijú v Kristovi” (1 
Kor 15,22).

Svätý Cyril Jeruzalemský v
4. storočí vo svojich kateché-

zach píše: “Modlime sa za 
všetkých svojich zomrelých, 
lebo veríme, že ich dušiam to 
veľmi pomôže, keď pri sláve
ní sv. liturgie, tej navznešenej- 
šej obety, prinášame za nich 

modlitby.” Taktiež sv. 
Ján Zlatoústy, ktorý 
odišiel na večnosť r. 
407, nám zanechal 
odkaz, že zomrelým  
nepomôžu slzy, ale 
modlitba a almužna.

So skutočným kul
tom vo vzťahu k zo
snulým sa stretávame 
až v 8. storočí a na 
konci 10. storočia bola 
zavedená pamiatka 
zosnulých najskôr v 
kláštoroch a neskôr 
v celej Cirkvi.

Na tridentskom kon
cile (1545-1546) bola 
spracovaná náuka, že 
utrpenie duší v očistci 
možno zmierniť mod
litbou a dobrými skut
kami žijúcich veria
cich, predovšetkým  
všaksv. liturgiou obe

tovanou za zomrelých.
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Miestom očisťovania duší 
od škvŕn, ktoré môžu na nich 
lipnúť vo chvíli smrti, je očis
tec. Môžu to byť všedné hrie
chy, zlé náklonnosti, ešte 
neodpykané dočasné tresty 
za odpustené hriechy.

Preto aj keď duše odišli 
z tohto sveta v stave posväcu
júcej milosti, teda bez smrteľ
ného hriechu, no jednako nie 
celkom čisté, nemôžu ísť pria
mo do neba, kde nič poškvr
neného nevojde (Zjv 21,27).

O čase trvania očistcových 
múk pre jednotlivé duše nevie
me nič určitého. Vieme len toľ
ko, že po poslednom súde už 
očistec nebude.

Vládu smrti zničila Ježišova 
poslušnosť na kríži.

V tom zmysle píše apoštol 
Pavol: “Neviete, že komu sa 
dávate za otrokov a poslúcha
te ho, ste otrokmi toho, koho 
poslúchate: či hriechom na 
smrť, alebo poslušnosti pre 
spravodlivosť?” (Rim 6,16).

Kresťanská viera vedie k pre
konaniu strachu pred smrťou, 
pretože dáva útechu v nádeji 
na vzkriesenie mŕtvych, ktoré
ho zárukou je Ježiš Kristus.

On vstal z mŕtvych ako prvý.
JUDr. Alexander NEMEC

M artin KOCAN

Vatikánske múry
Zo zem e sa týčia statočne a večne  
m úry záhad času, m úry večné.
Strážia diela histórie našich predkov, 
stvorené rukami dávnych svedkov.

Do surových skál vložená neha, 
zrodená majstrami, počúvajúcich hlas Boha. 
Nehybným sochám  vložili do úst slová, 
že Božia láska navždy trvá.

Múry tiché, múry dávne, 
strážite osudy trpké, osudy slávne.
Vaša m inulosť nás teraz učí, 
o láske Boha, vládnucej hĺbke storočí.
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Mariánska úcta v Mukačevskej eparchii
Keďvroku 1773 rakúsko-uhorská vláda chcela zmenšiť počet 

sviatkov prikázaných pre gréckokatolíkov, vtedajší mukačevský 
biskup Andrej Bačinský (1773 -1809) sa takto bránil: “Nemôže
me sa vzdať sviatku Pokrova (Ochrany), lebo je to sviatok pat
rónky našej eparchie a naši veriaci sú zvyknutí svätiť ho s veľkou 
úctou. Slová biskupa mali svoj účinok, a tak tento sviatok zostal 
prikázaný - napr. aj u nás v Prešovskom biskupstve, ktoré bolo 
voľakedy súčasťou Mukačevského biskupstva.

Cirkev na svojich konciloch od prvopočiatku venovala zvlášt
nu pozornosť Panne Márii, keď ju nazvala Bohorodičkou, (The
otokos), Bez poškvrny počatou, a Nanebovzatou s telom i dušou.

Všetko toto gréckokatolíci verili a vyznávali. Vždy sa pridržia
vali učenia cirkvi, že Bohorodička a vždy Panna Mária je “čest
nejšia ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni“ 
(z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho).

Viera východných katolíkov bola potvrdená, veď Mária uká
zala svoju materinskú starostlivosť a silnú ochranu na mno
hých miestach a v rôznych časoch. A kto by spočítal zjavenia 
a uzdravenia, zvlášť prostredníctvom jej zázračných (čudo- 
tvorných) ikon? Koľko ich je vo svete, či už v západnej alebo 
východnej cirkvi?

A rovnako gréckokatolíci v strednej Európe pod Karpatami 
boli obdarovaní jej priazňou a láskavým príhovorom pred tró
nom jej Božského Syna. Podľa historických záznamov prvýkrát 
to bolo v roku 1670 v jednej z drevených cerkví v Klokočové 
(okres Michalovce), kde jej ikona zázračne plakala. Podobne 
ďalší mariánsky obraz slzil v Máriapóči (dnes Maďarsko) v roku 
1696. Pôvodnú ikonu z Máriapóče dal cisár Leopold I. pre
miestniť do Viedne, kde je umiestnená dodnes v Katedrále sv. 
Štefana (Stefans Dom - dnes oltár hneď pri vchode). Preto bola

neskôr zhotovená kópia originálnej ikony a umiestnená do svä
tyne v Máriapóči, ktorá znovu zaslzila v roku 1717 (1715) a 
opäť v roku 1905.

Pri slávnostnom posvätení novovybudovaného chrámu roku 
1756, ktorý začal stavať ešte mukačevský biskup Georgij G. 
Bizancij, OSBM, (1716-1733), biskup Michal M. Oľšavský, 
OSBM, zveril svoju eparchiu a všetkých veriacich pod ochra
nu Bohorodičky a vyhlásil sviatok Pokrova - Ochrany Presvätej 
Bohorodičky za eparchiálny odpustový sviatok Mukačevského 
biskupstva. Po prvej svetovej vojne, keď Máriapóč pripadla Ma
ďarsku, veriaci na Podkarpatskú začali organizovať púte na svia
tok Pokrova na Černečiu horu pri Mukačeve.

V roku 1926 tam biskup Peter Gebej (1924 -1931) inštalo
val zázračnú ikonu na verejnú úctu. Táto ikona bola napísaná 
v Konštantinopole v roku 1453 a bol to dar pápeža Pia XI. Pri 
tejto príležitosti biskup znovu zasvätil mukačevskú eparchiu 
pod ochranu Bohorodičky, aby ona rozprestrela svoj ochranný 
plášť (omofor) nad všetkých jej kňazov a veriacich.

Dôkazom toho, že úcta k Presvätej Bohorodičke zapustila 
aj v Prešovskom biskupstve hlboké korene -a  je stále živá - je 
aj chrámový odpust v Katedrále Sv. Jána Krstiteľa, podľa ka
plnky Čiernej Madony. A jasným dosvedčením mariánskej úcty 
je aj heslo nášho o. biskupa ThDr. h. c. Mons. Jána Hirku, 
ktoré znie: “Pokoj a milosrdenstvo pod ochranou Márie“. Zais
te to nebola náhoda, keď pri svojom menovaní na biskupskú 
hodnosť roku 1990 zvolil si práve takéto motto. A kto pozorne 
sleduje, ako udeľuje svoje arcipastierske požehnania, všimne 
si, že nezabudne dodaťslová - “a láska i ochrana Panny Márie 
nech vás sprevádza“.

