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Predsedníctvo SNR uznesením z 27. 11. zvonku pôsobí dojmom jednodielnej stavby.
1968 vyhlásilo skupinu vybraných architek Mnohouholníková časť oltárneho priestoru
tonicky a umelecko-historických najvýznam má oválny tvar.
nejších drevených kostolíkov za národnú
Ikonostas je z 18. storočia, doplnený
kultúrnu pamiatku.
staršími ikonami zo 17. storočia, prenesenými
V
tomto Jubilejnom roku 2000 si ich po
z pôvodného chrámu. Niekoľko ikon pochá
stupne priblížime slovom a obrazom ako dza dokonca zo 16. storočia. Interiér chrámu
nadčasových a trvalých svedkov materiálnej a teda tvoria ikony z rôznych časových období
duchovnej kresťanskej kultúry veriaceho ľudu, (obrazy evanjelistov a výjavy zvestovania na
ktoré sa stali aj súčasťou národného, kultúr cárskych dverách, sv. Mikuláš, Bohorodička,
neho a cirkevného bohatstva a dedičstva na Pantokrator a sv. Lukáš - 18. storočie, Spasi
Slovensku vôbec. Našou povinnosťou je tieto teľ s nebeskými silami, Krst Krista v Jordáne,
perly poznávať a chrániť. Opierame sa o vý sv. Michal archanjel - 16. storočie). Interiér
sledky najnovších výskumov a syntéz.
chrámu dopĺňajú novšie obrazy krížovej cesty,
Obec Krivé leží na severovýchodnom procesiové zastavy a ikona Ukrižovania nad
okraji Čergovského pohoria v okrese Bardejov žertvenikom z roku 1898. Niektoré ikony sú
v nadmorskej výške okolo 400 m. Prvá písom lemované klejmami (neveľké kompozície s vlast
ná zmienka o obci je z roku 1406. Jej názov ným námetom okolo hlavného vyobrazenia),
vznikol podľa pomenovania údolia, resp. vrchu čo je vzácnosťou na ikonách v okolí Bardejova.
Krivá hora.
Na hlavnom oltári je obraz Svätej Rodiny.
Krivé je filiálkou farnosti Kružlov, ktorú
Veža s dvomi zvonmi je zakončená baro
spravuje o. František Dancák.
kovou laternou a makovicou s krížom. Pri
Chrám sv. Lukáša evanjelistu bol posta úpravách v rokoch 1968-70 boli odstránené
vený v roku 1926 na mieste staršieho chrámu. dve veže, čím chrám stratil trojvežatosť,
Ide o drevenú trojdielnu stavbu, ktorá v dô typickú črtu drevených lemkovských chrámov
sledku došteného šalovania a ošindľovania tejto oblasti.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
NA MESIAC JANUÁR
- Aby kresťania všetkých národov a kultúr žili čoraz viac v jednote a vo vzájomnej úcte.
- Aby Medzinárodný rok kultúry pokoja, inšpirovaný kresťanským tajomstvom Vianoc,
bol pre všetkých ľudí zdrojom skutočného a trvalého pokoja.
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ÚVODNÍK

