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SLOVO
B laže j K R A S  N O V S  KÝ

Zimná láska
S rd n a tý  v ie to r ľah ko  o d ve je  
lásku , čo  dáva  reči.
K ve rn os ti ve dú  ťa ž k é  zá ve je .
A  s rdcu  iné  n esve dč í.

O s ta n e  po nej iba na oku

J . rz a h m le n ý  ob raz , inoväť.
Tá  z im n á  láska  b rá zdu  h lbokú  
n em oh la  v  s rdc i vyo ra ť.

\ V  >  Z o  zb ie rk y
/ V  $  A ž  k p ra m e ňu  (1 9 7 3 -1 9 7 8 )

m

C elý  m e s ia c  n o v e m b e r  
je  p ríle ž ito sťo u  s p o m ie n k y  
na n aš ich  b lízkych , 
k to rí nás p red iš li do  več n o s ti.
Toto  za s ta v e n ie  n ás  v o v ád za  
do k o m n á t s p o m ien o k , 
a le  i n o vých  p re d s av za tí.

V e ď  p red sa  n ič  n ie je  na sve te  
ta k  d ô lež ité  a ani tak  p o tre b n é , 
ako  práve  to , ab y  s m e  sa  
čo n a jlep š ie  p rip rav ili na n aše  
o so b n é  s tre tn u tie  s P án o m .

S m e v o b d o b í filip o vky , 
čo je  vo  v ýc h o d n e j c irkv i o b d o b ie  
p ríp ravy  na p rích o d  n ášh o  Pána. 
Z as tav m e  sa a s k ú s m e  o b ja v iť  
v h ĺbke  s vo jh o  s rd ca  S p a s ite ľa .

Foto: archív



Výzva nádeje
Posolstvo druhej mimoriad

nej Synody biskupov pre Eu
rópu má názov S radosťou sme 
svedkami Evanjelia nádeje. V 
jeho myšlienkach je zdôrazne
né, že jediná reálna nádej pre 
ľudstvo je Ježiš Kristus, ktorý je 
navždy živý a prítomný v Cirkvi.

Medzi viacerými znameniami 
nádeje v súčasnosti je aj zno- 
vuobjavená sloboda cirkví 
strednej a východnej Európy. 
Pre nás z toho vyplýva výzva 
dodávať nové impulzy hlásaniu 
evanjelia svedectvom vlastné
ho života. Kvalitným životom 
ducha môžeme zošľachťovať 
naše bezprostredné okolie a 
prispieť k rozšíreniu humanis
tických a kresťanských tradícií.

Hlboká čnosť nádeje kladie 
veľké nároky na čírosť srdca. Aj 
najmenšie zakalenie oslabuje 
jej životodarnú silu. Čírosť srd
ca si zbudujeme opravdivosťou 
vnútorného postoja pri konkrét
nych činoch, keď poslúchneme 
Spasiteľovu výzvu, aby pri dob
rých skutkoch, ktoré konáme, 
naša ľavá ruka nevedela, čo 
robí pravá. Znamená to konať 
dobro z čírej lásky k Bohu a 
neočakávať odmenu v žiadnej 
podobe. Je to veľmi náročná 
požiadavka, lebo nás stavia 
pred skutočnosť prijať každo
denne za súčasť života nevyvá
žené prázdno, ktoré nasleduje 
za našimi obetami. Prirodzene, 
aj podvedome skôr očakávame 
nejaké ocenenie, nejakú odme
nu, alebo aspoň uznanie, či 
vďaku, ktorá by vyplňovala 
priestor dobrých aktivít a malí 
by sme pocit zaslúženej rovno
váhy. Ale duchovná realita je 
taká, že je potrebné prázdno, 
aby bolo miesto pre Božiu mi
losť. Prázdno, ktoré by vytváralo 
priedušné prostredie pre vanu
tie ducha. Naša prirodzenosť 
prostredníctvom obrazotvor
nosti a podvedomého očakáva
nia starostlivo upcháva všetky 
otvory pre prívod milosti. Plnosť 
Božia potrebuje nájsť vyprázd
nené priestory duše.

A tak máme konať dobré 
skutky s úplnou slobodou, s 
úplným odľahčením srdca, s 
vedomím, že všetky vidí Boh a 
že len jemu ich zverujeme.

M. STANISLAV

Kalendár Svätého roku 2000 
a jeho charakteristiky

Kalendár Svätého roku 
2000 je nástrojom, pomocou 
ktorého v slede rytmu liturgic
kého roku sa naznačujú vý
znamné slávenia, ktoré sa 
uskutočnia v “Jubilejnom  
roku”: od Polnočnej omše Na
rodenia Pána (24. decembra 
1999), kedy bude otvorenie 
Svätého roku, až po 6. január 
2001, slávnosť Zjavenia Pána, 
dátum ukončenia Veľkého Ju
bilea v Ríme.

Slávenia majú trojakú po
vahu:

- liturgickú, ktorá predstavu
je podstatnú osnovu Kalendá
ra, ktorého vrcholnými bodmi 
sú Veľká noc vzkriesen ia  
Pána (23. apríl) a v súlade 
s predmetom Veľkého Jubilea 
obdobie Zjavenia Pána so 
slávnosťou Narodenia (25. de
cember) a Zjavenia Pána (6. 
január) a slávnosť Zvestova
nia Pána (25. marec);

- jubilejnú, spojená s vlast
nými tradíciami Svätých rokov, 
ktoré obsahujú predovšetkým 
kajúce slávnosti a púte veria
cich, ktoré sa často vzťahujú 
na samotné cirkevné spolo
čenstvo, alebo na ľudí, ktorých 
spájajú profesionálne alebo 
existenciálne vzťahy (Jubi
leum robotníkov, športovcov, 
chorých, väzňov...);

- cirkevnú, týkajúcu sa tra
dičných “stretnutí” (stretnutie 
mládeže, rodín...) alebo ob

vyklých udalostí v živote Cirkvi 
(Medzinárodný eucharistický 
kongres, Medzinárodný mari- 
o log icko-m ariánsky kon
gres...) alebo takých udalostí 
a situácií, na ktoré má Cirkev 
pamätať a prežívať ich podľa 
usmernení vyjadrených Svä
tým Otcom v apoštolskom lis
te Tertio Millennio Adveniente, 
ako je spomienka na “nových 
mučeníkov” (porov. TMA b. 
37).

Katechetické, m isijné 
a sociálne hľadiská sú vhod
ným spôsobom v kalendári 
zvýraznené; sú v ňom predví
dané zvláštne slávenie zame
rané na vzbudenie pozornosti 
kresťanov a verejnej mienky 
voči týmto dôležitým témam 
učiteľského úradu Cirkvi.

Tieto tri typy slávenia sa 
budú často prelínať, pretože 
v tom istom liturgickom zhro
maždení bude pluralita aspek
tov. Je preto potrebné, aby boli 
v každom slávení tieto hľadis
ká predložené a prežívané 
harmonickým  spôsobom 
a v zmysle hierarchie hodnôt: 
liturgické hľadisko, nakoľko je 
zamerané na Kristovo tajom
stvo, musí mať vždy najvyššiu 
závažnosť; jubilejné hľadisko, 
zamerané na prijatie viery 
a na obrátenie má byť pred
nostné pri vytváraní toho spo
ločenstva, ktoré sa má 
duchovne pripraviť a sláviť.

Otvorenie Svätej brány
24. 12. 1999 - Bazilika sv. Petra
25. 12. 1999 - Bazilika sv. Jána v Lateráne

a Santa Maria Maggiore 
18. 1. 2000 - Bazilika sv. Pavla za hradbam i
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Pastoračné návštevy 
košického exarchu
Košický exarcha vlady- 

ka Milan navštívi na prvý 
piatok -  3. decembra -  ve
riacich v S ečovciach, na 
fatimskú sobotu bude prí
tom ný v našom pútnickom 
K lokočové a v nedeľu 5. 
decembra na pastoračnej 
návšteve farnosti Spišská 
Nová Ves.

Taize
22. Európske stretnutie 

m ladých sa uskutoční vo 
W aršave v term íne 28. 12. 
1999 -1. 1. 2000.

B liž š ie  in fo rm á c ie  o 
s tre tn u tí z ís k a te  na te l. 
091/77 01 822.

Duchovné piesne - 
spevník pre gréckokatolíkov

Náboženské vydavateľ
stvo Petra vydalo Duchov
né p iesne  - spevn ík  pre 
gréckokato líkov. Spevník 
pripravil o. M iroslav Gava- 
la so spolupracovníkm i.

Z á u je m c i si ho m ôžu 
kúpiť na farských úradoch. 
Cena - 90 Sk.

Najbližšie číslo SLOVA 
vyjde 12. decembra 1999

r

Úmysly 
apoštolátu 
modlitby 

na december
- Aby v roku 2000 s no

vou silou zaznelo ohlaso
vanie evan je liovej zvesti: 
“Narodil sa nám Spasiteľ, 
Kristus, Pán.”

- Aby diecézni kňazi od
povedali na stále aktuálnu 
výzvu m isijnej služby “Fi- 
dei D onum ”.
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JA SOM P A N ,
Slová nadpisu nám pripomí

najú prvé z desiatich prikáza
ní, ktoré dal Pán Mojžišovi 
a jeho národu. Oni sú obsa
hom základného duchovného 
kódexu každého kresťana do 
dnešných dní. Boh je jediným 
zvrchovaným Pánom ľudské
ho života a len jemu má člo
vek vzdávať úctu, ktorá mu 
patrí a ktorú si on želá. Usta
vične ju vyjadruje liturgia opa
kovaním vozhlasov s oslavou 
Najsvätejšej Trojice. Ona je aj 
našou učiteľkou viery, preto
že týmto stálym opakovaním 
nás chce upozorniť, aby sme 
sa vyvarovali všetkého, čo za
váňa pohanstvom. Len jemu
- Otcu i Synovi i Svätému Du
chu - patrí všetka sláva, 
česť a poklona. Boh totiž 
nenávidí modly pohan
ských bohov: všetky Aš- 
tarty a Bálov, bohov 
starého Kanaánu a ostat
ných okolitých národov. 
Spomeňme si, ako veľmi 
potrestal svoj národ, keď 
si vytvoril podobu zlatého 
teľaťa, aby sa mu klaňal.
Ani jeden z tohto pokole
nia, ba ani sám Mojžiš, 
nevošiel do zeme, ktorú 
prisľúbil.

Dodnes je preto pohan
stvo jedným z najťažších 
hriechov. Jeho znakom je 
prehnaná úcta a venova
ný čas veciam, ktoré člo
veka obklopujú. Majú mu 
pomáhať v ž ivote , na
miesto toho sa stávajú 
jeho modlou. Skúsme, 
napríklad, prejsť v nedeľu 
okolo nejakého hyper- 
marketu. Uvidíme plné, 
obrovské parkovisko áut 
a plný obchodný dom 
ľudí. Nedeľa je Pánovým 
dňom a Boh Starého zá

kona si ten to  deň 
ch rán il so ž ia rlivou  
starostlivosťou. Nevy
zerá to tak, že títo ľu
dia vzdáva jú  úctu 
novému pohanskému 
bohu v jeho novodo
bom chráme?

Mal som krátku 
možnosť stretnúť sa s 
novodobou m oslim 
skou civilizáciou. Vie
me, že je  znám a 
obrovská obnova mo
hamedánskeho náboženstva 
vjehofundamentalistickej po
dobe. Mnohí to často kritizujú 
a odsudzujú. Bolo však pre
kvapujúce, keď ráno o tri štvr
te na päť, keď sa začala ozý-

Edita B O BÁKO VÁ

Zvony
Zvony, čo slúžili 
starým  otcom  a m aterám , 
rozochvievajú srdcia aj nám. 
Zvony sa rozozvučali...
Volajú nás.
Poďte pokloniť sa 
P á  n o v i -  
už je  čas.
Zvony -
zm es zvukov nás zvoláva, 
pripravuje srdcia naše 
na oslavu P á n a .
Zvony,
srdcia do spoločného 
tónu naladia,
zvláštnym  čarom  ich naplnia. 
Zvony,
radosť do sŕdc vlievajú 
tým, čo sa na oslavu 
Pána chystajú.
Keď zvony dozneli — 
hlas ich už nepočujem e, 
je  ticho v ušiach len.
No srdcia sú láskou naplnené, 
pripravené
Teba, Pane, oslavovať, 
s pokorou a oddanosťou 
sa ti klaňať.

vať výzva muezínov z mina
retov, všetko, čo bolo v dome, 
dokonca aj deti, vstávali zo 
svojich lôžok, aby sa poklonili 
a pohrúžili do modlitby voči je
dinému Bohu. Bol som pre

kvapený touto zbož
nosťou, ale zároveň 
som si uvedom il, že 
asi by som márne hľa
dal podobné znaky 
v našich kresťanských 
rodinách.