Stanislav GÁBOR

B O Ž I E  D I E Ť A
Je septembrový deň. Lekár ma posiela na chirurgickú 

ambulanciu na odborné vyšetrenie. Pri príchode do ča
káme vidím pekné dievčatko, ktoré samo tiež čaká na 
vyšetrenie, ide prvé, bola predomnou. Lekár ma odpo
rúča ležať na oddelenie chirurgie. Keď otvorím dvere 
oddelenia, moje dievčatko mi beží oproti, predbehla ma, 
pred pár hodinami sa stala pacientkou toho istého od
delenia. Prosí sestričku, aby nás dala ležať spolu na 
izbe. Tak sme sa stali kamarátkami, ja  vo veku babičky, 
ona vo veku mojich vnukov. Na oddelenie prišla sama, 
doma má ďalších päť súrodencov mladších od seba. 
Najmladší braček má jeden a pol roka. Otec od nich 
odišiel pre pijatiku a automaty. Mama býva s deťmi 
v podnájme, za ktorý treba platiť. Moja nová kamarátka 
nežije so starosťami dievčatka svojho veku, ale so sta
rosťami dospelých. Oberá šípky, aby pomohla mamke 
s korunkou. Keď korunkaje tak potrebná na živobytie. 
Varí, pomáha prať a stará sa o mladšie sestričky 
a bračekov. Hovorí:

- Veľmi mi je  ľúto mojej mamky, má 33 rokov. Má veľmi

zrobené ruky. Chodí pomáhať k súkromníkovi, a vtedy 
ja  som doma so súrodencami. V škole je  dobré, len keby 
tá matematika nebola. Niekedy na prac o vnom nemám 
pomôcky v škole, ako plastelínu. Nikto z  triedy mi ne
chce dať a doma mama nemá peniaze na všetko. Vžime 
s mamou chodíme zbierať drevo do lesa, aby sme mali 
čím zatopiť. Keď vyrastiem, kúpim gauča mame dom.

Pred operáciou veľmi čakala mamku. Mamka posla 
la od nej mladšiu sestričku, ktorá je j doniesla košieľku 
a hygienické potreby. Veľmi sa tešila sestričke a zároveň 
bola smutná, bolo je j do plaču, prečo neprišla mamka. 
Keď zaspala, volalaju zo sna. Možno nemala komu ne
chať štyri deti, možno niektoré z  nich bolo choré. Ses
trička išla kúpiť za posledné peniažky, ktoré mala pri 
sebe, koláčik. Na cestu je j dala jabĺčko. Len Peťkovi, 
bračekovi, nemala čo zaslať, a bolo je j smutno. Teraz je  
moja malá kamarátka na operačnej sále, ja  sa modlím 
ruženec a je  mi do plaču. Je operovaná na pruh, hovorí
- veľmi veľa pracujem.

Večerami nejde spať, pokiaľ si ne kľakne na posteľ 
a počujem:

-Anjelíčku, môj strážnickú, opatruj moju malú dušičku.
Anna SEMANOVÁ
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Postrehy

Informácie
Udalosti

Biskupská 
konsekrácia

V sobotu 25. 9. 1999 sa 
uskutočnila v Chráme Nane
bovzatia Panny Márie v Ban
skej Bystrici slávnostná  
biskupská konsekrácia Mons. 
ThDr. Tomáša Galisa, PhD. 
Svätiteľom bol Mons. Rudolf 
Baláž, banskobystrický die
cézny biskup. Spolusvätiteľmi 
boli Mons. Luigi Dossena, 
apoštolský nuncius v SR, 
a Mons. Peter Dubovský, SJ, 
emeritný biskup.

Svätý Otec Ján Pavol II. vy
menoval Mons. Tomáša Gali
sa za bitského tituiárneho 
biskupa (Bita je zaniknuté sta- 
rokresťanské sídlo v Mauretá
nii v Afrike) a pomocného 
biskupa Banskobystrickej die
cézy. Mons. Galis si zvolil bis
kupské heslo: Per Mariam ad 
Jesum (Cez Máriu k Ježišovi).

Rádio LUMEN
Doteraz sedem vysielačov 

umožňuje zachytiť vysielanie 
jediného kresťanského rádia 
Lumen vo východnej časti 
Bratislavsko-tmavskej arcidie
cézy (93,3 MHz), v Nitrianskej 
diecéze (93,3 a 97,8 MHz) 
okrem oblasti Žiliny a časti 
Kysúc, v Banskobystrickej 
(93,3; 102,9 a 104,5 MHz) 
a Spišskejdiecézne (102,9 a 
105,8 MHz), západnej časti 
Rožňavskej diecézy (102,9 a 
106,3 MHz) a okrajovo aj 
v Košickej arcidiecéze (102,9 
MHz). Šesť frekvencií, pride
lených Radou SR pre rozhla
sové a televízne vysielanie, 
pokrýva polovicu územia štá
tu. V minulom roku sa rádio 
márne pokúsilo o pridelenie 
frekvencie pre Bratislavu 
a Košice. Uspelo však na Ora
ve a Považí, kde majú tamoj
ší obyvatelia možnosť zachytiť 
jeho vysielanie od Vianoc.
V nasledujúcom období sa pri
pravuje rozšírenie v Košickej 
arcidiecéze a v okolí Žiliny.

TK KBS

Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou
V dňoch 15. -17 . októbra sa 

v Telgárte uskutočnil piaty roč
ník ekumenického festivalu 
viachlasného chrámového a 
ľudového spevu Ozveny staro
slovienčiny pod Kráľovou ho
ľou. Ide o prehliadku menších 
amatérskych zborov účinkujú
cich prevažne pri bohosluž
bách alebo na kultúrnych po
dujatiach.

Festival bol zaradený do zo- 
znamu podujatí konaných 
v rámci Roka kresťanskej kul
túry. Medzi účastníkov Ozvien 
zavítal aj prešovský diecézny 
biskup Mons. Ján Hirka, ktorý 
v sobotu 16. októbra v Šumia
ci a nedeľu vo farskom Chrá
me Zoslania Svätého Ducha 
v Telgárte slávil sv. liturgiu.

Festival tradične vyvrcholil, 
keď prostredníctvom piesní spie
vaných všetkými účastníkmi za
znelo Posolstvo Slovensku.

V tomto roku sa na festivale 
zúčastnili zbory z Čierneho 
Baloga, z Detvy, z Poráča, zo 
Šumiaca, z Dobrej Nivy, z 
Chrenovca -  Brusná, z Heľpy, 
z Kojšova, zo Štrby, z Važca, z 
Margecian, z Telgártu, z Ka
mienky, z Vemára, z Liptovskej 
Tepličky, zo Závadky nad Hro
nom a Zbor Chrysostomos z 
Vranova nad Topľou.

Festivalový deň sa začal už 
v sobotu stretnutím pri prame
ni Hrona. V kultúrnom dome 
potom otvorili výstavu Rezbári 
-  Horehronie na fotografii, v 
miestnom chráme výstavu ven
cov a kvetov a v dome smútku 
výstavu Ikony. Prvá časť pre
hliadky speváckych zborov sa 
začala v popoludňajších hodi
nách pod názvom Spevy chrá
mov. Vo večerných hodinách v 
kultúrnom dome bola druhá 
časť -  Spevy prírody. TKPB

Slová evanjelia v
Dňa 24. septembra 1999 

bola tlačou vydaná bohoslu
žobná kniha -  lekcionár “Je- 
vanhelija i Apostoly na neďili 
i svjata ciloho roku”. Pre Ru- 
sínov na Slovensku i Rusínov 
žijúcich vo svete má toto die
lo v rusínskom jazyku rozmer 
historického významu, preto
že zasahuje bytostne do ich 
kultúrneho i náboženského ži
vota

rusínskom jazyku
preklady tejto bohoslužobnej 
knihy. V r. 1997 prešovský die
cézny biskup Mons. Ján Hirka 
udelil prekladom imprimátur. 
Vydanie knihy bolo financova
né zo sponzorských darov 
a darov rusínskej inteligencie.