ž od detstva počúvame o udalosti
zjavenia Boha v troch osobách, ktorá je
opísaná v Matúšovi 3, 13-17.
Počuli sme to na hodinách náboženstva,
na bohoslužbách v chrámoch. Udalosť je známa
aj z posviacky Jordánskej vody. Ale je nám
naozaj známa? Možno sme ani nezbadali
protirečenia tejto časti Evanjelia. Sv. Ján
Krstiteľ udeľoval krst pokánia, totiž odvrátenia
sa od hriechu. Ježiš prijíma tento krst ako
bezhriešny. Ale prečo?
V Matúšovom evanjeliu v prvej kapitole je
napísaný rodokmeň Ježiša Krista a jeho
Narodenie.
V druhej hlave sa spomínajú Traja králi,
Herodes, Egypt a návrat do Nazareta.
V tretej kapitole Ján Krstiteľ káže o pokání
a krstí Ježiša - tu je prvé verejné vystúpenie
Pánovo. Sv. Ján Krstiteľ sa bráni: uja by som mal
byť Tebou pokrstený«. Odpoveď je: »nechaj, lebo
sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé«.
Tieto slová sú programom a znakom celej
Ježišovej činnosti, ktorá vyvrcholí na kríži.
Pokorné zaradenie sa medzi hriešnikov na
Jordáne je znamením, že Ježiš je Boží Baránok,
ktorý sníma hriechy sveta. Krst v Jordáne je
predzvesťou krstu na kríži.
A to je výzva aj pre nás. Ján Krstiteľ je
prijatý do Božieho poslania plniť Božiu vôľu a
poddáva sa. Tu je zreteľné, ako vzniká spolo
čenstvo - s Ježišom ! - Osoby Trojjediného
Boha vydávajú o sebe svedectvo: Ježiš v Jordá
ne, Svätý Duch v podobe holubice a z neba
počuť hlas nebeského Otca: „Toto je môj milo
vaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie". Aj príroda
sa zapojila do tohto vydávania svedectva, voda
Jordánu. Otvorené nebesia a sv. Ján s kajúcnik
mi zastupujú ľudstvo. Spasiteľ počas svojho
účinkovania na zemi často pripomínal, že preto
sa narodil, aby vydal svedectvo; podobne aj my
všetci máme vydávať svedectvo.
Ale my, ľudia, sme slabej viery a vo svojich
starostiach ľahko zabúdame na túto povinnosť.
Skoro všetko sa nám v živote zunuje. Aké
vzrušenie nastane v rodine, keď sa kúpi nové
auto, keď sa rodina nasťahuje do nového domu
či bytu! Ale po čase všetko zostarne.
Nie je to ináč ani medzi ľuďmi. Keď sa
mladí poznajú, obdivujú sa, ľúbia sa, ale ani táto
láska nenaplní to, čo sľubuje. A tak je to aj
s deťmi. Čo všetko pre nich rodičia robia: budu
jú domy, prestavujú ich, rozširujú a nakoniec
deti odídu a oni spravidla zostanú sami.
Kiež by to tak nebolo aj medzi nami a
Bohom. Niekedy by sme sklamaní životom
chceli z neho ujsť, a Boh do neho vstupuje.
Niekedy túžime, aby sme sa zbavili telesnej
schránky, a Boh sa stáva človekom.

U

Mons. ThDr. h. c. Ján Hirka
prešovský biskup

Ustavične sa v nás rodí nádej, že
prestaneme byť hriešnikmi, prestaneme byť
chorí, staneme sa „ako Boh” a Boh nás uisťuje,
že je možné byť i Bohom - i človekom, lebo „tak
Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby
mal večný život” [Ján 3, 16].
Prajem nám všetkým, aby sme si osvojili
najvýznamnejší dokument Svätého Otca Jána
Pavla II. - Incarnationis mystérium - Tajomstvo
Vtelenia Boha, ktorým vyhlasuje Veľké jubi
leum roku 2 000 a oznamuje nám, že pápež sa
v jubilejnom roku chce modliť na miestach
zjavenia a vykúpenia vo vlasti Abraháma, otca
našej viery: na Sinaji, kde Mojžiš dostal od
Boha Zákon a na svätých miestach smrti a
vzkriesenia Ježiša Krista.
V
tomto jubilejnom roku spojme sa so
Svätým Otcom aspoň duchovne. Veď nás už
uvádza do tretieho tisícročia, ako duchovný
sprievodca Cirkvi celého sveta, celého ľudstva.
Snažme sa o prehĺbenie našej lásky k Bohu,
ktorého mnohí z nás nemôžu nájsť. Iní ho zas
nachádzajú len vysoko a ďaleko v nebi, aby sa
im nemohol miešať do života. A zas niektorí - a
k tým chceme patriť aj my - ho s úžasom
nachádzame i na zemi, celkom blízko, medzi
nami. Ba dokonca i v betlehemskom Dieťati.
A tak je v našom živote všetko zachránené.
Ani strach z choroby, z nešťastia a smrti
nesmie byť silnejší, ako táto radosť, ktorú
nemožno kúpiť, ani vyštudovať, alebo dokonca
presvedčovaním niekomu nanútiť. Túto radosť
možno len vyprosiť, objaviť a prijať.
Buďme ako deti, ktoré sa hrajú a skrývajú.
Boh sa nám ukryl do jasličiek, do jaskyne. Boh
sa rád pred nami skrýva aj za prírodu, za vedu,
za krásu, za stvorenstvo. A to preto, aby sme ho
stále hľadali a potom, aby sme sa spolu tešili
z prekvapujúceho a náhleho stretnutia.
Boh sa skrýva aj za chorobu. Nie preto, aby
nás vyľakal a zarmútil, ale aby naše prekvapenie
a radosť z Boha boli o to väčšie. Nepodľahnime
zármutku, starostiam ani strachu!
Buďme bezstarostní ako deti - dieťa je,
plače a pritom rastie. Tak sa ľahšie dostaneme
úzkou cestou a tesnou bránou k Bohu. Majme
veľkú dôveru. Všetko v živote má slúžiť k dobru
a viesť k Bohu.
Vám všetkým žehná a ochranu Matky
Božej zvoláva na Vás Váš biskup
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vladyka Milan
košický apoštolský exarcha