Naša európska kul
túra sa nazýva kres
ťanskou. Znaky času 
nás však nepresvied
ča jú , že tie to  s lová 
majú aj praktické napl
nenie. Ústup od kres
ťanských hodnôt však 
znamená, že priestor 
vyplňuje novodobý po
hanský kult, v ktorom 
sa stáva bohom žalú
dok. Je to prirodzené 
vyp lnen ie  p riesto ru , 
ktorý nastáva dekres- 
tianizáciou.

Nech nám je pouče
ním história, pretože 
v nej vidím e, že po
dobný pohyb nastal už 
v m inulosti n iekoľko
krát. Vždy to však boli 
n akon iec  obdob ia  
úpadku ž ivo ta  vo

všetkých sférach a zúfalá bez
nádej, ktorú kultúra smrti na
koniec vždy prináša.

Všetky tieto okolnosti však 
nám hovoria jedno: Dnešná 
doba nie je dobou “sviečkové
ho” kresťanstva. Hodnotu vie
ry nás - kresťanov - nakoniec 
odmeriava sám život.

Pred n ie ko ľkým i dňam i 
som dočítal knihu o. Mariá
na Potáša, OSBM, Dar lásky 
o našom vladykovi Pavlovi 
G ojdičovi. Táto vynika júca 
kniha je  nielen pomníkom o. 
biskupa Pavla a je j autora, 
ale aj pripom enutím  nám - 
gréckokatolíkom  - toho, čo 
sme boli, aj toho, čo sme. 
Tak, ako tí, čo boli pred nami, 
hľadali večné pramene viery 
a života tak, ako nás tomu 
učil náš blahej pamäti vlady- 
ka Pavol, tak to skúsme ro
b iť  aj my. Je toho  veľa 
zabudnutého aj u nás. Stači
lo by len trocha si osviežiť pa
mäť a počúvať, ako sa nám, 
osobitne nám - gréckokatolí
kom - prihovára sám pápež 
prostredníctvom svojich do
kumentov, ktorých v posled
nom čase vyda l n iekoľko  
zv láš ť pre nás. Potom by 
toho pohanského bolo mož
no medzi nami menej...

ICLic. František ČITBAJ



Keď sa Boh objaví ako spra
vodlivý Sudca, každému odplatí 
podľa jeho skutkov. Tým, ktorí 
trpezlivo vytrvávajú v dobrých 
skutkoch, odplatí slávou, poc
tou a nesmrteľnosťou, tým, čo 
hľadajú život večný.

Postupujúca jeseň so svojou 
typickou na zimný spánok odo
berajúcou sa prírodou spontán
ne pozýva človeka, aby sa 
zamýšľal nad zmyslom života, 
aby hľadal odpoveď na nutka- 
vé otázky: prečo žijem, kam 
idem, prečo človek umiera a čo 
bude po smrti? A pritom zaiste 
nejeden siahol aj po nejakej 
knihe, odhaľujúcej tajomný zá
voj smrti a záhrobného života.

Pri príprave snúbencov sa my 
kňazi dosť často stretávame 
s tým, že značná časť opýta
ných mladých ľudí už čosi vie 
o zážitkoch klinickej smrti skú
maných Dr. Moodym (aj keď ne
možno jeho knihy brať do rúk 
bez akýchkoľvek výhrad...).

Túžba poznať život po smrti 
a najmä túžba naplniť spravod
livou odmenou či trestom ľud
ské úsilia a námahy, je skrytá 
v hlbinách duše každého člove
ka. Veď načo by sa potom mal 
človek namáhať, poctivo žiť 
a pracovať, verne si plniť svoje 
úlohy, vychovávať deti, starať 
sa o rodinu, zachovávať man
želskú vernosť.

Vnútro nepokazeného člove
ka sa búri pri pomyslení, že 
smrťou by malo pre človeka 
všetko upadnúť do nihilizmu, že 
zo všetkého, čo človek prežil na 
tejto zemi a čo konal, kým bol 
v tele, že by mal zostať prach 
v hrobe, či popol v kremačnej 
urne... Nie, ľudské srdce nepri
jíma, že by mal rovnako skon
čiť v hrobe podvodný mafián 
(neraz vyprevádzaný okázalým 
pohrebom) a statočne celý život 
žijúca matka, ktorá možno ne
vynikla nijakým mimoriadnym 
fascinujúcim  skutkom, ale 
v oddanej vernosti Bohu preži
la svoj život, zodpovedne vy
chovávajúc svoju rodinu. Nie, 
človek nemôže prijať, že by jeho 
skutky išli len do nejakej tem
nej priepasti -  ako to svojho 
času vyslovil jeden z popred

BOH ODPLATÍ KAŽDÉMU 
PODĽA JEHO SKUTKOV

Rim 2, 6-7

ných ľudí nášho verejného ži
vota (V. Havel).

Na túto nespokojnosť člove
ka a na jeho túžbu po objektív
nej spravodlivosti, kde neplatí 
protekcionárstvo, úplatkárstvo 
a známosti, na túto túžbu člo
veka odpovedá nám kresťan

ské učenie o Bohu ako spra
vodlivom Sudcovi, ktorý dob
rých odmeňuje a zlých tresce, 
alebo ako nás učí Katechizmus 
Katolíckej Cirkvi: “Keď na kon
ci čias príde oslávený Kristus 
súdiť živých i mŕtvych, odhalí 
úmysly sŕdc a každému člove
kovi odplatí podľa jeho skutkov 
a podľa toho, či milosť prijal, 
alebo odm ietol (KKC 682). 
Bude to v deň súdu na konci 
sveta, keď Kristus príde v sláve, 
aby zavŕšil definitívne víťazstvo 
dobra nad zlom, ktoré 
v priebehu dejín rastú spolu ako 
pšenica a kúkoľ (KKC 681).

Katechizmus Katolíckej Cirkvi 
675 hovorí o poslednej skúške, 
ktorou musí prejsť Cirkev pred 
Kristovým príchodom a ktorá 
otrasie vierou mnohých veriacich. 
Prenasledovanie, ktoré sprevá
dza jej putovanie tu na zemi, od
halí “tajomstvo neprávosti”

v podobe náboženského podvo
du, ktorý prináša ľuďom zdanlivé 
riešenie ich problémov za cenu 
odpadnutia od pravdy. Za najväč
ší podvod považuje KKC podvod 
antikrista, to znamená určitého 
pseudomesianizmu, v ktorom 
človek oslavuje sám seba na

miesto Boha a jeho Mesiáša, kto
rý prišiel v tele. A v bode 677 Ka- 
techizmu Katolíckej Cirkvi 
zdôrazňuje, že Cirkev vojde do 
slávy kráľovstva len cez túto po
slednú Veľkú noc, v ktorej bude 
nasledovať svojho Pána v jeho 
smrti a v jeho zmŕtvychvstaní...

Kráľovstvo Božie sa teda 
uskutoční víťazstvom Boha nad 
posledných náporom zla... Bo
žie víťazstvo nad vzburu zla 
bude mať podobu posledného 
súdu po poslednom kozmickom 
otrase tohto sveta, ktorý sa po
míňa.

Toľko v skratke možno vyčí
tať z Katechizmu Katolíckej 
Cirkvi. No nijako nestačí o tom 
len vedieť. Za poznaním musí 
nasledovať konanie. Sv. Pavol 
v Rim 2, 6-7 hovorí, že „keď sa 
zjaví spravodlivý Boží súd, Boh 
odplatí každému podľa jeho 
skutkov” a to bez nadržania

osobám. A zdôrazňuje sv. Pa
vol podmienku, na ktorú ne
smieme zabudnúť, pretože by 
to bolo osudným pre každého 
z nás; hovorí: “Večným životom 
(odpatí) tým, čo vytrvalosťou 
v dobrých skutkoch, hľadajú 
slávu, čeť a nesmrteľnosť”.

Všimnime si v tejto podmien
ke odkaz pre nás. Možno ho 
zahrnúť do dvoch bodov:

1. Vytrvať v dobrých skut
koch. Neunaviť sa, neznechu
tiť pri pohľade na zlo okolo nás, 
konať vytrvalo dobré skutky, 
teda to, čo je v zhode s Božou 
vôľou. Neustať ani pri pohľade 
na vlastnú nedostatočnosť 
a hriešnosť. Vytrvalosťou si za
chováte život -  hovorí na inom 
miesto Pán Ježiš a sv. Pavol 
v Liste zdôrazňuje “Všetko 
zmôžem v tom, ktorý ma posil
ňuje”.

2. Druhý bod odkazu sv. Pav
la pre nás sú slová zdôrazňujú
ce večný život, že totiž Boh 
odplatí večným životom tým, čo 
hľadajú slávu, česť a nesmr
teľnosť; lebo veď vidina večné
ho života je pre nás silnou 
inšpiráciou vytrvalo konať dob
ro každému a všade.

Zaiste cítime, že to nie je do
kázateľné ľudskými silami, ši
kovnosťou a usilovnosťou. 
A preto, aj keď je potrebné vy
užiť všetky schopnosti, talenty 
a dary, ktoré nám dal Boh, 
bude vždy potrebné skúmať, 
čo je dobré a skrze Cirkev spo
lupracovať na diele našej spá
sy. V Cirkvi a skrze ňu nachá
dzame plnosť prostriedkov 
spásy, čo v praktickom živote 
znamená, že ak zotrváme za
počúvaní do Božieho slova, 
ktoré nám tlm očí Kristus, 
mysticky žijúci v svojej Cirkvi, 
a keď budeme konať vo svetle 
tohoto Slova Ježiša Krista, sý
tiac sa Božou milosťou, prúdia
cou zo sviatostí ako životodar
ných prameňov, potom naozaj 
možno žiť aj ten najvšednejší 
život v úžasnej nádeji, že Boh 
odplatí „večným životom tým, 
čo hľadajú slávu, česť a nesmr
teľnosť.

Msgr. Alojz TKÁČ 
arcibiskup-metropolita
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V dňoch 1 . - 8 .  septembra 1999 uskutočnila 
sa synoda Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi 
(UGKC) v Ľvove -  Krechove. Táto synoda -  ako 
posledná pred rokom 2000 -  bola dôležitým míľ
nikom v živote gréckokatolíckej cirkvi na Ukraji
ne a v diaspóre. Zúčastnilo sa na nej všetkých 
35 biskupov z Ukrajiny a diaspóry. Synoda sa ko
nala pod vedením splnomocneného pomocné
ho biskupa Ľubomíra Huzara, ktorý zastupuje 
patriarchu Miroslava Ivana Ľubačivského, hlavu 
UGKC, a sekretára synody biskupa Juliána Gbu- 
ra. Ústrednou témou synody bola pastoračná sta
rostlivosť o veriacich nielen na Ukrajine, ale aj 
v emigrácii -  za oceánom, v západnej Európe, 
ako aj v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu.

Synodálni otcovia prerokovali vážne otázky, 
týkajúce sa cirkevného života v súčasnosti, a na 
záver vydali niekoľko rozhodnutí.

Biskupi potvrdili závery druhej sesie Patriar
chálneho soboru zo septembra r. 1998.
V príprave na tretiu sesiu Patriarchálneho sobo
ru UGKC, ktorý bude v r. 2002, majú sa konať 
prípravné sobory v každej eparchii v r. 2001. So- 
bor je podľa cirkevného práva dôležitou časťou 
každej cirkvi sui iuris. Je to zhromaždenie bisku
pov, predstaviteľov duchovenstva a zástupcov 
veriacich. Sobor -  prvý za posledných sto rokov, 
na ktorom sa zúčastnili predstavitelia UGKC 
z celej Ukrajiny a diaspóry, začal sa 6. októbra 
1996 (prvá sesia bola 6.-10. októbra 1996) 
a skončí sa až po roku 2000.

Biskupi zvažovali aj otázku možnej reorgani
zácie eparchii, keďže niektoré eparchie sú príliš

veľké rozlohou aj počtom veria
cich, a tak sa veriacim nedostá
va prim eranej duchovnej 

starostlivosti.
Ďalej sa zaoberali otázkou premiestňovania 

kňazov z jednej eparchie do druhej a rozhodli
o nevyhnutných podmienkach, ktoré musia byť 
splnené v tomto procese. Čo sa týka ženatých 
kandidátov na vstup do seminára, rozhodli, že 
sa nepripúšťa sobáš počas obdobia formácie 
v seminári. Podporili mládež a povzbudili ju 
k účasti na XV. Medzinárodných dňoch mládeže 
v Ríme -  15. - 20. augusta 2000. Zaoberali sa aj 
duchovnou službou v armáde. V otázke rehoľ
ného života nariadili posilniť duchovnú disciplí
nu rehoľníkov. Biskupi majú zvlášť prihliadať na 
život rehoľných komunita pravidelne ich navšte
vovať. Rehoľné komunity majú rozvinúť medzi 
sebou dialóg.