V započatých prekladoch 
Svätého písma do rusínskeho 
jazyka sa pokračuje. Onedlho 
uzrú svetlo sveta štyri evanje

„

Preklad zo
staroslovan- S l P l  j , Ä  ä  - t  ffrA 
ského jazyka -r  ŕ

bezpečilo Ru
sínske oddelenie Inštitútu 
národnostných štúdií a cudzích 
jazykov Prešovskej univerzity. 
Na knihe sa pracovalo viac ako 
desať rokov. Výrazný posun od 
dialektovej formy ku kodifiko
vanej prebehol v r. 1995, kedy 
bol rusínsky jazyk oficiálne, 
slávnostný aktom v Bratislave, 
dňa 27. januára kodifikovaný 
a od toho dňa aj ako taký za
vádzaný do kultúrneho života 
Rusínov. Ustanovená gramati
ka a slovník kryštalizovali aj

lia a Žaltár. Doplnia kultúrne 
a duchovné bohatstvo Rusínov 
slovom Božím v ich materin
skom jazyku. A verím, že Svä
té písmo v rusínskom jazyku, 
zaznievajúce z ambónov gréc
kokatolíckych chrámov, bude 
pýchou nielen rusínskych ve
riacich, ale aj Prešovského bis
kupstva, a ako vizitka slobody 
národnostných menšín -  aj 
celého Slovenska.

o. František KRAJŇÁK

Kresťanské 
hnutia

Kresťanské hnutia zdru
ženia a inštitúcie laikov na 
Slovensku je názov brožú
ry, ktorú z rôznych podkla
dov zostavili pracovníci 
sekretariátu Komisie pre la
ikov KBS.

Publikácia uvádza základ
né charakteristiky 29 laic
kých hnutí a nových komu
nít a 42 rôznych združení 
a inštitúcií laikov. Okrem 
toho je v príručke uvede
ných asi 140 kontaktných 
adries dôležitých inštitúcií - 
Biskupské úrady, KBS a jej 
jednotlivé komisie, teologic
ké fakulty, diecézne kate
chetické strediská, diecéz
ne charity, pastoračné, 
exercičné a formačné cen
trá, vydavateľstvá vydávajú
ce katolícku literatúru, elek- 
tronické médiá, tlačové 
agentúry a prehľad vydáva
ných katolíckych časopisov.

Brožúru vydalo vydavateľ
stvo LÚČ a možno ju kúpiť 
v predajniach katolíckej lite
ratúry.

-rs-

Odpustová
slávnosť

Dňa 10. októbra sa v obci 
Ruská Nová Ves konala za 
hojnej účasti veriacich od
pustová slávnosť.

Svätú liturgiu v Chráme 
Ochrany Panny Márie slúžil 
správca farnosti Dávidov o. 
Martin Jurašek, pochádza
júci z Ruskej Novej Vsi, spo- 
lu s duchovným  otcom 
Marekom Storoškom. Božie 
slovo kázal rím. kat. dekan- 
farár zo Solivaru o. ThLíc. 
Gabriel Ragan, ktorý vo svo
jej homílii povzbudil veria
cich, aby sa vždy s dôverou 
utiekali k Panne Márii ako 
k svojej Ochrane a mali 
k nej úctu.

Po sv. liturgii bol Akatist k 
Bohorodičke, počas ktorého 
bolo myrovanie a po ňom 
bol obchod okolo chrámu.

Alena ŇACHAJOVÁ



SLOVO 21/99 11

V Ruskej Voli
Slávnostnou svätou litur

giou v nedeľu 3. októbra 1999 
vyvrcholila odpustová sláv
nosť Pokrova -  Ochrany - Pre
svätej Bohorodičky v Ruskej 
Voli-farnosťMatiaška. Hlav
ným celebrantom bol hosť o. 
Radovan Andrejko, novokňaz 
križevskej eparchie. V kázni 
sa k veľkému počtu veriacich 
prihovoril o. Miroslav Medviď, 
CSsR, zo Stropkova. Konce
lebroval správca farnosti o. 
Ján Pavlík a správca farnosti 
Remeniny o. ThLic. Miroslav 
Iľko.

Vo svojej kázni o. Miroslav 
Medviď, CSsR, zdôraznil zna
ky pravej mariánskej úcty.

Na záver odpustovej sláv
nosti sa miestny duchovný o, 
Ján Pavlík poďakoval prítom
ným kňazom a veriacim za 
prekrásny a dôstojný priebeh 
svätej liturgie, že sa na nej zú
častnili aj veriaci zo susednej 
farnosti -  Remeniny a filiálok, 
ktorí prišli v procesii. Ako sa 
aj niektorí veriaci vyjadrili, už 
dávno nepamätajú, aby v ich 
chráme slávilo svätú liturgiu 
viac kňazov za tak veľkého 
počtu veriacich. Po svätej li
turgii bolo myrovanie, počas 
ktorého o. ThLic. Miroslav Iľko 
slúžil Moleben k Bohorodičke.

Kiežby silná ochrana Matky 
Božej bolo pre nás zárukou 
dobrého života tu na zemi 
a aby jej príhovor u svojho 
Syna nám pomáhal byť vždy 
dokonalejšími na ceste k svä
tosti. -ra-

J u b i le á  k ň a z o v
O. Valér ČONKA, tit. dekan, 

správca farnosti v Sačurove -  
65. výročie narodenia -  13. 
novembra.

O. Štefan IŠTVANÍK, CSsR
-  v súčasnosti špirituál v 
užhorodskom seminári a re
daktor časopisu Misionár-
70. výročie narodenia -  24. 
novembra.

O. Ján LÍČKO, tit. arcide- 
kan, na odpočinku v Mikovej
-  80. výročie narodenia -  5. 
novembra.

O. Michal VELIKÝ, tit. ka
nonik, na odpočinku v Koši
ciach -  90. výročie narodenia 
- 6 .  novembra.

Postrehy
Informácie

Udalosti

Prvá mapa 
Katolíckej cirkvi 

na Slovensku
Účelom mapy je vôbec po 

prvýkrát na Slovensku poskyt
núť ucelený a súvislý obraz 
o územnej štruktúre katolíckej 
Cirkvi na Slovensku. Mapa je 
vyhotovená na formáte A0 (82 
x 110 cm) v mierke 1:400 000. 
Na mape je zakreslených 
1192 rímskokatolíckych far
ností a 272 gréckokatolíckych 
farností.

Mapa územnej štruktúry 
Katolíckej cirkvi obsahuje 
mená a erby katolíckych die
céznych biskupov, hranice a 
názvy diecéz, dekanátov a far
ností, symboly označujúce sí
dla arcibiskupov a biskupov, 
symboly významných pútnic
kých miest, schematické 
označenie krajov Slovenska 
spolu s diecézami, štatistické 
údaje diecéz po dekanátoch 
(počet farností, obyvateľov, 
rímskokatolíkov, gréckokatolí
kov, evanjelikov a.v., pravo
slávnych, iných veriacich a 
nezistené vierovyznanie), logo 
jubilejného roku 2000.