Začali sme ju b ilejn ý roh
Dve rozličné ženy stáli n a počiatku
rozličných dejín ľudstva. Tá prvá - Eva
- stála pri zrode ľudského pokolenia, tá
druhá - M ária - stála pri zrode obno
veného ľudstva. Tieto dve ženy boli
oslovené anjelom: tá prvá v raji bola
oslovená anjelom tem na, tá druhá
v N azarete bola oslovená Božím anje
lom.
Obe ženy reagovali súhlasne na pod
net anjelov: pram atka Eva dala súhlas
k porušeniu Božieho zákona a naša
nebeská M atka dala súhlas k naplneniu
Božieho plánu s ľudstvom. Teraz, keď
stojíme na prahu jubilejného roka, uve
dom ujem e si, že obe ženy mali podiel
na príchode Božieho Syna na tento svet
a síce: Eva v negatívnom slova zmysle a
P anna M ária v pozitív-nom. Vieme však
aj to, že Evin súhlas s hriechom spô
sobil ľudstvu úžasné utrpenie a tem nú
vyhliadku do budúcnosti, no M áriin
súhlas s Bohom priniesol ľudstvu nádej
a radosť z narodenia Ježiša Krista,
ktorý nás prišiel vykúpiť.
Pred vstupom do roku 2000 m nohí
ľudia s obavami očakávajú, čo nám pri

nesie tento rok, a to nielen na základe
falošných predpovedí, ale aj na vníma
ní hriešnej reality dnešných dní. Bojíme
sa ako prarodičia, ktorí sa po hriechu
skryli a na Božie zvolanie Adam odpo
vedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade,
nuž bál som sa...” (G n 3,10) A zda sa
ľudia právom obávajú dôsledkov svojho
počínania, ale strach nie je riešením.
Riešenie po hriechu prarodičov ponú
kol sám Boh v prísľube Vykupiteľa - a aj
pre dnešné ľudstvo, zm ietajúce sa v ne
návisti, niet iného riešenia - len Kris
tus, ktorý prišiel zbaviť svet hriechu.
Je isté, že v inom očakávaní na
Boha žila po hriechu Eva a v inom oča
kávaní žila po zvestovaní M ária. A tiež
je zrejmé, že v inom očakávaní na
jubilejný rok žije človek, ktorý je ďaleko
od Boha a v inom ten, kto s Bohom
prežíva svoje dni.
M áriino očakávanie je radostné, a
tak aj príchod Božieho Syna v Betlehe
me je „naplnením ” radosti, ktorú znáso
bilo nebo spevom anjelov: „Sláva Bohu
na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle.” (Lk 2,14) O túto oslavu

Boha, o pokoj a dobrú vôľu, nám m á ísť
predovšetkým v nastávajúcom Jubilej
nom roku 2000.
Návod k tom u, aby Boh bol osláve
ný, necháva P an n a M ária v svojej
poslednej vete, ktorú zaznamenal evan
jelista Ján z jej života na tejto zemi
v Káne Galilejskej. A táto ňou vyslove
ná veta znie: „Urobte všetko, čo vám
povie!” (Jn 2,5) Po nej sa v evanjeliách
nenachádza už nič z jej priamej reči.
Táto veta je pre nás akoby jej posledné
želanie, aby sme urobili všetko, čo nám
hovorí jej Syn Ježiš Kristus.
A to, čo nám hovorí, m á byť pred
metom našich hĺbavejších úvah v celom
jubilejnom roku a po celý náš život.
Lebo sláviť jeho jubileum neznam ená
to isté, ako sláviť iné jubileá. Opravdivé
slávenie Jubilea roku 2000 vyžaduje od
nás prem ietnutie si Ježišovho života od
sviatkov Narodenia, kedy sa otvorí brá
na jubilejného roka, cez jednotlivé uda
losti jeho života na zemi v kontexte jeho
slov, ktoré nám môžu pomôcť k ozaj
stném u zamysleniu sa nad životom,
smrťou i večnosťou.
Využime príležitosť, ktorú nám po
núka Cirkev v tom to jubilejnom roku, a
to na všetkých úrovniach: celosvetovej,
diecéznej i farskej. Snažme sa sviatkom
N arodenia P ána chronologicky preží
vať čas Ježišovho života na zemi a
z jeho Evanjelia čerpajme poučenie pre
náš každodenný život. Lebo len tak sa
dá dôstojne osláviť tento jubilejný rok,
ktorý sa môže stať zdrojom nadpriro
dzených milostí pre všetkých, ktorí chcú
urobiť všetko, čo nám Ježiš hovorí.
Každém u zo srdca prajem dobrý
štart do Jubilejného roku 2000 a k to
mu vám všetkým udeľujem archijerejské požehnanie.
<= Betlehem pred Bazilikou sv. Petra
v Ríme počas sviatkov Narodenia
nášho Pána Ježiša Krista.
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DUCHOVNÉ ČÍTANIE