Na synode bolo prezentované aj prvé spraco
vanie Partikulárneho práva -  na základe CCEO 
(Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium).

Biskupi na základe pápežských dokumentov 
a vôle veriacich navrhli zmeniť názov Ukrajinská 
gréckokatolícka cirkev na “Kijevská katolícka cir
kev”, ktorý lepšie vyjadruje prvotnú tradíciu vý
chodnej cirkvi na Ukrajine. Táto zmena názvu si 
však vyžaduje rozsiahlu diskusiu.

Rok 2003 biskupi vyhlásili pre Ukrajinu za rok 
Obnovy kresťanskej rodiny. Synodálna komisia 
pre manželstvo a rodinný život má pripraviť do
kumenty, ktoré osvetlia súčasné problémy rodín.

Na záver synody biskupi promulgovali syno
dálne dekréty, datované na sviatok Ochrany Pre
svätej Bohorodičky, 1. (14.) októbra 1999.

Mgr. Stanislav GÁBOR

Pod n  E T y

Aký bude rok 2000?
Blíž i sa rok  2000 . Aké 

to  m a g ické  č ís lo . Č ís lo , 
k to ré  v y v o lá v a  v  m n o 
hých  ľuď och  s trach  i ne
is to tu .

D ož ijem e  sa? P re ž ije 
m e? A ký  v las tne  bude?

N ech to  bude  už a ko 
ko ľvek , naša  b ud úcn osť 
je  u Boha.

N e za b ú d a jm e  na ka ž
d o d e n n é  m o d litb y ,  na  
sv ä tý  ruže ne c . O n nám  
p om ôže  p re ko n a ť s trach  
a ne is to tu .

S m e  len  h rie šn i ľud ia  
a n ie ked y  m ám  pocit, že 
už nevn ím a m e  ani jed en  
d ruhého . S m e za h ľad en í 
iba do  seba. Č ím  to  v la s t
ne asi je?

M yslím , že  vžd y  je  čas 
ešte  vše tko  napraviť. D ať 
to m u  d ru h é m u  š a n c u . 
Čo, ak p ráve  on p o treb u 
je  našu pom oc. A  čo, ak 
p rá v e  ja  p o tre b u je m  tú 
je h o  pom oc?

K ona jm e  ľudsky  a p re 
m á h a jm e  v se b e  n e n á 
v isť. P ris tu pu jm e  k sv ia 
to s tia m  a sn ažm e  sa ž iť  
v p r ia te ľs tv e  s B o ho m . 
P ocítim e , že  Boh je  sku 
to čn e  s nam i a n ikdy  nás 
neopus tí.

B líž i sa rok 2000.
M no h í s o lv e n tn í si už 

m ožno  aj rok dop redu  re 
z e rv o v a li tie  n a jd ra h š ie  
ho te lové  izby, chaty, lode, 
p ro s te  m ie s ta , k d e  by 
m o h li u v í ta ť  n o v ý  rok . 
N edba jú  na pen iaze , keď  
ide o zábavu .

Ja v iem . Je  to  p redsa  
ich vec, sú to  ich p en ia 
ze.

N o v tých  naš ich  ča s
n ý c h  ra d o v á n k a c h  by 
sm e  nem ali za b ú d a ť na 
Boha.

O n je  tu pre nás a m y 
sm e  tu  p re  neho . A  ide 
h la vne  o to , že  na jkra jš ie  
u v íta n ie  n ového  roka  by 
sm e  m ali p rež iť v chrám e 
s m o d litb o u  a v tic h o m  
za m ys len í.

A n n a  H R IN K O V Á

Kafr Kanna, blízko Nazareta, na ceste k Tiberiat- 
skemu jazeru má intenzívnu atmosféru biblického 
posolstva, a je j charakter je  utváraný ukľudňujúcim  
a zároveň inšpirujúcim prostredím. Kána Galilejská 
je vzácnym príkladom mierového spolužitia rôznych 
rás a náboženstiev. Dedina je  obývaná gréckoorto- 
doxnými a rímskokatolíckymi Arabmi, moslimskou 
menšinou a židovskou komunitou, tie tu vedľa seba 
existujú už od stredoveku. Táto skutočnosť sa plne 
odráža v a rch itekton ických  deta iloch. M inare t 
a niektoré chrámy vyčnievajú medzi malými bielymi 
domčekmi. Tento chrám, postavený v druhej polovi
ci minulého storočia, má kryptu, postavenú na zá
kladoch starovekých stavieb, v nej sú uchované 
nádoby na vodu, známe z udalosti prvého zázraku 
Pána Ježiša, keď premenil vodu na víno (Jn 2,1- 
11).
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Ladislav E. Roth, náš rodák -  vedec svetového mena
Keď 3. decem bra  1998 

p rebe ra l Ing. L a d is la v  E. 
Roth titul čestného doktora 
(Dr.h.c.) Univerzity Konštan
tína Filozofa v Nitre, cítil som 
vnútornú spriaznenosť s vý
znam ným  vedcom  kozm ic
kého  výsku m u  v U SA. A 
odvážna otázka o jeho pôvo
de otvorila srdce a spom ien
ky, takže v ďakovnom liste z
28. decembra 1998 vyslovil 
“radosť, že sme sa stretli a že 
sm e objavili, aké sú naše  
korene blízke”.

Ing. L a d is la v  E. R o th , 
M.Sc., sa narodil 30. novem
bra 1936 v Košic iach, kde 
bol aj pokrstený v gréckoka
tolíckom Chráme Narodenia 
Presvätej Bohorodičky. Jeho 
starý otec z matkinej strany
-  Vasil O lekšák (1874-1956)
-  až do roku 1939 pôsobil 
ako správca školy v Kožu- 
chove, okr. Trebišov, a v roku 
1921 spoluorganizoval vý 
stavbu m iestneho gréckoka
to líckeho Chrámu Svätého 
D ucha . P a m ä tn ú  ta b u ľu  
s priznaním jeho zásluh -  ini
ciátora a realizátora -  odha
lili v čase 50-ročného jubilea.

Prvé sv. p rijím an ie  prijal 
z rúk o. biskupa P. P. Gojdi- 
ča, OSBM, v Prešove na ja r 
roku 1945. Rodinne sa na
vštevovali s otcom biskupom 
P. P. Gojdičom  (naposledy 
roku 1948) ako aj s košickým 
gréckokatolíckym dekanom  
P av lom  R o k ic z k y m . Po 
návrate z väzen ia  ho ešte 
navštívil a s jeho synom A le
xejom udržiava dodnes živý 
kontakt.

Ing. Ladislav E. Roth vlast
ní v Košiciach -  po starých 
rodičoch -  dom. Rodné puto 
prežíva šľachetne , m údro 
a hrdo. Pocit márnotratného 
syna ho neubíja, lebo udržu

je  stály kontakt s Univerzitou 
Konštantína Filozofa v Nitre 
ako je j čestný člen a spolu
pracovník, radca, pedagóg 
a vedec. Sám vraví v jednom 
liste: “Em igrácia dáva príle 
ž itosť uplatniť sa profesionál
ne, ale oberá o ž ivot v p lne j 
ľudskej hĺbke. Taký život je  
m ožný len doma, m edzi svo
jim i. Dávno viem, že zotrvá
vanie v cudzine je  faustov
ská dohoda...”. Ing. Ladislav

úspešná, pretože s kolektí
vom roku 1962 získal vyso
ké š tá tn e  vyzn am en an ie .
V roku 1966 em igroval do 
S po jených  š tá tov  a m e ric 
kých a odborne sa presadil 
ako inž in ie r a pedagóg na 
Kalifornskej univerzite (Los 
Angeles), a to na Inštitúte ge
ofyziky a planetárnej fyziky. 
D o p ln il si a j v z d e la n ie  
z planetárnej a kozmickej fy
ziky a získal hodnosť Master

E. Roth je  hlboko humánny 
veriaci človek, zástanca teó
rie neobetovať vo výskume 
ľudské životy ako pokusné 
pomôcky, ale jed ine technic
ké prostriedky.

Jeho vedecký výskum  je 
p lný o sobného  nadšen ia , 
za p ie ra n ia , c ie ľa ve d o m e j 
práce a prísnosti vedeckého 
života. Po skončení gym ná
z ia  v K o š ic ia c h  š tu d o v a l 
v rokoch 1953-1958 na Čes
kom vysokom učení technic
kom -  odbor elektrotechnic
ký -  v Prahe. Potom praco
val vo Výskum nom  ústave 
pre e lektrotechnickú fyziku 
v P ra h e , n e s k ô r vo  V ý 
skumnom ústave spojovacej 
techn iky. Jeho práca bola

of Sciende (M.Sc.). Keďže 
Kalifornská univerzita sa po
dieľa na vesmírnych výsku
moch, Ladislav E. Roth pre
šiel -  po návrhu pracovníkov 
NASA -  pracovať do Kali
fo rnského technologického 
inštitútu, do laboratória prú
dových pohonov. Tu sa na
pĺňa jeho životný sen i tvorivá 
realizácia jeho intelektu. Tu 
postupoval po rebríku pra
covných a vedeckých pos
tov. Od roku 1980 sa stáva 
hlavným vedeckým pracov
níkom a od roku 1996 vedec
kým pracovníkom divízie vý
skumu Zeme a vesmíru.

Každý let do vesmíru pred
stavuje  m nožstvo operácií 
a m nožstvo spolupracovní

kov. R o thov  vs tup  m edzi 
osobnosti vedeckého sveta 
USA začal činnosť spoluprá
cou na projekte Apollo 17. 
Osobitne sa špecializoval na 
prieskum  obežn íc  (p lanét 
a ich m esiacov) radarom . 
Jeho práca sa včlenila do vý
skumných projektov Apollo, 
Mariner, V iking, Magallen. 
Radarom viedol aj prieskum 
povrchu Marsa. Najvyššie 
ocenen ie  získa l od NASA 
roku 1996 za vedecké vý
sledky. Osobitný podiel má 
na Cassim i Radan, t. j. na 
jednom  z projektov vesmír
nej sondy Cassimi-Huygens, 
ktorý skúmal povrch Titanu, 
Saturna, Venuše.

Ing. Ladislav E. Roth napí
sal m nožstvo desiatok ve
d e c k ý c h  p rá c  z o b la s ti 
kozm ickej fyziky, osobitne 
z výskum u te rres triá lnych  
planét, publikoval v mnohých 
vedeckých časopisoch sve
ta. N a jvýznam nejším  jeho 
dielom je  The Face ofVenus, 
ktorú napísal spolu s St. D. 
W allom  a vyda l ho NASA 
roku 1995.

Ing. Ladislav E. Roth sa 
v sú časn os ti považu je  za 
jedného  z vrcholných ved
cov svetového mena v ob
las ti výsku m u  vesm íru  a 
Zem e. Ako občan USA sa 
ú p r im n e  a v e re jn e  h lás i 
k svo jm u pôvodu a s rod
nou vlasťou udržuje priateľ
ské  a p ra c o v n é  vzťahy. 
Patrí teda k našim význam
ným rodákom , ktorí neza
preli svoj rod, národ, vieru 
a obrad . P rávom  sa nimi 
hrdíme. Aj preto, že potvr
d zu jú  z m y s e l n a še j au- 
tochtonnosti.

Prof. PhDr. Peter LIBA 
DrSc.
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Pred 120 rokmi -  4. decem
bra 1879 -  sa narodil v Ubli ne
skorší gréckokatolícky biskup 
Štefan Novák.

Pochádzal z kňazskej rodiny, 
čoskoro však osirel. Počas stre-

Osobne mimoriadne nadaný 
a jazykovo zdatný už ako kňaz 
často publikoval v eparchiál- 
nych novinách Nauka. Pod 
vplyvom štúdií v maďarskom 
prostredí sa Štefan Novák za-

Biskupské účinkovanie Štefa
na Nováka spadá do obdobia 
prvej svetovej vojny -  počas 
ťažkých vojnových čias, aj vďa
ka politickému kreditu, ktorý mal 
u maďarskej vlády, biskup Šte-

Spomienka na biskupa  
Štefana Nováka

PRI PRÍLEŽITOSTI 120. VÝROČIA NARODENIA

doškolských štúdií ho podporo
val kanonik Július Drohobecký 
a Anton Papp. Mukačevský bis
kup Július Fircák mu umožnil 
štúdiá v latinskom metropo
litnom seminári v Ostrihome, 
kde bol študentom známeho 
pedagóga a duchovného 
vodcu Otakara Prohászku. 
Po kňazskej vysviacke, ktorú 
prijal v Užhorode 5. januára 
1905, pokračoval v štúdiu te
ológie vo Viedni. V roku 1906 
bol promovaný na doktora te
ológie. Po návrate zo štúdií 
bol menovaný profesorom a 
prefektom v užhorodskom 
seminári. Už v roku 1908 
však zanechal seminársku a 
akademickú pôdu a stal sa 
vychovávateľom v rodine 
grófa Mórica Pálfyho.