Cena mapy je 385,- Sk, pre 
cirkevné inštitúcie pri väčšom 
odbere zľava až 25%.

Mapu vytvoril a predáva: 
APEX, a.s.,
Moyzesova 24 
040 01 Košice 
tel.: 095/ 62 248 76 
tel./fax: 095/62 257 91.

NETWORK 
SLOVAKIA

Spoločenstvo mladých ka
tolíkov aktívnych v médiách 
usporiadalo pre 43 účastní
kov, mladých redaktorov pas
toračných a evanjelizačných 
časopisov III. ročník seminá
ra mladých katolíckych novi
nárov od 29. 8. do 3. 9.1999 
v Kňazskom seminári v Brati
slave. Seminár bol zameraný 
predovšetkým na praktickú 
stránku žurnalistiky.

TK KBS

NA VÝROČIE ZVOLENIA 
SVÄTÉHO OTCA. V bazilike 
minor na pútnickom mieste 
v Ľutine v sobotu 16. októbra o 
10.00 hodine biskupský vikár o. 
Pavol Repko slávil ďakovnú sv. 
liturgiu pri príležitosti 21. výro
čia zvolenia Jána Pavla II. za 
viditeľnú hlavu Katolíckej cirkvi.

SVÄTÁ LITURGIA V STA
RINE. Košický exarcha vlady- 
ka Milan Chautur, CSsR, aj 
v tomto roku dňa 1. novembra 
odslúžil sv. liturgiu za zosnu
lých na mieste zaniknutej 
obce Starina a ďalších, 
v chotári ktorých je dnes vod
né dielo Starina. -rs-

EXERCÍCIE V MICHALOV
CIACH. V dňoch 17. -  22. ok
tóbra boli exercície pre 
skupinu kňazov košického 
exarchátu v Kláštore redem- 
ptoristov v Michalovciach, kto
ré viedol o. Štefan Ištvaník,

CSsR. Kláštor pri tejto príleži
tosti navštívil exarcha vladyka 
Milan. -cj-

ĎAKOVNÁ BOHOSLUŽBA
V KOŠICIACH. Za účasti ôs
mich kresťanských cirkví 
a Židovskej náboženskej obce 
bola v nedeľu 17. októbra 
v evanjelickom chráme a.v. 
v Košiciach ďakovná ekume
nická bohoslužba. Za grécko
katolícku cirkev modlitbu 
vďačnosti predniesol o. Ján 
Ducár. -pk-

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 
VO SVIDNÍKU. V nedeľu 17. 
októbra vo Svidníku bola od
pustová slávnosť sv. Parasky 
prepodobnej. Slávnostnú sv. 
liturgiu slávil a v homílii sa pri
hovoril veriacim diecézny vikár 
pre masmédiá o. Marek Pribu- 
la, správca farnosti v Miklušov- 
ciach. Pri bohoslužbe účinko
val aj detský a mládežnícky 
zbor zo Svidníka. Po sv. litur
gii nasledoval Moleben 
k Bohorodičke a myrovanie.

TKPB

Vzácna návšteva v Prešove
V pondelok 18. októbra vo večerných hodinách navštívil Gréc

kokatolícky biskupský úrad v Prešove prezident Slovenskej re
publiky Rudolf Schuster. Išlo o zdvorilostnú, ale aj -  ako sám 
povedal -  pracovnú návštevu. Na skoro dvojhodinovom rokova
ní prezidenta s prešovským diecéznym biskupom Mons. Jánom 
Hirkom sa zúčastnil aj generálny vikár Mons. o. Ján Gajdoš, 
biskupský vikár o. Pavol Repko, diecézny vikár o. Marek Pribu- 
la, riaditeľ biskupského úradu Mons. o. Ján Krajňák a tajomník 
o. Andrej Rusnák. Prezidenta sprevádzal riaditeľ jeho košickej 
kancelárie J. Širotňák. “Chystám sa do Vatikánu, preto som chcel 
mať informácie, aké má Gréckokatolícka cirkev problémy 
a poznať ich stanoviská. Dnes som veľmi rád, že vzťahy 
s Pravoslávnou cirkvou sú na dobrej úrovni a našla sa reálna 
cesta na ich vysporiadanie” - povedal po skončení návštevy pre
zident Rudolf Schuster. TKPB
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Irak plánuje obnoviť 
U r k návšteve pápeža

Iracká vláda chce reštauro
vať antické mesto Ur k návšte
ve pápeža Jána Pavla II. Podľa 
správ irackej tlače z konca au
gusta poverila rada ministrov 
ministra pre náboženský kul
túrny majetok a kultúru usku
točniť štúdie na uchovanie 
a reštaurovanie miest, ktoré 
boli podľa Biblie miestami, kde 
prebýval Abrahám.

Ján Pavol II. chce, ako vie
me z údajov chaldejského pat- 
riarchu Bagdadu Rafaela 
Bidawida, cestovať do Iraku 
začiatkom decembra a okrem 
hlavného mesta plánuje heli
koptérou navštíviť aj 375 km 
južne položený Ur. Mesto Ur, 
osídlené už od šiesteho tisíc
ročia pred Kristom, je podľa 
Starého zákona domovinou 
Abraháma, ktorý je praotcom 
židov, kresťanov a moslimov. 
Cestu Vatikán doteraz ešte stá
le oficiálne nepotvrdil.

KIPA/TK KBS

Zatkli štyroch 
duchovných

V Číne zatkli v uplynulých 
týždňoch - podľa údajov Nadá
cie kardinála Kunga - štyroch 
katolíckych duchovných pod
zemnej cirkvi. Ako informova
la nadácia so sídlom v USA, 
boli začiatkom septembra vo 
Wenzhou zatknutí biskup Lin

Ôsmy ročník festivalu  
Gréckokatolíckych mládež
níckych zborov FEST ’99 sa 
uskutočnil podľa programu v 
dňoch 16. a 17. októbra 1999.

Prvá časť súťažnej pre
hliadky sa konala v prešov
skej farnosti na Sídlisku 
Sekčov, ktorá sa svojej úlohy 
hostiteľa pod vedením svoj
ho správcu o. Vasila Korma- 
níka zhostila veľmi dobre. V 
úvode dopoludnia asi 300 
mladých ľudí pozdravil gene
rálny vikár o. Ján Zavacký a 
popoludní košický exarcha 
vladyka Milan Chautur, CSsR. 
Prehliadky sa zúčastnilo 13 
hudobných telies. Porota, v 
ktorej nechýbali o. ThLic. Voj
tech Boháč a dirigentka zbo
ru Cantem us Dr. Iveta  
Matyášová, udelili cenu za li-

Xili a dvaja kňazi Wang Chen- 
gzhi a Shao Zhumin. Ďalší kňaz 
bol vo svojej Šanghajskej die
céze zatknutý už v polovici au
gusta.

Podľa informácií sa 81 -ročný 
biskup z Wenzhou už šesť me
siacov pokúšal uniknúť štátnym 
orgánom potom, čo sa dozve
del o zatykači vystavenom na 
neho. Biskup Xili už strávil pre 
svoju vieru 20 rokov vo väzení.
V Číne je povolené praktizova
nie náboženstva len v rámci vlá
dou povolených “vlasteneckých 
združení.” Nedávno zamietlo 
čínske ministerstvo zahraničia 
pápežovi Jánovi Pavlovi povo- 
liť plánovanú návštevu v 
Hongkongu s poznámkou, že 
Vatikán udržiava diplomatické 
styky s Taiwanom.