SMurBm (Ľ®
Veľké jubileum príchodu Krista na
svet, milostivý rok 2000, vidí Svätý Otec
Ján Pavol II. ako významnú métu dejín
spásy. Preto nás všetkých volá prekročiť
prah nádeje, lebo verí, že toto prekro
čenie prinesie novú jar kresťanstva.
“V tomto širokom horizonte úloh bu
de pred zrakmi veriacich prítomná Naj
svätejšia Panna Mária, vyvolená dcéra
Otca, ako dokonalý príklad lásky - tak
k Bohu, ako aj k blížnemu... Jej mater
stvo, začaté v Nazarete a dožité v najvyš
šej miere v Jeruzaleme pod krížom, sa
bude v tomto roku cítiť ako vnútorné a
naliehavé pozvanie pre všetky Božie deti,
aby sa vrátili do domu Otca a počúvali
jej materinský hlas: “Urobte, čo vám
Kristus povie” (porov. Jn 2, 5)” - píše
Svätý Otec Ján Pavol II. vo svojom apoš
tolskom liste Tertio Millennio advenien
te, ktorý adresoval biskupom, kňazom a
veriacim v príprave na Jubilejný rok
2000 (54).
Svätý Otec Ján Pavol II. nevynechá
teda žiadnu príležitosť, aby sa neobrátil
k tej, ktorá je požehnaná medzi ženami
(Lk 1, 42), v živote ktorej urobil Boh
veľké veci (Lk 1, 49). Veď pápeža, ktorý
sa svojím TOTUS TUUS (Celý tvoj)
celkom dáva Panne Márii, i nás, ktorých
si Mária povolala za svojich apoštolov
tejto svojej doby, vedie ona sama. Je teda
samozrejmé, že tých, ktorá ona vedie,
vedie všetkých rovnako.
Preto spom ínaný apoštolský list
Svätého Otca Jána Pavla II. hovorí opa
kovane o Panne Márii a pripomína, že
“tvrdenie o ústrednom postavení Krista

GúsúemtWsi

nemôže byť teda oddelené od uznania
Už sv. Ján Vianney nám pripomína,
úlohy, ktorú zohrala jeho najsvätejšia že “mnohé veci by išli ľahšie, keby sme
Matka” (TMA, 43).
v našom živote dávali viac miesta Márii”.
Nuž využime jej mocný príhovor u ne
beského Otca aj v tomto jubilejnom
roku. Panna Mária nás však aj tu, ako
vtedy v Káne Galilejskej, upozorňuje:
“Urobte všetko, čo vám povie!” (Jn 2, 5).
Táto udalosť nám napomína, že aj
my, ak chceme, aby naše prosby, ktoré
Panna Mária prednáša svojmu Synovi a
nášmu Bohu boli vyslyšané aj v tomto
jubilejnom roku, musíme urobiť všetko,
čo nám hovorí jej Syn, Ježiš Kristus. Jej
prosba: “Nemajú vína” by bola vyznela
naprázdno, keby sluhovia neboli splnili
Kristov príkaz: “Naplňte nádoby vodou!”
(Jn 2, 7). Nadarmo by prosila za nás,
keby sme neplnili Božiu vôľu.
Svätý Otec Ján Pavol II. to dobre
vedel, keď v závere svojho apoštolského
listu napísal: “Zverujem túto záležitosť
celej Cirkvi nebeskému príhovoru Márie,
Matky Vykupiteľa...” (TMA, 59). Nuž
zverme sa aj my pod jej ochranu v tomto
jubilejnom roku, aby to bol pre nás na
ozaj Rok milosti a Rok milosrdenstva.
Potom sa Panna Mária naozaj stane “ces
Kalendár Svätého roku 2000, v kto tou, ktorá vedie ku Kristovi” (MC, 32).
rom Cirkev slávi dvojtisícročie narodenia
Ježiša Krista nám pripomína, že je to
“Pod Tvoju ochranu, Matka Cirkvi,
Rok milosti a Rok milosrdenstva. Je to
prijmi dnes Mária, svoje dietky.
príležitosť pre nás všetkých, v ktorej “je
Si naša ochrana, zbav moci satana,
Mária, naša Matka."
človek povolaný prijať radostné posol
stvo a obrátiť sa k Bohu. Ak sa neprijme
posolstvo a ak sa človek neobráti, niet
František Dancák
Roku milosti, ani Roku milosrdenstva,
niet Jubilejného roku” (2).
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ROZHOVOR