Gróf Móric Pálfy pracoval 
v diplomatických službách 
v Ríme a pravdepodobne aj na 
jeho príhovor bol Štefan Novák 
vo veľmi mladom veku meno
vaný za prešovského biskupa. 
Biskupskú vysviacku prijal 11. 
januára 1914 ako 34-ročný.

pojil do hnutia tzv. mladých ma
ďarských vlastencov. V tomto 
duchu začal svoju činnosť ako

prefekt v užhorodskom seminári 
a pokračoval v nej ako prešov
ský biskup. Jeho “vlastenecký”, 
promaďarský postoj mu zabez
pečoval priazeň vládnych kru
hov.

fan Novák uchránil svoje ducho
venstvo od perzekúcií, ktorým 
boli vystavení napríklad kňazi 

mukačevskej eparchie ob
viňovaní z rusofilstva a 
panslávstva.

Rozpad Rakúsko-Uhor- 
ska, s ktorým bol Štefan 
Novák politicky mimoriadne 
spätý, priniesol so sebou aj 
zmenu politických a štát
nych pomerov. Odmietajúc 
povojnové politické usporia
danie, biskup Štefan Novák, 
zanechajúc vedenie epar
chie generálnemu vikárovi 
Mikulášovi Russnákovi, od
išiel 1. novembra 1918 z 
Prešova a utiahol sa najprv 
do Miškolca a neskôr do Bu
dapešti. Maďarská vláda 
mu ponúkla materiálne za
bezpečenie a on sa rozho
dol ostať v Budapešti ako 

privátna osoba. Biskup Štefan 
Novák prežil posledné roky svoj
ho života v ústraní. Zomrel 2. 
septembra 1932 vo veku 53 ro
kov.

o. ICDr. Cyril VASIĽ, SJ

Jubileum biskupa Augustína E. Horňáka
Gréckokatolícky emeritný bis

kup ICDr. Augustín Eugen Hor- 
ňák, OSBM, žijúci v Londýne, 
v minulých dňoch poďakoval za 
vzácny dar života pri príležitosti 
80. výročia narodenia.

0. biskup Augustín E. Horňák 
sa narodil 7. októbra 1919 v obci 
Kocúr v Križevskej eparchií v Ju
hoslávii. Gymnázium navštevoval 
vo Verbase a Slavonskej Požege, 
bohoslovecké štúdiá absolvoval v 
Záhrebe a v Ríme, kde v roku

1947 dosiahol titul doktora kano
nického práva. Na kňaza ho 25. 
marca 1945 v Ríme vysvätil bis
kup Ivan Bučko.

Dušpastiersku prácu začal 
v Spojených štátoch americ
kých, kde od roku 1950 pôsobil 
v Gréckokatolíckom bohoslovec
kom seminári v Pittsburghu.
V roku 1956 vstúpil v Monderi, 
v Kanade, do Rádu sv. Bažila 
Veľkého a prijal rehoľné meno 
Augustín. Na biskupa bol vysvä

tený 26. októbra 1961 vo Filadel
fii a jeho poslaním bola starost
livosť o duchovnú stránku 
gréckokatolíckych veriacich vo 
Veľkej Británii, kde položil orga
nizačné základy Gréckokatolíc
kej cirkvi. Od 17. októbra 1987 
je emeritným biskupom a žije v 
Londýne.

O. biskup Augustín E. Horňák, 
OSBM, má veľký podiel v práci 
Komisie na revíziu cirkevného 
práva Východnej cirkvi. -pk-

Vzájomné 
porozumenie
E šte  ako  ž ia ka  Š tá tne j 

ľudove j ško ly  v Sp išskom  
P o d h ra d í u p ú ta v a l m oju  
pozo rnosť cy rilom e todský  
dvo jkríž  na Chrám e Naro
denia Panny Márie. Chrám 
rím skokatolíkov stál v blíz
kosti našej školy a tak nám 
bol na očiach celých päť ro
kov.

V  S p iš s k o m  P o d h ra d í 
bolo oddávna veľa grécko
katolíkov, po rodičoch, p ri
še lcov z ďa lekého  V ýcho 
du, R uska a U kra jiny. Po 
otcovi som patril k nim aj ja, 
pravdepodobne od starého 
Kijeva. Aj dnes tvrdím , že 
ľudia, žijúci pod Spišským  
hradom, si vo vzácnej zho
de vyzn áva li svo je  nábo 
ž e n s tv á . R ím s k o k a to líc i, 
g ré cko ka to líc i, e van je lic i, 
židia, ale aj bez vyznania. 
Všetci mali svoje chrámy.

Ako d lhoročném u m iništ
ran tov i, riadnem u č lenovi 
m iestnej skupiny Legio A n
gelika, sa mi vždy páčilo, že 
už oddávna  svo je  m iesto  
našli spom ínaní g réckoka
to líc i v Chrám e Narodenia 
Panny Márie. Práve tu gréc
kokatolíci velebili Spasiteľa 
a P re svä tú  B o h o ro d ičku . 
Tu sp ievali svo je nábožné 
p iesne . P o loh lasom , d ô s 
tojne, aby nerušili bohosluž
by rímskokatolíkov. Bola to 
vzácna zhovievavosť, zho
da, porozumenie. A  ja  si do
v o lím  tv rd iť ,  že  b o la  to  
pravá kresťanská láska je 
den k druhém u.

Správca fa rského  úradu 
o. Štefan Salaj si tieto zho
dy želal a pam ätám  si, ako 
neraz, po bohoslužbe, pri
šiel do malej kaplnky gréc
k o k a to lík o v , p o k ľa k o l si 
p red  o ltá ro m  a m od lil sa 
k Bohorodičke, ktorú si tak 
veľm i uctievali gréckokato
líci.

Emil MINĎÁŠ
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FEST '99 má odozvu..
Svojm u Bohu, Kráľovi, budem  spievať a hrať...
Pane Ježišu Kriste, Bože náš, isto nebola a nebude márna ani 

jedna  jed iná  chvíľa, v ktorej sm e touto hudbou a živým  slovom  
Evanjelia chceli prin iesť Svetlo do sŕdc m nohých ľudí. Qsvieť naj
prv nás, ktorí sm e neraz znechutení videli ako m árne všetko úsi
lie. Daj nám m ilosť pochopiť, že zrieknutie  sa seba, pre dobro 
druhých, je  tou najvzácnejšou perlou človečenstva, ktorú nepohl
tí čas...

Plná sála 
tlieska skup i
ne M im icry z 
R užom berka

Až po niekoľkých rokoch 
sa ukázala veľkosť a hodno
ta myšlienky, ktorá vzplanu
la v mysli jedného mladého 
človeka. Bola to myšlienka 
z o rg a n iz o v a ť p rvý ročn ík  
festivalu FEST v Košiciach. 

Po niekoľkých rokoch sa 
z tejto prehliadky záslu
hou mnohých už zabud
nutých ľudí stala jedna 
z n a jväčš ích  k re s ťa n 
ských hudobných uda
lostí nášho regiónu.

Hudba sa v poslednom 
období stala dôležitým a 
zdá sa, že aj posledným 
spojivom medzi mladými 
ľuďmi a umením. O to vý
znamnejšia a potrebnej
šia je  táto spojitosť, keď 
sa spája tvorivosť, nad- 

nie a zapálenie m ladých 
dí s h ud bo u , k to rá  má 
;ebe čosi viac ako len zo- 
r pekných  tónov. Je to 
dba, v ktorej sa odzrkad- 
e tvár Boha, v ktorej sa 
m Boh dáva poznať člove

kovi. Má mnoho 
| podôb a p reve
d en í, vď aka  
čomu môže Bo
ha stretnúť d iri
gent chóru v ot
čenáši od Verbic- 
kého , a toho  
istého, Veľkého a 
Milujúceho, jeho 
vnuk v “otčenáši” 
napr. od Anasta- 
sis. Nie je  dôleži
té kedy a kde, 
Boh je  stále ten 
istý.

Najväčšiu radosť z pozná
vania majú práve deti a dá
va jú  to na sebe aj vidieť. 
T ú to  ra d o s ť  m oh li zaž iť 
všetci tí, ktorí v sobotu 16. 
októbra prišli do priestorov 
Kaplnky sv. Kríža v Prešo- 
ve, kde sa konala prvá časť 
Festivalu evanjelizácie Slo
venska - teraz - FEST '99. 
Toto dopoludnie sa Prešov 
s ta l ce n trom  speváckych 
zborov celého východného 
S lovenska.

Hneď na úvod podujatia 
sa asi trom  stovkám  mla
dých ľudí prihovoril generál
ny v ikár o. Ján Zavacký a 
popoludní aj košický exar- 
cha vladyka Milan Chautur, 
CSsR. Mladší i starší spevá
ci sa vo svo jich  vystúpe
niach snaž ili čo najlepšie 
predviesť to, za čím sa skrý
vali hodiny ťažkého nacvičo
vania a príprav. Bolo vidieť 
v e ľk é  n a d še n ie  v očiach 
mnohých tvárí, ktoré sa po 
p rvýk rá t m ohli predstaviť 
pred širším  obecenstvom. 
Nechýbala zdravá nervozi
ta a hádam trochu trémy ni
kom u neuškod ilo . Okrem 
ohrom ného publika sledo
va la  vys túpen ie  trinástich 
hudobných telies aj vysoko 
odborná porota, v ktorej ne
mohli chýbať o. ThLic. Voj
te ch  B oháč a d irigen tka  
zboru Cantem us Dr. Iveta 
Matyášová, ktorá nám svoj 
zbor v závere  predstavila 
krátkym  pásm om . Za celý 
deň sme si vypočuli množ
stvo už známych skladieb,
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ale i skladby z vlastnej tvor
by, či tiež dôležité skladby li
turgické. Všetci boli dobrí, 
ale porota vybrala len tých 
najlepších. Cenu za liturgic
kú časť a Cenu poroty zís
kal m ládežn ícky  z b o r  z 
Košíc. Cenu poroty za zbo
rový spev a Cenu divákov si 
vyspievali gymnazisti z Tre- 
bišova pod m enom  C ha l- 
dea.

Aj keď niektorým zborom 
chýbali litu rg ické  skladby, 
porota vyslovila veľký obdiv 
všetkým zúčastneným . O- 
hodnotila vystúpenie každé
ho zboru  s a m o s ta tn e  a 
poskytla množstvo dobrých 
a potrebných rád pre skva
litnenie nášho spevu. Veľká 
vďaka patrí všetkým.

V nedeľu ráno si každý 
veriaci v Prešove mohol vo 
svo jom  ch rá m e  v y p o č u ť  
hudbu, či už m ládežnícku 
alebo zb o ro vú , k to rá  ho 
mala povzbudiť a zároveň 
pozvať na večerný koncert.

V podvečer za sp rievod
ného slova Ing. V lad im íra  
Semana, ktorý uvádzal aj 
prvý deň fes tiva lu , m ohol 
FEST '99 vyvrcholiť Koncer
tom chvál. Ako povedal istý 
svätý: “Kto spieva, vydychu
je Svätého Ducha” , myslím, 
že presne tak to vyzera lo  
v estrádnej sále Odborové
ho domu ku ltúry v nedeľu 
večer. Každý účinkujúci vlo
žil do svo jh o  v y s tú p e n ia  
všetko umenie a ešte k tomu 
pridal aj modlitbu. A  to bolo 
cítiť celý večer. Slávnostný 
koncert o tv o r ila  d om áca  
skupina Timothy, ktorá hneď 
na začiatku svojimi rytm ický
mi skladbami navodila vý 
bornú atm osféru. Patrí je j 
tiež veľká vdáka za výbor
né ozvučenie a techn ické  
pripravenie koncertu. Na
sledovala stálica folkového 
neba Skalka z Dolného Ku- 
bína a po nej prišiel na rad - 
dá sa povedať - dom áci a

nám vše tkým  veľm i dobre 
známy, Cyril Jančišin, ktorý 
sa predstavil časťou svojho 
p r ip ra v o v a n é h o  a lb u m u . 
M ilo nás prekvap ila  boho
slovecká skupina Anastasis, 
ktorá nám po dlhšej odmlke 
zaspievala staré dobré, ale 
aj nové a ešte lepšie p ies
ne. Večerný koncert vyv r
cholil vystúpením  tých naj
lepších. Pred vyše  päťsto 
d iv á k m i v y s tú p il S ta n le y  
z Bratislavy v doprovode ka
pucína M ichala Hirka a Ru
ž o m b e rč a n ia  M im ic ry  so 
svojím špecifickým a neopa
kovateľným prejavom mod
litby. V  závere festiva lu  sa 
všetkým  prihovoril košický 
e x a rc h a  v la d y k a  M ilan  
Chautur, CSsR.

A čo d o d a ť na z á ve r?  
Všetci sa už teraz tešíme na 
FEST vjubilejnom roku 2000.