KIPA/TK KBS

Cirkevný program 
svetovej výstavy 

Expo 2000
Katolícka a Evanjelická cir

kev Nemecka predstavili svoj 
program pre svetovú výstavu 
Expo 2000 v Hannoveri. “V 
Pavilóne Ježiša Krista, projek
tovanom zvlášť pre túto príleži
tosť, má návštevník prežívať 
spiritualitu ako intenzívnu skú
senosť v rôznych rovinách,” 
vyhlásil vedúci katolíckej kan
celárie pre Expo 2000 Michael 
Brandt začiatkom septembra 
novinárom.

K r e s ť a n s k ý

Architektúrou budovy z ocele 
a skla, v nej vystavovanými 
umeleckými dielami ako je iko
na Krista z 12. storočia, ako aj 
hudbou a literárnymi príspevka
mi sa má návštevníkom pred
viesť šírka a hĺbka kultúrneho 
kresťanstva,” zdôraznil Micha
el Brandt. KIPA/TK KBS

So Svätým Otcom 
o odpustení dlhov

Medzinárodný tlak na roz
siahle odpustenie dlhov najchu
dobnejším rozvojovým krajinám 
do konca tisícročia sa má zin
tenzívniť. V Ríme a vo Viedni sa 
pri tejto príležitosti konali 23. 
septembra veľké podujatia so 
spoluúčasťou medzinárodnej 
kampane na odpustenie dlhov 
Odpustkový rok 2000/Jubileum. 
Účastníkov rímskeho kongresu 
prijal aj pápež Ján Pavol II. Pá
pež Ján Pavol II. vo svojom po
solstve vyzval účastníkov  
konferencie, aby začali účinne 
riešiť problém zahraničného za- 
dĺženia.

Apelujem na všetkých zú
častnených, predovšetkým na 
silné národy, aby si nenechali 
ujsť príležitosť Jubilejného roku 
bez podniknutia rozhodných

krokov na definitívne vyrieše
nie krízy zadíženia. Všeobec
ne sa uznáva, že toto musí byť 
možné.

Už v Svätom písme slúžil ju
bilejný rok na opätovné nasto
lenie harmónie stvorenie, ktorá 
bola narušená hriechom ľudí, 
povedal Svätý Otec. Preto je 
potrebné odpustiť dlhy najslab
ším členom spoločnosti, aby sa 
umožnil nový začiatok v har
mónii.

Aj dnes potrebuje svet opäť 
takúto skúsenosť Jubilea, zdô
raznil Svätý Otec. Chudoba 
a veľká nerovnosť sú veľmi 
rozšírené, napriek enormnému 
vedeckému a technickému po
kroku. Žiaľ, ich výdobytky nie 
sú na prospech celému ľud
stvu, ale tieto nerovnosti často 
ešte zväčšili.

Katolícka cirkev pozoruje 
túto situáciu s veľkou staros
ťou, aj keď nemôže ponúknuť 
technický model riešenia. No 
napriek tomu má morálnu ví
ziu toho, čo si vyžaduje dobro 
jednotlivca a ľudskej rodiny. 
Pritom sa Cirkev zastáva naj
mä sociálnej hypotéky súkrom
ného vlastníctva, ku ktorému 
dnes patria aj intelektuálne 
vlastníctvo a vedomosti. 
Programy odpustenia dlhov 
musia ísť ruka v ruke so solíd
nou hospodárskou politikou 
a toto odbremenenie sa musí 
prejaviť aj u tých najbiednej
ších, zdôraznil Ján Pavol II.

KP/TK KBS

Podujatie potom pokračo
valo v nedeľu bohoslužba
mi, kde sa v šiestich chrá
moch predstavili účastníci 
festivalu.

Podvečervyvrcholil FEST 
’99 Koncertom chvál. V za
plnenej estrádnej sále Od
borového domu kultúry pred 
asi 600 divákmi sa predsta
vili popredné gospelové 
kapely a sólisti z celého Slo
venska. Päťhodinový mara
tón kvalitnej hudby bol dob
rým zážitkom. Počas oboch 
dní profesionálne modero- 
val Ing. Vladimír Seman. Za 
vzornú pomoc pri organizá
cii treba spomenúť boho
slovcov z kňazského semi
nára P.P. Gojdiča z Prešova 
zo skupiny Anastasis.

-rs-

FE S T  ’99 v  P rešove

turgickú časť a Cenu poroty a Cenu divákov si z Prešova od- 
mládežníckemu zboru z Košíc, niesli mladí gymnazisti skupi- 
Cenu poroty za zborový spev nyChaldeazTrebišova.
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Misie 
v Klenove

Tak ako každý mechanizmus, ak 
má dobre fungovať, musíme ho vy
čistiť, premazať, doplniť energiu, tak 
aj každé farské spoločenstvo, ak 
chce byť živou a funkčnou bunkou 
Kristovho tela -  Cirkvi, potrebuje ta
kúto “regeneráciu”.

Jednou z foriem duchovnej obno
vy síl sú aj ľudové misie. V Klenove 
boli pred chrámovým sviatkom Po- 
krova -  Ochrany -  Panny Márie od 
30. septembra do 3. októbra. Na po
zvanie miestneho správcu farnosti o. 
Andreja Pribulu do farnosti prišli ot
covia baziliáni.

Misie vyvrcholili slávnostnou od
pustovou svätou liturgiou v nedeľu o 
10.30 h, ktorú spolu s ostatnými 
kňazmi slávil a homíliu predniesol o. 
Anton.

Chceme sa aj touto cestou ešte 
raz poďakovať nášmu duchovnému 
otcovi Andrejovi za to, že tieto misie 
zorganizoval, otcom baziliánom za 
slová života, ktoré nám priniesli 
a vyjadriť presvedčenie, že táto du
chovná obnova prinesie bohaté ovo
cie v našom živote.

Veriaci farnosti Klenov

Výročie obce
Pri príležitosti osláv 750. výro

čia prvej písomnej zmienky o obci 
Trnava pri Laborci bola dňa 12. 
septembra 1999 v Chráme Zosla
nia Svätého Ducha archijerejská 
sv. liturgia, ktorú slúžil košický ex- 
archa vladyka  M ilan C hautur, 
CSsR. Privítali ho deti, starosta 
obce Ing. Gabriel Skus a správca 
farnosti o. Ján Kmec.

Pred liturgiou posvätil vladyka 
Milan obecné symboly. Ich význam 
zdôraznil vladyka vo svojej kázni. 
Trnava ako tŕňová ruža, kde tŕň je 
bolesť a ruža ako symbol krásy 
majú miesto v ľudskom živote.

Návšteva biskupa v našej obci 
bola v jej histórii prvá a zapísala sa 
nielen do kroniky obce, ale predo
všetkým do sŕdc všetkých veria
cich.

Ružena ČOREJOVÁ

LITURGICKÝ KALENDÁR
8. november, pondelok, 

Zbor archanjela Michala (rú
cho svetlé). Antifóny každo
denné. Tropar o Michalovi, 
Sláva kondák o Michalovi, I te
raz podľa predpisu. Prokimen, 
aleluja, pričasten o Michalovi. 
Hebr 2, 2-10 - zač. 305, Lk 10,
16-21 - zač. 51.

9. november, utorok, Oni- 
sifor, Porfýr, mučeníci. Men
livé časti z utorka alebo o 
mučeníkoch (rúcho červené).
2 Sol 1,10-12; 2,1-2 - zač. 274, 
Lk 12, 42-48-zač. 68.