DoJubilejného roku2000 vstupuje
časopisSLOVOs novým vydavateľom s novou
koncepciou a vnovýchpodmienkach.
O
jeho ďalšom smerovaníhovorí
predseda redakčný radyMgr. Marek Príbula.
Rozhovorpripravila Katarína Rabiková.

S lo v o

SLOVE
Budova biskupskej rezidencie v Prešove,
kde sídli a j redakcia časopisu SLOVO. Snímka: D. Dugas.

Až dosiaľ vydával časopis Spolok
Svätého Vojtecha v Trnave. Prečo došlo
k zmene vydavateľa?
Máte pravdu, Spolok Svätého Vojte
cha v Trnave zabezpečoval vydávanie
časopisu SLOVO plných tridsaťjeden
rokov. Vieme, že Gréckokatolícka cirkev
na Slovensku si azda najviac odtrpela
prenasledovanie kom unistickým reži
mom, a to až tak, že v roku 1950 došlo
k jej likvidácii.
Obnoviť našu cirkev sa podarilo až
v roku 1968. V tej dobe sme nemali
vlastné vydavateľstvo ani prostriedky na
šírenie písaného slova pre našich veria
cich. Sme teda úprimne vďační Spolku
Svätého Vojtecha, že sa ujal vydávania
tohto časopisu.
Postupne vďaka pochopeniu otca
biskupa Jána Hirku mohlo vzniknúť
Náboženské vydavateľstvo PETRA,
ktoré bolo prednedávnom ustanovené na
oficiálne vydavateľstvo Gréckokatolíc
keho biskupstva v Prešove. Po porade
otca biskupa so svojimi spolupracovník
mi a rokovaniach so Spolkom Svätého
Vojtecha obidve strany dospeli k názoru,
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sopisov, naším cieľom je ponúknuť prí
ťažlivejší vzhľad i stručnejší, ale možno
vecnejší pohľad na rôzne problémy živo
ta Cirkvi i spoločnosti. Tak isto sa chce
me pokúsiť osloviť aj iné konfekcie, azda
i neveriacich. Či sa to podarí, ukáže až
čas. N a druhej strane si ale uvedomuje
me, že je to predovšetkým časopis našej
gréckokatolíckej cirkvi.
K druhej časti otázky chcem povedať,
že najciteľnejšou, najbolestnejšou a záro
veň najväčšou stratou pre novodobú
históriu SLOVA bola tragická smrť jeho
šéfredaktora Mgr. Ing. Blažeja Krasnovského. N a zasadnutie redakčnej rady, na
ktorom sme mali prejednávať práve kon
cepčné zmeny, sa žiaľ už nedostavil.
Zárukou ďalšieho dobrého smerovania
SLOVA by však mal byť jeho staronový
Aké koncepčné zmeny pripravil nový šéfredaktor o. Mgr. František Dancák,
vydavateľ a pôjde vôbec SLOVO v bývalých ktorý patrí k našim najplodnejším súčas
ným autorom.
intenciách?
Už v tom to čísle majú všetci čitatelia
možnosť vidieť jasné koncepčné i grafic
Môžete objasniť čitateľom, o aké
ké zmeny v časopise. V prvom rade koncepčné a grafické zmeny ide a kto je
chcem zdôrazniť, že ak chceme obstáť ich autorom?
v dnešnej konkurencii náboženských ča