Čas uteká a už sa nevráti. 
Boh dal k d ispozícii každé
mu z nás svoju m ilosť a istý 
čas, v kto rom  chce s ním 
uskutočniť svoj plán. Ľudský 
život je  nepretržitý prúd, ne
prestajné plynutie času, kto
ré nepozná návrat. Každý 
rok, ktorý sa pomíňa, je  na
pomenutím, aby sme si ce
n ili p ríto m n ú  c h v íľu  a 
posvätili ju prostredníctvom 
lásky. Ide o to, aby sme vlo
žili do každého okamihu čo 
najväčšiu lásku. Pre vzrast 
v láske má človek k d ispo
zícii len krátky čas tohto po
z e m s k é h o  ž iv o ta . P re to  
dákujm e Bohu za všetkých, 
ktorí sa akýmkoľvek spôso
bom pričinili o zorganizova
nie tohto krásneho podujatia 
na Božiu česť a slávu a pre 
radosť mnohých m ladých i 
starších ľudí.

“Neúnavne konajme dob
ro, lebo ak neochabneme, 
budeme v pravom čase žať. 
Kým teda máme čas, robme 
dobre všetkým ...” (Gal 6, 9- 
10).

-dd-

Mikuláš
Bol jeden, pre deti, z najkraj

ších dní v roku. Bolo Mikuláša. 
Deň plný očakávania, túžob. Aj 
deti v detskom domove sa te
šili od rána. V ten deň boli mi
moriadne poslušní.

- To azda ani pravda nie je. 
-  usmievala sa sestra Anna.

- Ako keby sme tu žiadne 
detičky nemali.

- To áno -  prikyvovala ses
tra Mária.

- Sú poslušné a sú také roz
tom ilé. Nepochopím azda 
nikdy a vždy si budem klásť 
otázku, prečo? Prečo sú tu. 
Aká to matka, aký to otec?

No v domove neboli iba deti 
nechcené vlastnými rodičmi, 
lež boli tam aj detičky, ktorým 
rodičia odišli nečakane zo 
sveta živých.

Sestra Anna si telefonicky 
overovala sponzora. Chcela 
vedieť, kedy ho majú očaká
vať, aby boli na všetko pripra
vené.

Sestra Mária v tichosti po
píjala čaj a vonku husto sne
žilo.

- Deti budú mať krásneho 
Mikuláša - uvažovala nahlas.

- Asi ťažko -  vzdychla si 
sestra Anna a zložila telefón.

Mária sa na ňu nechápavo 
pozrela.

- Žiaden sponzor nebude. 
Odmietol celú akciu na po
slednú chvíľu. Vraj, sú pred 
krachom a ľutujú. Jednodu
cho to všetko padlo.

- Čo teraz? -  opýtala sa 
sestra Mária.

Anna mlčala. Bolo jej ľúto 
detí. Nesmie im nik pokaziť tú 
detskú radosť, radosť nevin
ných. Rozhodla sa, že zájdu 
do najbližších potravín.

- To je nemysliteľné. Jeden 
balíček stojí 120 Sk a nám ich 
treba 90. Odkiaľ vezmeme 
takú sumu?

Sestra Mária sa ani ne
ozvala, lebo vedela, že Anna 
má pravdu.

V obchode bolo mnoho 
ľudí. Ich “žalovanie" si vypo
čul istý pán. Jemne sa ses
trám uklonil a pozdvihol 
klobúk.

- Ste sestry z domova? - 
odpovedali mu kývnutím hla
vy. Do reči im veru už nebolo.

Anna s Máriou sa vrátili 
späť. Chodili ako bez duše. 
Bolo im do plaču.

Zrazu sa Anna rozhodla. 
Zoberie svoje peniaze a pôj
de deťom kúpiť aspoň neja
kú drobnosť. Potešia sa. 
Nech si nemyslia, že ich Mi
kuláš obišiel. Vtom sa obe 
sestry strhli na zvonenie. 
Otvorili. Vo dverách stál poš
tár a pred ním velikánsky ba
lík. Sestry sa na seba 
nechápavo pozreli.

- No čo, sestričky? Podpí
šete mi to? -  Už som končil, 
keď tu zrazu pribehol istý pán 
a ten balík, že nech budem 
taký dobrý, tak som tu. Veď 
sme ľudia, no nie? A ešte pri
tom je dnes Mikuláša -  ukon
čil poštár svoj monológ.

Keď odišiel, začali opatrne 
otvárať balík. Aké bolo ich 
prekvapenie. V balíku boli 
sladkostí od výmyslu sveta 
a dokonca aj drobné plyšové 
hračky.

- Bože dobrý, to je sen -  
vykríkla sestra Anna.

- Na dne balíka bol odkaz: 
Všetko navreckujte, prídem 
večer o siedmej.

Stalo sa. Anna s Máriou pri
pravili 90 krásnych balíčkov.

Večer skutočne zazvonil 
zvonček. Vo dverách stál... 
Áno. Sestry ho hneď spozna
li. Darmo bol v prestrojení Mi
kuláša, prezrádzali ho krásne 
čierne oči. Bol to pán z pre
dajne. On sa len milo usmie
val a zazvonil zvončekom.

- Deti, deťúrence, prišiel Mi
kuláš!

Anna HRINKOVÁ
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Zbavme sa 
malomyseľnosti

Stretla som sa s mladým 
aktívnym katolíkom (kiežby 
takých bolo čím viac). Pra
cuje vo farskom spoločen
stve mladých, angažuje sa 
v c h a r ita tív n e j č in n o s t i 
a m ožno povedať, že sa 
snaží pomôcť všade, kde je 
to potrebné.

Žaloval sa, že mu je  ťaž
ko, keď vidí, ako Cirkev strá
ca svoj vplyv na spoločnosť, 
keď vidí nezáujem o šírenie 
Božieho slova a dokonca aj 
o jeho počúvanie. Unavený 
a znechutený z nepochope
nia a nezdaru si kládol otáz
ku, či má jeho úsilie vôbec 
zm ysel, keď výs ledky  sú 
také veľmi chabé.

Nepokúšala som sa ho 
lacno utešovať alebo zľah
čovať jeho starosti. Napadlo 
ma, aby sme hľadali odpo
ve ď  vo S vä to m  p ísm e . 
A našli sme ju. V  evanjeliu 
podľa sv. Marka (4, 26-18) 
je takýto text: “S Božím krá
ľovstvom je to tak, ako keď 
človek zaseje do zeme se
meno: čí spí alebo bdie, no
cou i dňom sem eno klíči 
a rastie a on o tom ani ne
vie. Zem sama prináša úro
du.”

Uvažovali sme nad týmto 
podobenstvom a našli sme 
v ňom toto posolstvo: Zakla
dáme budúcu úrodu. Pán 
žatvy nás poveril, aby sme 
zasia li. Všetko ostatné je  
mimo nás. On dáva siatine 
vietor, slnko, dážď. To on 
riadi rast -  nezávisle od na
š ich  n á d e jí či s tra c h u
0 úrodu. Aby sme zasiali, 
zostáva iba modliť sa, aby 
našu siatbu Boh požehnal. 
Zbavm e sa teda  úzkosti
1 s trachu a zverm e svoje 
dielo do Pánovej opatery.

Farský list, Turčiansky 
Sv. Martin, č. 19/1999

Veľká udalosť v Trebišove
V nedeľu 31. októbra 1999 zazneli v Monastierí baziliánov 

v Trebišove prekrásne staroslovanské spevy veľkolepej slávnosti 
posviacky nového ikonostasu a nástenných byzantských fresiek. 
Posviacku vykonal košický apoštolský exarcha Vladyka Milan 
Chautur, CSsR, za účasti hojného počtu veriacich. Jeden auto
bus prišiel dokonca až z Medzilaboriec. Vzácna slávnosť sa 
konala v starodávnom cyrilometodskom obrade ako počiatok 
osláv blížiaceho sa Veľkého jubilea 2000.

Otcovia baziliáni pôsobili v Trebišove už pred rokom 1950. 
Vtedy v noci z 13. na 14. apríla boli násilne odvlečení eštebák- 
mi a policajtmi do väzníc a na nútené práce. Od onej nešťastnej 
aprílovej noci roku 1950 až do roku 1992 v budove monastiera 
bola zriadená reštavrácia a hotel... Až po štyridsiatichdvoch ro
koch sa baziliáni do Trebišova mohli opäť vrátiť. Bývalý monastier 
našli v dezolátnom stave.

Ikonostas je základnou charakteristikou každého byzantské
ho chrámu a je i vo väčšine našich gréckokatolíckych cerkví. 
Dnes toto monumentálne umelecké dielo stoji už i v Trebišove. 
Rezbárske práce, ako i samotné maľovanie ikonostasu, boli pre
vedené v rekordnom čase od júna 1998 do júna 1999. Umelec
ké vyrezávanie drevených ornamentov viedol a riadil majster 
Anton Križanovský zo Stropkova a ikony “písané” starodávnou 
grécko-byzantskou technikou, t.j. na rýdzom zlate a na dreve, 
maľoval majster Rastislav Bujná z Bratislavy. Tento mladý nad
šenec byzantského gréckokatolíckeho umenia zanechal stopy 
svojho nezvyčajného nadania a talentu i na stenách trebišov
skej monastierskej kaplnky, a to v podobe šiestich vyše dva metre 
vysokých byzantských fresiek. Byzantské ikony neobyčajnej 
umeleckej hodnoty majstra R. Bujnu dnes zdobia ikonostasy
i v Bratislave, Svidníku, Vranove nad Topľou a Košiciach.

-of-

Skvosty duchovnej piesne 
zneli v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Snine dňa 7. no
vembra v rámci IX. Festiva
lu duchovnej piesne, ktorého 
hlavným organizátorom bol 
Zväz R usínov-U kra jincov  
SR. Spoločenský význam  
podujatia podčiarkla prítom
nosť veľvyslanca Ukrajiny na 
Slovensku Jurija Rylača.

Festival duchovnej 
piesne v Snine

Na podujatí sa predstavilo 
s duchovnými piesňami vý
chodného obradu v staroslo
venskom jazyku desať zbo
rov, z toho dva z Ukrajiny. 
Gréckokatolícku cirkev re
prezentovali Zbor pri Kated
rálnom chráme sv. Jána Krs
titeľa z Prešova, Spevácky 
zborsv. Romana Sladkopev- 
ca p r i G réckoka to lícke j 
bohosloveckej fakulte Pre
šovskej univerzity, gréckoka
tolícky zbor CHRYZOSTO- 
MOS z Vranova nad Topľou 
a ženský spevácky zbor Dl- 
MITRIOS z Poráča. Dopo
ludnia pred festivalom vystú
p il i  ú č inku júce  zbory  i/ 
okolitých obciach pri sv. litur
giách. Preplnené hľadisko 
koncertnej sály bolo dôka
zom rastúceho záujmu kul
túrnej verejnosti v posled
ných rokoch  o duchovný  
zborový spev, rozvoj ktorého 
je  p o treb n é  podpo rovať 
v záujme jeho  zachovania 
ako vzácneho kultúrneho de
dičstva.

Dr. Peter KRAJŇÁK

Zo sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky
Nemať matku je  niečo bo

lestivé. Ťažko si to vie pred
staviť ten, kto svoju dobrú 
mamu má.

Ochrana matky nám deň 
a noc plynie aj takým spô
sobom, že si to ani neuve
domujeme. Prijímame ju od 
našej Nebeskej Matky, Pre
svätej Bohorodičky. Nemali 
by sme túto skutočnosť brať 
iba ako samozrejmosť, ale 
snažiť sa ju oplácať spôso
bom hodným kresťana cez

svoje skutky, vzťahy a otvo
rené srdce k modlitbe.

Tejto témy sa vo svojej ho- 
mílii dotýkal o. Rastislav Viš- 
ňovský z Jarabiny pri odpus
tovej sv. liturgii s myrovaním 
(hos tina  lásky) v C hrám e 
M atky  U s ta v ičn e j pom oci 
v Starej Ľubovni v nedeľu 10. 
októbra. Bola vyvrcholením  
b o h a té h o  d uch o vn é h o  
programu, ktorý započal už 
v sobotu veľkou večierňou. 
Sobotňajší program pokračo

val sv. liturgiou. V októbri, 
Mesiaci Matky ružencovej, 
nemohol chýbať svätý ruže
nec, ďalej to bola adorácia, 
po ktorej nasledovalo eu
ch a r is t ic k é  požehnan ie . 
Staroľubovnianski o. redem- 
p to r is ti v nede ľu  okrem  
troch sv. liturgií neopomenu
li zaradiť do programu ani 
nádherný Akatist k Bohoro
dičke. Počas odpustovej sv. 
liturgie účinkoval mládežníc
ky zbor s gitarovým sprie
vodcom kantorky Marcely 
Lichvaríkovej. -mt-
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Nižná Rybica
Vo farnosti Nižná Rybnica 

dňa 30. októbra prežili grécko
katolícki veriaci veľmi milú uda
losť. Zavítal k nim po prvýkrát 
košický exarcha vladyka Milan, 
ktorý okrem iného pozdravil aj 
o. Mgr. Juraja Guľu pri príleži
tosti jeho kňazského a životné
ho jubilea.