10. november, streda, Erast 
a spoločníci, apoštoli. Menli
vé časti zo stredy (rúcho pôst
nej farby) alebo o apoštoloch 
(rúcho svetlé). 2 Sol 2,1-12 - 
zač. 275, Lk 12, 48-59 - zač. 
69.

11. november, štvrtok, Te- 
odor Studita, vyznávač. 
Menlivé časti zo štvrtku, ale
bo o vyznávačovi. 2 Sol 2,13- 
17; 3, 1-5 - zač. 276, Lk 13, 
1-9 - zač. 70.

12. november, piatok, Jo- 
zafát Kuncevič, polocký ar
cibiskup, mučeník (rúcho 
červené). Antifóny každoden
né. Tropar o mučeníkovi, Slá
va kondák o mučeníkovi, I 
teraz podľa predpisu. Proki
men, aleluja a pričasten o 
mučeníkovi. Hebr. 4,14-16;
5, 1-10 - zač. 311, Jn 10, 9- 
16 - zač. 36.

13. november, sobota, 
Ján Zlatoústy, svätiteľ, kon- 
štantinopolský arcibiskup 
(rúcho svetlé). Antifóny každo
denné. Tropar o svätiteľovi, 
Sláva kondák o svätiteľovi, I 
teraz podľa predpisu. Hebr 7, 
26-28; 8 ,1 -2 -zač. 318, Jn 10, 
9-16 - zač. 36.

14. november, Dvadsiata 
piata nedeľa po Päťdesiatni
ci. Filip, apoštol (rúcho svet
lé). Radový hlas je ôsmy, 
evanjelium na utierni je tretie. 
Tropar z hlasu a o apoštolovi, 
kondák z hlasu, Sláva kondák
o apoštolovi, I teraz podľa pred
pisu. Prokimen, aleluja a pri
časten z hlasu a o apoštolovi. 
Ef 4,1 -6 - zač. 224 a Sk 8, 26-
39 - zač. 20, Lk 10,25-37 - zač.
53, Jn 1, 43-51 - zač. 5.

15. november, pondelok, 
Začiatok Filipovky -  Štyrid-

siatnice - pred narodením  
Pána. Gurij, Samon a Avin, 
mučeníci a vyznávači. Liturgic
ké rúcho vo všedné dni, okrem 
sviatkov a ich okruhov je pôst
nej farby, v nedele svetlé. 1 Tim
1, 1 -7 -zač. 278, Lk 14, 12-15
- zač. 75.

16. november, utorok, Ma
túš, apoštol a evanjelista, zá
väzná spomienka. Antifóny 
každodenné, tropar o apošto
lovi, Sláva o apoštolovi, I teraz 
podľa predpisu. Prokimen, ale
luja a pričasten o apoštolovi. 1 
Tim 1, 8-14 - zač. 279 a 1 Kor 
4, 9-16a - zač. 131, Lk 14, 25- 
35 - zač. 77, Mt 9, 9-13, zač. 
30.

17. november, streda, Gre
gor Divotvorca, svätiteľ. Men
livé časti zo stredy alebo o 
svätiteľovi. 1 Tim 1,18-20; 2, 
8-15 - zač. 281, Lk 15, 1-10 - 
zač. 78.

18. november, štvrtok, Pla
tón a Roman, mučeníci. Men
livé časti zo štvrtku alebo o 
mučeníkoch. 1 Tim 3, 1-13 - 
zač. 283, Lk 16, 1-9 - zač. 80.

19. november, piatok, Ab- 
diáš, prorok. Menlivé časti 
z piatku, alebo o prorokovi, 1 
Tim 4, 4-8; 16 zač. 285; Lk 16, 
15-18; 17, 1 -4 -zač. 82.

20. november, sobota, Prí
prava na Uvedenie Bohoro
dičky do chrámu (rúcho svetlé). 
Antifóny každodenné. Tropar, 
Sláva i teraz, prokimen, alelu

ja, pričasten z predprazden- 
stva. Gal 3,8-12 - zač. 205, Lk
9, 57-62 - zač. 49.

21. november, Nedeľa Kris
ta Kráľa. Uvedenie Bohoro
dičky do chrámu (rúcho svetlé). 
Antifóny z nedele Krista Kráľa. 
Pieseň na vchod z nedele Kris
ta Kráľa. Tropar o Kristovi Krá
ľovi a z Uvedenia, Sláva 
kondák o K. Kráľovi, I teraz 
kondák z Uvedenia. Kol 1,12- 
20 - zač. 250 a Hebr 9, 1-7 - 
zač. 320, Jn 18, 33-37, zač. 59, 
Lk 10, 38-42; 11, 27-28, zač.
54. Namiesto Dôstojné je Zve
lebuj a IX. irmos. Myrovanie.

Do 25. novembra vrátane 
(rúcho svetlé) sa spieva: Tro

par, kondák, prokimen, alelu
ja, pričasten a Zvelebuj s IX. 
irmosom z Uvedenia Bohoro
dičky.

22. november, pondelok, 
Filemon a spoločníci, apoš
toli. 1 Tim 5,1 -10 - zač. 285, 
Lk 17, 20-25-zač. 86.

23. november, utorok, 
Amfiloch a Gregor, svätite- 
lia. 1 Tim 5,11-21 - zač. 286, 
Lk 17, 26-37 - zač. 87

24. november, streda, Ka
tarína, veľkomučenica. 1 
Tim 5, 22-25; 6, 1-11 - zač. 
287, Lk 18, 15-17; 26-30 - 
zač. 90.

25. november, štvrtok, 
Zakončenie Uvedenia Bo
horodičky (otdanie). 1 Tim 6,
17-21 - zač. 289, Lk 18, 31- 
34, zač. 92.

26. november, piatok, Ali- 
pij Stípnik, úctyhodný (rúcho 
pôstnej farby). Menlivé časti 
z piatku alebo o úctyhodnom.
2 Tim 1, 1-2; 8-18 - zač. 290, 
Lk 19, 12-28-zač. 95.

27. november, sobota, Ja- 
kub Perzský, veľkomučeník. 
Gal 5, 22-26; 6,1-2 - zač. 213, 
Lk 10, 19-21 - zač. 51.

28. november, Dvadsiata 
siedma nedeľa po Päťdesiat
nici (rúcho svetlé). Štefan 
Nový, mučeník. Radový hlas 
je druhý, evanjelium na utierni 
je piate. Tropar z hlasu, Sláva 
kondák z hlasu, I teraz podľa 
predpisu. Prokimen, aleluja a 
pričasten z hlasu. Ef 6,10-17 - 
zač. 233, Lk 13, 10-17 - zač.
71.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ
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VZORNÍ ČLENOVIA V SU
CHOM. Členovia nášho spol
ku zo Suchého si ako prví 
vyrovnali členské príspevky na 
rok 2000. Za tento prejav prí
kladného vzťahu k nášmu 
spolku im úprimne ďakujeme.

DÔKAZ DUCHOVNEJ O- 
RIENTÁCIE. Odbor všeobec
nej správy Okresného úradu 
v Trebišove potvrdil návrh 
Obecného zastupiteľstva  
v Novom Ruskove, ktorým naj
dlhšia ulica cez túto obec

v smere Sečovce-Trebišov 
ponesie názov Ulica sv. Cyrila 
a Metoda.

NEZABUDNITE. V rubrike 
Naši jubilanti blahoželáme na
šim členom pri príležitosti ich 
významných životných výročí. 
Aby nedochádzalo k omylom, 
prosíme najbližších príbuz
ných, aby nám včas oznámili 
úmrtie každého nášho člena 
a súčasne uviedli, kto z nich 
bude prípadným pokračovate
ľom v jeho členstve. -pk-

Š tc d r é  s r d c ia
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Bohuznáma, Košice-Barca 300 Sk, Mária Cimbalová, Brati

slava 100 Sk, Mikuláš Čisárik, Košice 50 Sk a Mária Hatalová, 
Kežmarok 100 Sk.