Vladyka Milan v kázni pouká
zal na kňazské povolanie a život 
kňaza medzi veriacimi. Zároveň 
povzbudil veriacich k dôstojné
mu kresťanskému životu.

Veriaci z Nižnej Rybnice

Jubileá
kňazov

O. Vasil ĎULAJ, tit. kanonik, 
na dôchodku v Košiciach - 80. 
výročie narodenia - 3. decem
bra.

O. Mikuláš PAVLÍK, správ
ca farnosti Malý Lipník - 60. 
výročie narodenia - 18. de
cembra.

* b l d s f M É a

NOVÁ FARSKÁ BUDOVA 
VO FALKUŠOVCIACH. Ko
šický exarcha vladyka Milan 
Chautur, CSsR, dňa 26. sep
tembra posvätil vo Falkušov- 
ciach novú farskú budovu.
V tento deň si veriaci pripome
nuli aj 220. výročie postave
nia prvej, ešte drevenej, 
farskej budovy.

DOM SMÚTKU V ZAMU- 
TOVE. V obci Zamutov sa 31. 
októbra konala posviacka 
Domu smútku. Na slávnost
nej ekumenickej bohoslužbe 
bol prítomný gréckokatolícky 
miestny duchovný o. M. Hulaj, 
rímskokatolícky farár J. Mar- 
cin a farárka ev. cirkvi.

ŠTUDIJNÝ POBYT V 
RÍME. Siedmi kňazi Košické
ho apoštolského exarchátu 
a diakon Tomáš Muszka sú od
9. novembra na trojtýždennom 
študijnom pobyte v Russiku 
v Ríme.

PRE BOHOSLUŽBY V 
MILHOSTOVE. Košický exar
cha vladyka Milan posvätil 14. 
novembra liturgické priestory 
pre slúženie bohoslužieb v 
Milhostove vo farnosti Vojčice.

Dedinka Pusté Čemer 
né, ležiaca v severnej 

časti Michalovského okresu, 
v blízkosti mestečka Strážske, 
patrí k najstarším sídlam zem
plínskeho regiónu, keď spo
ločne s ďalším i okolitým i 
obcami sa spomína už v roku

merov v Uhorsku takmer vy
ľudnená, keď mala iba 7 obý
vaných domov. Koncom 18. 
storočia je však už obývaných 
37 domov s 272 obyvateľmi. 
Ožíva aj farnosť, ktorá v čase 
násilnej likvidácie Gréckoka
tolíckej cirkvi v rokoch 1950-

Posviacka obnoveného chrámu

1254 ako Chemerna, neskôr 
Zemaria, Chemernye, Postj 
Cžemerne, Cžemerne, ma
ďarsky Márkcsemernye. Sú
časná podoba názvu obce sa 
používa od roku 1920.

Napriek tomu, že obec ne
patrí medzi veľké sídla -  pri 
poslednom  sčítaní v roku 
1991 mala necelých 400 oby
vateľov -  má bohatú históriu, 
najmä cirkevnú. Oddávna bola 
sídlom farnosti a už v roku 
1332 je  tu doložená fara 
a Chrám sv. Alžbety. Terajší 
gréckokatolícky chrám, ktorý 
je zasvätený sv. Mikulášovi, 
pochádza z konca 17. storo
čia. V roku 1715 bola dedina 
v dôsledku nepriaznivých po

1968 mala zaniknúť. Vtedy 
musel farnosť opustiť o. Jozef 
Alexander Šereghy, ktorý v nej 
pôsobil v rokoch 1939 až 
1950. Po obnovení činnosti 
správcom farnosti až do roku 
1971 bol zaslúžilý kňaz o. Ján 
Fazekaš. Odvtedy je spravo
vaná kňazom zo susednej far
nosti Strážske. Napriek tejto 
skutočnosti duchovný život 
v tejto farnosti neustáva. Ve
riaci to dokázali aj obnovením 
chrámu, ktorý v druhej polovi
ci októbra posvätil košický 
apoštolský exarcha vladyka 
Milan. Posviacka sa uskutoč
nila za hojnej účasti veriacich 
z obce i b lízkeho okolia 
a nechýbali na nej ani kňazi 
z okolitých farností. Vladyka 
Milan sa najprv zastavil na 
obecnom úrade, kde ho prijal 
starosta obce Mgr. Michal Čo- 
pák, potom vykonal posviac
ku chrámu a spoločne s o. 
Martinom Matim zo Strážske
ho a ďalšími kňazmi odslúžil 
a rch ije re jskú  sv. litu rg iu .
V homílii vyslovil poďakovanie 
všetkým, ktorí sa na obnove 
tohto Božieho domu podieľali 
a vyjadril presvedčenie, že 
úsilie dobrodincov nebolo 
márne a chrám bude aj 
v budúcnosti zaplnený.
Text a snímka: Ján POPRÍK

Postrehy
Informácie

Udalosti

Cesta pápeža 
odložená

Cesta Jána Pavla II. do Iraku 
sa zrejme odloží na rok 2000. Ako 
vyhlásil chaldejský katolícky pat
riarcha Bagdadu, Rafael I. 
Bidawid, nezostáva z organizač
ných dôvodov už dosť času na 
prípravu cesty ešte v tomto roku.

“Páter Roberto Tucci, SJ, hlav
ný organizátor pápežských ciest, 
príde do Iraku až v polovici no
vembra” - povedal patriarcha. 
“Cesta pápeža do Iraku pred ro
kom 2000 už nie je možná” - do
dal. Kvôli organizovaniu ciest na 
začiatku novembra do Indie a 
Gruzínska nebolo možné pripra
viť cestu už v októbri. Napriek 
tomu vyjadril dôveru, že pápež do 
Iraku pricestuje. KP/TK KBS

Katolícka kniha 
na Slovensku

Združenie katolíckych vydava
teľstiev Slovenska usporiadalo 
v dňoch 12.-21. novembra 1999 
v Trnave výstavu Katolícka kni
ha na Slovensku.

Výstavu otvoril PhDr. Štefan 
Hanakovič, riaditeľ SSV v Trna
ve. Na výstave prezentovali svo
je knihy vydavateľstvo SSV, Alfa 
konti, Dobrá kniha a i. Na sláv
nostnom otvorení sa zúčastnili aj 
poslucháči štúdia Pastorálnej te
ológie so zameraním na maso
vokomunikačné prostriedky aj so 
svojimi profesormi.

-fd-

Imatrikulačná slávnosť v Trnave
Slávnostnou sv. liturgiou v chrá

me sv. Anny sa 11. novembra za
čal už II. ročník štúdia pastorálnej 
teológie so zameraním na maso
vokomunikačné prostriedky, ktorý 
prebieha na Trnavskej univerzite 
v spolupráci s Katolíckou univer
zitou v Lubline.

Sv. liturgiu slúžil pplk. Mgr. Ma
rek Trochan, s ktorým konceleb
rovalo 25 duchovných. Kázal prof.
Dr. hab. Tadeusz Zasepa.

Po sv. liturgii nasledovala imat
rikulácia poslucháčov prvého roč
níka na pôde Trnavskej univerzity.

Za akademický stôl za
sadli: prof. Dr. hab. Tade
usz Zasepa, vedúci 
Katedry masmédií a ná
boženskej komunikácie 
KUL, Doc. RNDr. Peter 
Čerňanský, prorektor Tr
navskej univerzity, a PhDr.
Eva Klčovanská, prodekanka Fa
kulty humanistiky TU. V tejto sláv
nostnej chvíli študenti sľúbili, že sa 
budú riadiť kresťanskými a huma
nitnými princípmi, aby po skonče
ní štúdia boli pripravení odovzdať 
svoje sily do služieb hľadania prav

dy, šírenia poznania a napomáha
nia rozvoja našej krajiny i celého 
ľudstva.

V tomto školskom roku v 1. a 2. 
ročníku študuje 62 bohoslovcov, 
z ktorých je 10 kňazov a 7 laikov 
Gréckokatolíckej cirkvi. -fd-



List Jána Pavla II. starším ľuďom
Kardinál Stafford informoval, 

že týmto listom pápež zdvorilo 
ponúka svoj milujúci a kompe
tentný príspevok “z prvej ruky” 
k tomu, aby dodal v tomto Roku 
starších ľudí a v súvis losti 
s Veľkých jub ileom  pravý 
význam starobe. Biskup Rylko 
sa vyjadril, že “pápež žije svoju 
starobu s veľkou prirodzenos
ťou. Neobáva sa vystaviť očiam 
sveta hranice a krehkosť, ktoré 
roky na neho ukladajú, nerobí 
nič, aby ich skryl. V príhovoroch 
k mladým nemá problémy po
vedať o sebe: “Ja som starý 
kňaz.” Ján Pavol II. pokračuje 
v plnení svojho poslania ako 
nástupca sv. Petra, hľadiac ďa
leko vpred s nadšením jedinej 
mladosti, ktorá sa neničí, mla
dosti ducha, ktorého si uchová
val nedotknutého.

Nový chrám 
v Prnjavore

Prvý gréckokatolícky chrám 
v republike Bosna a Hercego
vina, ktorý dokončili po tohto
ročných vojnových udalos
tiach v Juhoslávii, postavili 
v obci Prnjavor. S jeho výstav
bou začali pod vedením o. 
Petra Ovada v roku 1992. 
Nový chrám posvätil na svia
tok Premenenia Pána krížev- 
ský biskup Mons. Slavomír 
Miklovš, ktorý pri tejto príleži
tosti vysvätil na kňaza diako
na Viktora Paviča.

V obci Prnjavor žije 275 
gréckokatolíckych rodín a na 
výstavbe chrámu sa okrem 
nich podieľali aj veriaci zo za
hraničia a dobrovoľné organi
zácie z Nemecka.

DZVONI, september 1999

Ako starší človek, ktorým som 
aj ja, píše Svätý Otec v úvode 
s dátumom 1. októbra, cítim túž
bu zapojiť sa do rozhovoru 
s vami. Robím tak p redo
všetkým Bohu za dary a príle
žitosti, ktoré mi až doteraz 
v hojnosti poskytoval... V tomto 
liste chcem jednoducho vyjad
riť svoju duchovnú blízkosť 
k vám ako ktosi, kto plynutím 
rokov dospel k hlbšiemu osob
nému spoznaniu tejto fázy živo
ta, a preto cíti potrebu bližšieho 
kontaktu s inými ľuďmi svojho 
veku, takže môžeme spoločne 
uvažovať o veciach, ktoré 
máme spoločné.

V druhej časti listu s názvom 
Z ložité  storočie  smerom 
k budúcnosti nádeje Ján Pavol 
II. uvádza: Náš život, bratia

nosť do tohto 20. storočia, kto
ré prišlo so zložitým dedičstvom 
minulosti a bolo svedkom mno
hých mimoriadnych udalostí... 
mnohých svetiel i tieňov. Medzi 
tiene patria nevídané utrpenia, 
ktoré ovplyvnili životy miliónov 
a miliónov ľudí -  dve svetové 
vojny, mnohé konflikty, ktoré 
vypukli v mnohých svetadie
loch, nenávisť medzi etnikami, 
nesmierna chudoba v mnohých 
častiach sveta, systematické 
porušovanie ľudských práv, 
strašná hrozba studenej vojny... 
sprevádzaná besnými pretekmi 
v zbrojení a neustála hrozba 
atómovej vojny. Medzi pozitív
ne znamenia patrí rastúce po
vedom ie... o všeobecných 
ľudských právach a práve ná
rodov na sebaurčenie, širšie 
povedomie hodnôt demokracie 
a slobodného trhu, snaha sve-
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lóg, ktorý by z nich urobil faktor 
mieru a jednoty vo svete, rastú
ce uznávanie dôstojnosti žien, 
nové ekologické povedomie, 
pokroky v medicíne a prínos 
vedy k blahobytu ľudstva.

Tretia časť má názov Jeseň 
života, kde Svätý Otec uvažuje 
o starobe a jej výhodách. Štvr
tú časť venoval pápež starším 
ľuďom vo Svätom Písme od 
Abraháma až po Annu, Nikodé- 
ma a sv. Petra. Strážcovia spo
ločnej pamäte je názov ďalšej 
časti listu, v ktorej sa zaoberá 
otázkami eutanázie a morálny
mi zákonmi v tejto oblasti. Star
ší ľudia sú strážcami kolektívnej 
pamäti... Vylúčiť starších ľudí je 
v istom zmysle poprieť minu
losť, do ktorej je prítomnosť 
pevne zakorenená... Práve pre 
ich zrelé skúsenosti sú starší 
ľudia schopní ponúknuť mla
dým vzácne rady a vedenie...

Šiestu časť listu venuje pápež 
prikázaniu Cti otca i matku.

V ďalšej časti nazvanej Ukáž 
mi cestu života, v Tvojej prítom
nosti je plnosť života nám Svä
tý Otec pripomína, že život na 
zemi je cesta, púť smerom 
k nebeskému domovu a že 
smrť je začiatkom nového živo
ta. A predsa považujeme my 
starší za ťažké zm ieriť sa 
s vyhliadkou absolvovať tento 
prechod... Človek bol stvorený 
pre život, zatiaľ čo smrť... ne
bola súčasťou pôvodného Bo
žieho plánu, ale prišla ako 
dôsledok hriechu...

List sa končí časťou nazva
nou Povzbudenie žiť svoj život 
v plnosti. Napriek obmedze
niam, ktoré prináša môj vek, 
naďalej sa teším zo života. Za 
to ďakujem Pánovi. Je nádher
né byť schopný sa odovzdávať 
až do úplného konca pre Božie 
kráľovstvo. Súčasne nachá
dzam veľký pokoj, keď premýš
ľam o čase, keď ma Pán povolá
-  zo života do života. Daj mi 
prísť k tebe -  to je najhlbšia túž
ba ľudského srdca aj v tých ľu
ďoch, ktorí si to neuvedomujú.

KP/TK KBS

a sestry, umiestnila Prozreteľ- tových náboženstiev viesť dia-

Z Mukačevskej eparchie
- Mukačevský biskup-ordinár Ivan Semedi posvätil nový Chrám 

Narodenia Presvätej Bohorodičky v obcí Drotince. Počas archi- 
jerejskej sv. liturgie vysvätil na kňaza diakona Josipa Lovského. 
Ďalší nový chrám biskup-ordinár posvätil dňa 26. septembra 
v obci Stripa a 21. novembra posvätil nový Chrám Michala 
archanjela v obci Turja Remeta. Do tejto obce prichádzal vyko
návať duchovnú službu na väčšie sviatky za posledných šesť 
rokov náš o. Michal Maslej z Košíc.

- Na chrámový sviatok Uspenia Presvätej Bohorodičky privítali 
v Mukačeve milostivú ikonu Bohorodičky -  Ochrankyňu Zakarpat- 
ska. Ikona bola pôvodne v baziliánskom kláštore v Mukačeve a po 
prevzatí kláštora pravoslávnymi v časoch prenasledovania cirkvi 
ju ukrývali a v súčasnosti je v kláštore v Malom Bereznom. Na svia
tok Povýšenia sv. Kríža tejto milostivej ikone vzdali hold aj 
v užhorodskom katedrálnom chráme. -bl-

Z Križevskej eparchie
- Báčsky vikariát Križevskej eparchie s požehnaním o. bisku

pa Slavomíra Miklovša usporiadal v Ďurďove pre potreby tejto 
eparchie kantorský kurz.

- Známy ikonopisec o. Michal Hardy, kňaz križevskej epar
chie, usporiadal niekoľko autorských výstav v Slovinsku.

- Malé sestry Ježišove, ktoré založila v roku 1939 Francúzka 
Magdaléna Hustinová (1898-1989), si pripomenuli 30. výročie 
príchodu do Ruského Kerestúra. -dz-

Z pražského apoštolského exarchátu
- Pražský exarcha vladyka Ivan Ljavinec privítal v deň sviatku 

Narodenia Presv. Bohorodičky v Katedrálnom chráme sv. Kli- 
menta v Prahe otcov baziliánov na čele s o. ThLic. Metodéjom 
Špiŕíkom, OSBM, ktorí budú mať v správe pražskú gréckokato
lícku farnosť. Otcov baziliánov povolal do Prahy svojho času o. 
biskup P. P. Gojdič.

- Na tohtoročnej exarchátnej púti gréckokatolíkov v Českej re
publike na Svätú horu v Pŕibrani sa zúčastnilo vyše 120 pútni
kov a desať kňazov. Slávnostnú sv. liturgiu s prítomnými kňazmi 
slúžil generálny vikár Mons. Ján Eugen Kočiš. Spieval Katedrál
ny zbor sv. Vladimíra pod vedením Mgr. Štefana Šutka. -js-
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DarovaLí na SLOVO
Mária Katušinová, Barde

jov 100 Sk, František Mager, 
Bardejov 90 Sk, Rímskoka
tolícka farnosť a dekan, úrad 
Nám. Štefana Moyzesa Ban
ská Bystrica 40 Sk, Mária 
Hamarová, Bratislava 40 Sk, 
Juraj Berezňák, Bratislava 
40 Sk, Jozef Mužíla, Bratisla
va 30 Sk, Antónia Plšková, 
Bratislava 340 Sk, Lenka 
Ordošová, Zempl. Teplica 
500 Sk, Mária Čorná, Porúb- 
ka 40 Sk, Spolok sv. Ružen
ca Olšavica 300 Sk, Juraj 
Marcin, Dvorianky 100 Sk, 
Pavol Homza, Stebník 340 
Sk, Peter Kasenčák, Krem- 
ná 80 Sk, Spolok sv. Ružen
ca Telgárt 300 Sk, Alžbeta 
Fedorová, Veľké Ozorovce 
100 Sk, Alžbeta Vyžinkáro- 
vá, Košice 100 Sk, Ján Kle- 
ban, Prešov 200 Sk, Michal 
Zambori s Pavlom Kozákom 
a s Alžbetou Fedorovou, 
Zemplínska Teplica 500 Sk.

Za dary všetkým darcom 
Pán Boh zaplať.

LITURGICKY KALENDAR

Irenej Bačinský
(1906-1989)

Dňa 11. novembra t.r. uply
nulo 10 rokov, keď Pán živo
ta a smrti povolal vo veku 84 
rokov nám drahého o. Irene- 
ja Bačinského, gréckokatolíc
keho tit. a rc idekana , do 
večnosti.

Narodil sa 21. júna 1906 
v Poráči v rodine gr. kat. kňa
za. Po narodení zomrela mu 
mamka a z veľkej časti bol 
odkázaný na dobrosrdečnosť 
a štedrosť poráčskych veria
cich. Teologické štúdiá dokon
čil a vysviacku prijal v roku 
1930. Bol vymenovaný do vte
dy problematickej Ľutiny (roz
mach p ravos láv ia ), kde 
posobil do roku 1951. Potom 
musel odísť do výroby - pra
coval v poľnohospodárskom 
družstve a v Mostárni Brez
no. Odtiaľ vysluhoval sviatos-

29. november, pondelok, 
Paramon a Filumen, muče
níci. Menlivé časti z pondelka 
alebo o mučeníkoch. 2 Tim 2, 
20-26-z a č . 294; Lk 19, 37-44
-  zač. 97.

30. november, utorok, An
drej Prvopovolaný, apoštol. 
Antifóny každodenné. Tropar 
o apoštolovi, Sláva kondák 
o apošto lovi, I te raz podľa 
predpisu. Prokimen, aleluja 
a pričasten o apoštolovi. 1 Kor
4, 9-16a -  zač. 131; Jn 1, 35- 
51 -  zač. 4.

1. decem ber, streda, 
Naum, prorok. Menlivé časti 
zo stredy alebo o prorokovi. 2 
Tim 4, 9-22 -  zač. 299; Lk 20,
1-8 -  zač. 99.

2. december, štvrtok, Ha- 
bakuk, prorok. Menlivé časti 
zo štvrtku alebo o prorokovi. Tit 
1 ,5 -14 -z a č . 300; Lk20, 9-18 
-z a č . 100.

3. december, piatok, Sofo- 
niáš, prorok. Menlivé časti 
z piatku alebo o prorokovi. Tit

ti v ľutinskej farnosti, ale aj 
v iných farnostiach (Kojšov a v 
ďalších).

V lete 1955 bol zaistený ŠTB 
a obžalovaný za tzv. protištát
nu činnosť -  Ivan Ljavinec 
a spol. Bol odsúdený 15. au
gusta 1957, práve v deň veľ
kého mariánskeho sviatku. Po 
súde bol prepustený, avšak na 
dôvažok dostal ešte 5 rokov

Spomíname
zákazu pobytu v Prešovskom 
a Košickom kraji. Zdržiaval sa 
v rod inách M olčany iovcov 
v Čechách a v Brezne.

Zapojil sa ako jeden z prvých 
v roku 1969 do pastoračnej 
činnosti v Ľutine, potom na 
“Makovici”, kde pomáhal pri 
obnove G réckoka to lícke j 
cirkvi. Na to sa stal ceremoni
árom chorého o. biskupa ThDr.

1, 15-16; 2, 1-10 -  zač. 301; 
Lk 20,19-26-z a č . 101.

4. december, sobota, Bar
bara, veľkomučeníčka, Ján 
Damaský, úctyhodný. Menli
vé časti zo soboty alebo o svä
tých. Ef 1, 16-23 -  zač. 218; 
Lk 12, 32-40-z a č . 67.

5. decem ber, Dvadsiata  
ôsma nedeľa po Päťdesiat
nici, Sáva, úctyhodný (rúcho 
svetlé). Radový hlas je tretí, 
evanjelium na utierni je šieste. 
Antifóny sú nedeľné. Tropar 
z hlasu a o úctyhodnom, kon
dák z hlasu, Sláva kondák
o úctyhodnom, I teraz podľa 
predpisu. Prokimen, aleluja 
a p ričasten  z hlasu 
a o úctyhodnom. Kol 1, 12-18 
-z a č . 250; Gal 5, 22-26; 6, 1-
2 -  zač. 213; Lk 17, 12-19 -  
zač. 85; Mt 11, 27-30 -  zač. 
43.

6. december, pondelok, sv. 
Mikuláš (rúcho svetlé). Antifó
ny každodenné. Tropar, Sláva 
kondák o Mikulášovi, I teraz

Vasila Hopká až do jeho smr
ti.

Očakával, ale sa nedožil 
pádu totality a plnej slobody 
Gréckokatolíckej cirkvi. Zo
mrel niekoľko dní pred histo
rickými novembrovými uda
losťami. Zomrel tak, ako si len 
kňaz môže priať -  zaopatre
ný sviatosťami, v tichosti, v 
pokore, v skromnom domče
ku v prítomnosti rehoľnej ses
try Teodózie, synova nevesty.

Vo svojom povolaní urobil 
všetko, čo len bolo v jeho si
lách v prospech Gréckokato
líckej cirkvi v zmysle: “Da vsi 
jedino budut...”

Miesto jeho odpočinku je na 
cerkovnom dvore v Ľutine.

So svjatymí upokoj, Chris- 
te, dušu svjaščenojereja tvo- 
jeho Ireneja,

Vďační synovia, 
nevesty a vnúčatá

podľa predpisu. Prokimen, ale
luja a pričasten o Mikulášovi. 
Hebr 13, 17-21 -  zač. 335; Lk
6, 17-23-z a č . 24. Myrovanie.

7. december, utorok, Prí
prava na Nepoškvrnené Po
čatie (rúcho svetlé). Antifóny 
každodenné. Tropar, Sláva
i teraz kondák z prípravy. Pro
kimen, aleluja a pričasten dňa. 
H eb r4 ,1 -13-zač . 310; Lk21, 
12-19-z a č . 106.

8. december, streda, Nepo
škvrnené Počatie Presvätej 
Bohorodičky, prikázaný svia
tok (rúcho svetlé). Antifóny 
každodenné alebo predobra- 
zujúce. Tropar, Sláva, I teraz, 
kondák zo sviatku. Prokimen, 
aleluja a pričasten zo sviatku. 
Flp 2, 5-11 -  zač. 240; Lk 10, 
38-42; 11,27-28-zač . 54. Na
miesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a IX. irmos. Myrova
nie.

Do 15. decembra vrátane, 
menlivé časti okrem čítaní sú 
ako 8. decembra.

9. decem ber, š tvrtok, 
Anna, matka Presvätej Bo
horodičky. Hebr 7, 1-6 -  zač. 
315; Lk 21, 28-33-z a č . 107.

10. december, piatok, Mi- 
nas, Herm ogen a Eugraf, 
mučeníci. Hebr 7, 18-25 -  
zač. 317; Lk21, 37-38; 22, 1- 
8 -  zač. 108.

11. december, sobota, Da
niel Stípnik, úctyhodný. Ef 2,
11-13 -  zač. 220b; Lk 13, 19- 
29 -  zač. 72.

12. december, Nedeľa svä
tých praotcov (rúcho svetlé). 
Radový hlas je štvrtý, evanje
lium na utierni je siedme. Anti
fóny nedeľné. Tropary z hlasu 
sviatku Praotcom, Sláva kon
dák o Praotcoch a sviatku. 
Prokimen, aleluja o Praotcoch. 
Kol 3, 4-11 -  zač. 257; Lk 14, 
16-24-z a č . 76.