Dary na Spolok sv. Cyrila a Metoda posielajte poštovou pou
kážkou vzor “A” na účetSLSP Michalovce, číslo účtu 124240- 
559/0900. Mená darcov postupne uverejňujeme v Slove.

Za dary Pán Boh zaplať.

Naši jubilanti
V novembri t. r. si významné 

životné jubileum pripomínajú 
títo naši členovia:

Anna Godová z Dlhého Kl- 
čova, Ing. Miroslav Hreňo z 
Michaloviec, Mária Hricová zo 
Sačurova, Marta Príhodová 
z Košíc, Mária Rošáková zo 
Sobraniec a Michal Zdravecký 
z Bratislavy.

Anna Kačmárová z Okruž
nej, Mária Kašajová z Choňko- 
viec, Marián Krlička z Košíc, 
Andrej Mihálikz Michaloviec, 
Mária Rafajová zo Spišskej 
Novej Vsi a Anna Šimková zo 
Sobraniec.

Anna Bobková z Torysiek, 
Michal Dančišin z Vyšnej Olša- 
vy, o. Juraj Guľa z Nižnej Ryb- 
nicea Ján Kohút z Horoviec.

Andrej Bodnárz Horoviec, 
Mária Danková zo Sečoviec, 
Anna Fecáková z Michaloviec, 
Anna Harbulová z Horoviec, 
Anna Chomjaková z Ľubovca, 
Mária Jakabová z Hriadok, He
lena Lipčáková z Radvane nad 
Laborcom, Michal Rimko 
z Hažína, Mária Savková zo 
Sečoviec a Mária Vorobľová zo 
Svidníka.

Michal Dzurko z Dlhého Kl- 
čova, Anna Kočišová z Falku- 
šoviec a Mária Mihajlová 
z Trebišova.

Anna Fedorová z Dvorianok.

Všetkým jubilantom vyprosu
jeme hojnosť Božích milosti. 
Na mnoho rokov, šťastných 
rokov. -as-

SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA
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NA STRETNUTÍ S VERIACIMI V UBREZI

PRIPOMENULI SI VÝROČIE O. MICHALA FITZA
“Aby štátne úrady upevnili pravoslá

vie, gréckokatolíckych kňazov i s rodi
nami násilne vyviezli na manuálne práce 
do českého pohraničia, ktoré po odsu
ne Nemcov potrebovalo veľa robotníkov. 
Pobyt i zamestnanie pre každého kňa
za boli dohodnuté vopred s českými 
úradmi a organizáciami. Preto v 
Čechách ste sa mohli stretnúť s kňazmi- 
robotnikm i v poľnohospodárstve, 
v chemických závodoch, v sklárňach, 
tehelniach, ba jeden z nás bol dokonca 
smetiarom v Prahe"-napísal Michal Fitz 
vo svojej knihe Trpké roky.

Kto bol vlastne Michal Fitz? Jeden 
z tých, pre ktorých bolo vopred “dohod
nuté” zamestnanie v Čechách -  grécko
katolícky kňaz. Narodil sa 26. septem
bra 1911 v Minerse-Millse (USA) ako syn 
slovenských vysťahovalcov. Už ako 
dvojročný prišiel s matkou na Slovensko, 
kde ho zastihla prvá svetová vojna a na 
jej konci -  v roku 1918 -  prišla smutná 
správa, že otec zahynul v bani. Michal 
Fitz navštevoval ľudovú školu v Lesnom, 
gymnaziálne štúdiá absolvoval v Micha
lovciach a teológiu študoval v Užhorode, 
krátky čas aj v Olomouci. Po ročnom uči
teľskom pôsobení v Lesnom bol v roku 
1940 biskupom P. P. Gojdičom vysväte
ný na kňaza. Pôsobil v Trebišove, v Ca- 
bove, v Poši a od roku 1946 v Úbreži, 
kde ho zastihol smutneznámy rok 1950. 
Ako “zaujatý” proti vtedajšiemu štátne

mu zriadeniu bol odsúdený na nútené 
práce v llave, neskôr pracoval v českých 
Hrdlách ako robotník na Štátnom majet
ku Lltoménce. Po pätnástich rokov vy
hnanstva sa presťahoval k dcére do Po- 
pradu. Tam pracoval v neďalekej 
Kvetnici ako váhár-denný strážnik. Po

tých 88. narodenín o. Michala Fitza, kto
ré v spolupráci s tamojším farským spo
ločenstvom, obecným úradom i základ
nou školou pripravil Spolok sv. Cyrila 
a Metoda. V miestnom gréckokatolíc
kom chráme bola sv liturgia, ktorú 
s prítomnými kňazmi slúžil predseda

obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v roku 
1968 bol správcom farnosti v Slovinkách, 
kde pôsobil až do roku 1977, kedy odi
šiel do dochôdku. 0. Michal Fitz zomrel 
po ťažkej chorobe na sviatok sv. Cyrila 
a Metoda- 5 . júla 1988- v  Poprade. Bol 
horlivým a obetavým kňazom.

V sobotu 25. septembra sa v neveľ
kej dedinke Úbrež pri Sobranciach usku
točnilo stretnutie pri príležitostí nedoži

Spolku sv. Cyrila a Metoda o. Michal 
Hospodár, ktorý v príležitostnej homílii 
vyzdvihol prínos o. Michala Fitza pre 
našu cirkev. Po skončení sv. liturgie bola 
panychída a akadémia, ktorú moderoval 
miestny rodák a člen výboru spolku 
MUDr. Juraj Duda a účinkovali aj tunaj
ší veriaci. Pri spomínaných slávnostiach 
účinkoval aj Zbor sv. Jozefa v Michalov
ciach. Organizátorom i účinkujúcim po

ďakoval v mene veriacich terajší správ
ca úbrežskej farnosti o. Andrej Slodič- 
ka, ktorý od roku 1950 po takmer pol
storočí je prvým nástupcom o. Michala 
Fitza v tomto úrade.

Program dňa pokračoval v uvede
nú sobotu slávnostným zasadnutím vý
boru Spolku sv. Cyrila a Metoda na 
obecnom úrade, kde prítomných priví
tal starosta obce Jozef Kornúc. 
O poslaní a aktivitách spolku hovoril 
predseda o. Michal Hospodár a pod
predseda Pavol Kušnír. Na tomto za
sadnutí odovzdali kyticu kvetov 
a gratulácie zakladajúcemu členovi 
spolku a členovi výboru Ing. Michalovi 
Bokovi, CSc,, ktorý nedávno oslávil 50. 
narodeniny.

Úbrež sa spomína už pred 720 rok
mi ako osada jasenovského panstva, 
v roku 1337 bola už samostatnou ob
cou a od roku 1997 má vlastný erb, 
odvodený od erbu Užskej župy, ktorý 
tvorí zlatá kráľovská koruna s dvomi 
trojicami obilných klasov na modrom 
štíte a vlajka.

Podujatie v Úbreži bolo jedným 
z mnohých, na ktorých Spolok sv. Cy
rila a Metoda prezentuje svoju čin
nosť, ale pripomína nám i osobnosti, 
ktoré našli v Cirkvi miesto za rôznych 
okolností a môžu nám slúžiť ako vzo
ry v ďalšom duchovnom raste.

Ján POPRIK
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Duchovné piesne -
spevník pre gréckokatolíkov

Prešovský diecézny biskup 
Mons. Ján Hirka dňa 12. apríla 
1994 menoval komisiu pre prí
pravu gréckokatolíckeho spev
níka Duchovné piesne. Sami 
veriaci sa dožadovali znotova
ného vydania duchovných pies
ní v slovenčine. Otec biskup 
pozorne vníma potreby veria
cich, požehnal túto prácu 
a vyprosil pre ňu hojné Božie 
požehnanie.

Zámer komisie nebol zloži
tý. Opraviťjazykové nedostat
ky. Ale po roku práce sa 
ukázalo, že mnohé piesne ne
boli synonymickým prekladom 
zo staroslovienčiny. Ako ďalej?
-  pýtali sme sa jeden druhého.

Bolo potrebné nanovo prelo
žiť a jazykovo upraviť mnohé 
piesne. Myslím, že za päť ro
kov sa nám to podarilo  
k spokojnosti všetkých. Mená -  
Mikuláš Kasarda, Jozef Tóth, 
nebohý Blažej Krasnovský -  
poznáte dobre. Sú to majstri

slova, ktorí aj zo všedných dní 
vedia vyčariť deň sviatočný. A čo 
povedať o hudobníkovi tiež už 
nebohom Petrovi Škvareninovi? 
Dodnes zaiste mnohým zneje 
v ušiach jeho skladba Ty si Pe
ter, skala, ktorú zaspievali naše 
zbory na konci modlitbového 
stretnutia so Svätým Otcom Já
nom Pavlom II. 2. júna 1995 
v Prešove.

Piesne v spevníku sú zorade
né v štruktúre cirkevného roka. 
To znamená, že na každý svia
tok je v ňom aspoň jedna pie
seň. Preložili sme 17 nových 
piesní. Konkrétne k sv. Demet- 
rovi, k sv. Michalovi, k sv. Joza- 
fátovi, k sv. Štefanovi, k sv. 
Bazilovi, k trom svätým svätite- 
ľom, k sv. Cyrilovi a Metodovi, 
k sv. Jurajovi, k prorokovi Eliá
šovi atď.

Zmeny sme nechceli robiť za 
každú cenu. Práve naopak, kaž
dú zmenu sme pozorne skúma
li. Piesne, ktorú sa najčastejšie

spievajú-k Najsvätejšej Eucha- 
ristii, k Najsvätejšiemu Srdcu 
Spasiteľa -  zostali nezmenené. 
Iné piesne sú iba málo uprave
né. A sú aj piesne, ktoré dostali - 
obrazne povedané - nový šat, 
lebo to bolo potrebné.

Boli by sme veľmi šťastní, 
keby nám všetkým -  katolíkom 
byzantského obradu -  Duchov
né piesne prinášali do života sil
né duchovné povzbudenia.

o. Miroslav GAVALA

Svätý M ichal, „K to ako Boh!“

Svä-tý M i-chal, " K to a - k o  Boh!" A rch-an-jel

n e -b es-k ý , k to - iý  z n e - b a  s a - ta - n a  si

zho-di] do prie - pas-ti.

1. Svätý M ichal, „Kto ako Boh!“ 
Archanjel nebeský,

|: ktorý z neba satana si 
zhodil do priepasti. :|

2. Svätý M ichal, ty pred trónom 
vojvodca horlivý,

|: obhajuješ ľud kresťanský, 
anjel spravodlivý. :|

Inform ácia 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 doma ale aj vo svete aktua

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

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

H lavná 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 tel. čísle: 0905-460 421
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»ročná úroková sadzba 16,5%

Jýerminované vkĺady
»na 3 tmiace úroková sadzba 15,8%
i na 6 mesiacov úroková sadzba 16,2% 
t na 9 mesiacov úroková sadzba 16,5% 
t na 12 mesiacov úroková sadzba 16,5%

ISTROBANKA, a.s., Bratislava 
pobočka Prešov, Hlavná 75, Prešov, 
tei.: 091/723 788, 723 955, 724 013 
expozitúra Bardejov 
Hviezdoslavova 3, Bardejov 
te!.: 0935/472 6618,472 6620

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 WEAR, spol. s r.o. 
cestovná kancelária 
Alžbetina 14 
040 01 Košice 
te l.a fax  095/62 307 17

Vzhľadom na to, že od 1. 
januára 2000 bude novým  
vydavateľom časopisu Slo
vo - náboženské vydavateľ
stvo Petra v Prešove a tiež 
z dôvodu personálnych a 
distribučných zmien v re
dakcii, prosíme všetkých  
odberateľov časopisu Slo
vo, aby skontrolovali svoje

platby - predplatné a všetky 
podlžnosti urýchlene vyrov
nali.

Firma PV-Media s r.o. Ko
šice garantuje finančné kry
tie doterajšiemu vydavateľovi 
SS V T rn ava , nem ôžem e

však v tejto celospoločenskej 
ekonomickej kríze od nej po
žadovať 330 000 Sk, čo je  
momentálny dlh na predplat
nom za rok 1999.

V prípade, že podlžnosti 
nebudú uhradené, zverejní
me adresár d lžných fa r
ností a súčasne pozasta
víme odber.

Blahoželanie
D ňa 25. n ovem b ra  oslávi 

náš d uch o vn ý  o tec  Slavom ír 
M oln ár 30 rokov života.

D ra h ý  o tče , ž e lá m e  Vám  
šťastie, zdravie a veľa ďalších 
božích milostí.

Aj keď  ste od nás odišli, veľa 
s te  nás n au č ili a v aše  slová  
nám  natrvalo zostali v  našich 
srdciach.

N ikdy na vás nezabudnem e  
a za  v š e tk o  ď a k u je m e . Od 
nášho  Pána V ám  vyprosu je 
m e požehnanie.

Na m nohaja  i b lahaja  líta.
V eriac i farnosti 

M atiaška

D aro vaL í na SLOVO
Gréckokatolícka farnosť Sady nad 

Torysou-Zdoba 282 Sk, Gréckokato
lícka farnosť Rozhanovce 120 Sk, 
Mária Dorčáková, Košice 190 Sk, Vil
ma Jalakšová, Košice 30 Sk, Gréc
kokatolícka farnosť Zubné 80 Sk, 
Michal Kosť, Rokytov40 Sk, Ján Čiž
már, Rokytovce 60 Sk, Helena Doni- 
čová, Medzilaborce 22 Sk, Helena 
Grosová, Dedačov 40 Sk, Anton 
Dziačok, Dedačov 40 Sk, Anna Žur- 
kovská, Čabiny 40 Sk, Ján Michalov, 
Humenné 90 Sk, Andrej Hocko, Hu- 
menné 40 Sk, Ján Hvať, Rešov 40 
Sk, Jozefína Ozoroczyová, Kurima
40 Sk, Ladislav Makara, Kračunov- 
ce 40 Sk, Margita Pasternáková, Gi
raltovce 40 Sk.

Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Časopis gréckokatolíkov vychádza k 1. a 3. nedeli v mesiaci. Vydáva Spolok sv. Vojtecha, Vojtech s. r.o. v Trnave. Poverený šéfredak- S LO V O  tor o. Mgr. František Dancák. Redaktori: Anton Mesároš, Pavol Kušnír. Poradca pre teologické otázky: o. Anton Mojžiš. Predseda re- (¡M') 
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Ponúkame francúzske liatinové 
kozubové interiérové vložky 
Katalóg zašleme na požiadanie

Aby vám bolo teplejšie
Konštantínova 11 

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

Rodinný krb

mailto:slovo@ke.telecom.sk