Nam iesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a IX. irmos. 
Pričasten z hlasu a o Praot
coch.

o. ThLic. Vojtech BOHÁČ
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Publikácia Štefana Kruška Optantl
V týchto dňoch - po dlhých dvanástich ro

koch čakania - vyšla z tlače potrebná a zau
jím avá publikácia pod názvom OPTANTI. 
Publikáciu vydal Koordinačný výbor reoptan- 
tov v Prešove, 1999 a má 267 strán. Jej zo
stavovateľom je Štefan Kruško. Bola vydaná 
v ukrajinskom jazyku v náklade 700 výtlač
kov.

Z publikácie sa čitateľ dozvie o príprave 
podpísania Dohody medzi ČSR a ZSSR z 10. 
júla 1946 o optácii a presídlení našich obča
nov zo Slovenska na Ukrajinu. Autor pútavo 
približuje celkový priebeh vysťahovania na 
Ukrajinu (1947), zobrazuje život týchto na

šich spoluobčanov na Ukrajine za jedno de
saťročie a nakoniec aj návrat mnohých z nich 
do rodnej vlasti -  na Slovensko.

V publikácii je  uverejnených viac ako sto 
rôznych fotografií a dokumentov - zmluvy, do
hody, zákony, prihlášky, vyhlášky, potvrdenia, 
nariadenia, zoznamy, štatistické údaje, ko
rešpondencia s úradmi, mapy, schémy, všet
ko, čo súvisí s akciou optácie. Poznamená
vame, že tento materiál dosiaľ ešte nebol 
nikde uverejnený a nemajú ho ani naše mú
zeá a archívy.

Štefan KRUŠKO
Koordinačný výbor reoptantov, Prešov

Misijná nedeľa
Svätý Otec Ján Pavol II. 

v úvode svojej encykliky Re- 
demptoris missio píše: “Posla
nie Krista Vykupiteľa, zverené 
Cirkvi, je ešte ďaleko od svojho 
zavŕšenia. Všeobecný pohľad 
na ľudstvo ku koncu druhého ti
sícročia nám ukazuje, že toto 
poslanie je ešte len v začiat
koch a že sa musíme so všetký
mi silami za službu tomuto 
poslaniu.

Cirkev od počiatku svojich 
dejín si bola vedomá svojej po
vinnosti “hlásať evanjelium 
všetkému stvoreniu.” (porov. Mk 
16, 15). Sv. Pavol v 1. liste Ko
rinťanom vyhlasuje, že hlásať 
evanjelium je jeho povinnosťou 
a “beda mi, keby som evanje
lium nehlásal” (1 Kor 9, 16).

Propagácia misijnej povin
nosti v jednotlivých obdobiach 
Cirkvi bola rôzna. Katolícka Cir
kev v druhej polovici 19. storo
čia začala veľkorysú misijnú 
ofenzívu. Myslela však najprv 
na misijnú činnosť samú, na 
získanie pohanov.

Potom pocítila, že v novej 
dobe, za zmenených kultúrno
politických pomerov, v ktorých 
už nemohla očakávať podporu 
od liberálne vedených štátov, 
musí si zaobstarať prostriedky 
pre svoju cirkevnú a misijnú čin
nosť sama. Vznikli veľké misij
né spolky: Dielo šírenia viery, 
Dielo detinstva Ježišovho, Die
lo sv. Petra a Kňazská jednota 
pre misie. Tieto misijné spolky 
nestačili nazbierať prostriedky 
na živenie stále sa rozrastajú
ceho sa misijného organizmu. 
Hľadali sa moderné spôsoby. 
Medzi ne patrili zvláštne misij
né slávnosti. Tento moderný 
spôsob misijnej propagandy 
začal sa až začiatkom 20. sto
ročia.

Misijné slávností sa vyvíjali 
pomaly. Boli to prednášky misi
onárov rôznych spoločností, 
sprevádzaných obrázkami 
z misijného prostredia.

Prvú misijnú slávnosť veľké
ho štýlu usporiadali katolíci 
v Berlíne r. 1910 pri príležitosti 
druhého koloniálneho kongre
su.

Prvá svetová vojna toto nad
šenie zabrzdila. Preto pápež 
P iusX l.vr. 1926 ustanovil, aby 
každoročne sa slávila predpo-
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PREDPLATNÉ NA ROK 2000
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Predplaťte si časopis SLOVO za 260 Sk ročne
Polročné predplatné 130 Sk
Čo získate? 
-  každé dva týždne časopis s 31 ročnou tradíciou
- 20 strán pútavého čítania v novej príťažlivej úprave
- možnosť zapojiť sa do množstva súťaží pre predplatiteľov
- aktuálne informácie z diania doma i vo svete
Ak si objednáte SLOVO ešte v roku 1999, zadarmo získate 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. Box 204, 080 01 Prešov

Pre individuálnych odberateľov predplatné 
260 Sk + 52 Sk poštovné, resp. 130 Sk + 26 Sk

S LO VO do každej rodiny í

GRÉCKOKATOLÍCKE  
BISKUPSTVO PREŠOV  

a
Náboženské vydavateľstvo 

PETRA

vyhlasujú

K O N K U R Z
na obsadenie funkcie 

šéfredaktora 
éasopisu SLOVO

Podmienky:

1. vysokoškolské teolo
gické vzdelanie

2. päToéná publikaéná 
éinnos•

3. znalos• problematiky 
Gréckokatolíckej cirkvi

Prihlášky do konkurzu 
zasielajte do 6.12.1999 

na adresu: 
SLOVO, Hlavná 1 
P. O. Box 204,
08001 Prešov

sledná októbrová nedeľa ako 
misijná nedeľa. Tá má pripome
núť, zdôrazniť a oživiť veriacim 
ich úlohu spolupráce na misij
nom diele, formou modlitieb 
a duchovných i hmotných obe
tí v prospech šírenia kráľovstva 
božieho na zemi.

Svätý Otec Pius XII. v encyk- 
like Saeculo exeunte octavo 
žiada biskupov stanoviť zvlášt
ne dni na podporu misijného 
diela.

Na Slovensku našla misijná 
myšlienka úrodnú pôdu hlavne 
v predvojnovom období záslu
hou osobnej iniciatívy nitrian
skeho biskupa (neskoršie 
arcibiskupa) Dr. Karola Kmeť- 
ku a misijných spoločností ako 
SVD, redemptoristov a iných. 
Bolo to hlavne v rokoch 1932- 
1947.

Každoročne sa konali misij
né slávností na pútnických 
miestach, alebo vo väčších cen
trách za hojnej účasti veriacich.
V Prešove boli dvakrát a to v r. 
1934 a 1943. Podľa zbierok na 
misijné ciele bolo Slovensko 
v pomere na 1 veriaceho na po
prednom mieste.

V povojnovom čase a v čase 
totality misijné slávnosti zanikli

pre odpor vtedajšieho režimu 
voči všetkým náboženským ini
ciatívam. Napriek tomu mnohé 
m isijné spolky pracovali 
a podporovali misie modlitbami, 
materiálne i finančne.

Misijnou činnosťou Cirkvi sa 
zaoberal II. VK, ktorý vyhlásil 
Dekrét o misijnej činnosti Cirkvi
-  Ad gentes. Po tomto koncile 
oficiálnym nástrojom všetkých 
cirkví v oblasti misionárskej 
spolupráce stali sa Pápežské 
misijné diela (PMD). Je to jed
na inštitúcia, ktorá ma štyri od
vetvia: - Pápežské dielo šírenia 
viery, - Pápežské dielo sv. Pet
ra apoštola, - Pápežské dielo 
Detstva Ježišovho, - P á p e ž -  
ské dielo misijnej jednoty kňa
zov a rehoľníkov.

PMD sú organizačne začle
nené pod Kongregáciu pre 
evanjelizáciu národov, ktorej 
prefektom je J. E. Jozef kardi
nál Tomko.

Kardinál Tomko po páde ko
munizmu u nás (1989/90) po
žiadal slovenských biskupov 
znova oživiť Misijné diela. Sta
lo sa. V roku 1992 BKS zriadila 
komisiu misijných spolkov pri 
BKS a za jej predsedu vymeno
vala J. E. Alojza Tkáča, košic

kého biskupa (vtedy), teraz ar
cibiskupa.

Vybudovala sa štruktúra PMD 
na Slovensku podľa diecéz. 
Riaditeľom PMD na Slovensku 
sa stal P. Juraj Vojenčiak, SVD, 
ktorého vymenovala Kongregá
cia pre evanjelizáciu národov. 
Pod jeho vedením  PMD 
v spolupráci s diecéznymi riadi
teľmi misijných komisií PMD 
oživili misijnú propagandu na 
Slovensku. Misijná nedeľa mala 
dostať pôvodný charakter. Už 
v roku 1994 slávil sa v Humen- 
nom 1. m isijný deň (24. 7. 
1994).

Potom nasledovali ďalšie: na 
Starých Horách (1995) v Nitre 
(1996), v Levoči (1997), v Šaš- 
tíne (1998).

V roku 2000 má byť jubilejný 
misijný snem v Ružomberku 
(1 .-3.9.). Tento snem má slúžiť 
na zvýšenie efektívnosti misij
nej činnosti.

V našej diecéze propagácia 
misijnej činnosti nie je ešte 
na žiaducej úrovni. Jednotli
vé farnosti si svoju povinnosť 
spolupráce na misijnom poli 
nemajú pripomínať len raz do 
roka na misijnú nedeľu, a to

len zbierkou na misie, ale 
v priebehu roka rôznymi ak
tivitami povzbudzovať veria
cich v horlivosti za šírenie 
evanjelia modlitbami a obe
tami.

Pri príležitosti misijnej ne
dele, alebo misijného dňa, či 
iných sviatkov (napr. Turíce) 
propagovať misijnú myšlien
ku formou misijných slávnos
tí, básní, piesní, recitácií 
a pod.

V tohtoročnú misijnú nede
ľu (24.10.) si veriaci vo Fulian- 
ke v rámci odpoludňajšej 
pobožnosti usporiadali malú, 
misijnú slávnosť. Hlavnou 
myšlienkou slávnosti bola 
kresťanská rodina. V dobrých 
kresťanských rodinách vzbu
dzujú rodičia v deťoch myš
lienku modliť sa za misie, 
alebo byť misionármi. Pán 
volá do vinice. Matka misio
nára ho posiela k tým, ktorí 
ho potrebujú. Deti domorod
cov sa tešia a sú hrdé, že Je
žiško prišiel aj k nim. Misionár 
po rokoch práce spomína pod 
krížom na svoje dielo 
a ďakuje Pánovi za svoje 
vyvolenie.

-rs-
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expozitúra Bardejov 
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Dňa 29. novembra 1977 povolal Pán 
svojho služobníka a nášho drahého otec
ka o. Edmunda Gulovicza, ktorý odovzdal 
svoju dušu vo veku 86 rokov svojm u 
Stvoriteľovi, ktorého tak vrúcne m iloval 
a oddane mu slúžil 57 rokov.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku a modlitbu.

Pán Boh zaplať!
Dcéry

Mária, Magda, Anna, Tatiana a Eva

G R É C K O K A T O L ÍC K Y  
O A S O R I S

5 tisíc výtlačkoi/posielame naširta odberateľom už 
10.12.1999. Tým, ktorí ešte váhajú, ponúkame eštemožnosť 

objednania za ztavnené predplatné î ia celý rok 100 Sk
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V roku 20 00  vo vydavateľstve PV-Media
Populárne a liturgické revue gréckokatolíkov

Z obsahu vyberáme:
- interview - reportáž o zaujímavých ľuďoch
- história - viera - kultúra
- obrad gréckokatolíkov
- duchovné čítanie zo Slovenska a zahraničia

Stručná c h a ra k te ris tik a :  
Ročné predplatné 120 Sk 
6 krát 24 strán 
farba aj vo vnútri 
Formát A4

Adresa vydavateľa:
PV-Média a.s. Košice, 
Moyzesova ul.24,
040 01 Košice, 
tel. a fax.: 0 9 5 /6 2  202 98 
09 0 5 /4 6 7  100 
Bankové spojenie:
Istrobanka
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Príspevky posielajte na adresu vydavateľa, 
resp. do filiálnej redakcie:
Časopis LOCOS 
P.O. Box 75,
Prešov 080 01 
tel. 091/77 237 83

Polročné predplatné 60 Sk 
120 SkRočné predplatné

Ako si zabezpečiť Logos?
1. Poštovou poukážkou Í(A" zaplatíte na účet vydavateľa
2. Pri platbe prevodným príkazom nutné zaslať objednávku 
Výhody, ak si objednáte LOGOS
- Objednávky do 20. decembra - ročné predplatné iba 100 Sk
- Zaplatením poštovej poukážky stávate sa na jeden rok 
naším čitateľom so všetkými právami predplatitelia
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- 30 % zlavu na knihu Gréckokatolíci na Slovensku
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