že bude lepšie, ak si gréckokatolíci budú
svoj časopis vydávať vo vlastnom vydava
teľstve. Žijeme v časoch náboženskej
slobody, kde si vydávanie kvalitného pe
riodika môžeme zabezpečiť aj vlastnými
silami.
Samozrejme, spolupráca so Spolkom
Svätého Vojtecha bude v rozličných
oblastiach vydavateľskej činnosti pokra
čovať aj naďalej. Ďalším dôvodom, vedú
cim k zmene vydavateľa, bolo aj to, že
Spolok Svätého Vojtecha - teda vydava
teľ - sídlil v Trnave, redakcia v Prešove a
časopis sa tlačil v Košiciach. Iste uznáte,
že to nebolo optimálne riešenie. V nových
podmienkach časopis vychádza v Prešo
ve, kde je sídlo vydavateľa, redakcia i
tlačiareň.
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Časopis sa do dnešnej podoby nero príležitosti na komunikáciu s redakciou.
dil ľahko. Možno povedať, že každý, kto Vytvorili sme aj filiálnu redakciu v Koši
je uvedený v jeho tiráži, sa na týchto ciach a v diecéze sv. Cyrila a Metoda
zmenách podieľal a sú teda výsledkom v Kanade, aby sme mali informácie aj
konsenzu, v niektorých prípadoch aj kom o živote tamojších slovenských grécko
promisu. Do obsahu a formy prehovorili katolíkov. Pracujeme tiež na vytvorení
aj o. Ľubomír Petrík, o. Michal Hospo filiálky v Českej republike.
dár, Ing. Gabriel Paľa. Azda najviditeľ
Kto bude konkrétne vytvárať časopis?
nejšou zm enou je farebná obálka a
väzba. Vychádzali sme jednoznačne Môžete aspoň stručne predstaviť členov
z toho, že ak ide o časopis a nie noviny, redakcie a redakčnej rady?
Túto otázku považujem za veľmi
musí to byť zrejmé z prvého pohľadu. Čo
sa týka obsahovej stránky, chceme byť, dôležitú, pretože, podľa môjho názoru,
ako som už povedal, stručnejší ale vecní. čitatelia majú právo vedieť, kto pre nich
Prichádzame s novým dizajnom i gra časopis pripravuje. O. Mgr. Františka
fickou úpravou, aby sme sa priblížili čo Dancáka, ktorý je šéfredaktorom, osobit
možno najširšiemu počtu čitateľov.
ne predstavovať netreba. Uvediem však,
V
každom čísle budeme v tomtože prednáša na bohosloveckej fakulte. Je
jubilejnom roku uverejňovať „životopis”
m^
■
drevených gréckokatolíckych chrámov,
čo sa podujal spracovať uznávaný histo
rik Mgr. Andrej Kaputa. Chceme priná
šať exkurzy zo Svätej zeme striedavo
s príhovormi významných osobností
k Veľkému jubileu 2000. Slovo vám pri
nesie rozhovory, spravodajstvo z domova
i zo sveta, katechézy, životopisy svätcov,
liturgický kalendár, duchovné články a
príspevky našich čitateľov, skutočné
príbehy zo života našich súčasníkov.
V žiadnom čísle nebude chýbať tématická dvojstrana.
Samozrejme, nebránime sa ani ďal
ším návrhom našich čitateľov a prípadne
ani zmene niektorých rubrík, či ich dopl
neniu. Tomu má slúžiť aj naša listáreň
v každom druhom čísle, ktorá sa bude
striedať so stránkou Spolku sv. Cyrila a
Metoda. To všetko a ešte niečo navyše
prinášame čitateľom na 20 stranách teda o štyri strany viac, ako v predchá
dzajúcom roku.
Spomínali ste listáreň. Udiali sa neja
ké zmeny aj v oblasti kontaktu s čitateľmi
a prispievateľmi?
Už na začiatku sme si dali pred
savzatie odpovedať na listy čitateľom, ak
nie v časopise, tak osobne prostredníc
tvom listov. Dvakrát v roku chceme orga
nizovať stretnutia s pravidelnými dopiso
vateľmi a spolupracovníkmi časopisu.
Každý deň bude v redakcii od 8.00 do
16.00 prítomný aspoň jeden redaktor.
Takže čitatelia majú dosť možností a
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zodpovedný za časopis v tom zmysle,
aby sa nepublikovali neoverené a neprav
divé informácie, prípadne niečo, čo by
odporovalo náuke Cirkvi vo veciach viery
alebo mravov. Redakčný kolektív tvoria
Mgr. Valéria Juríčková, absolventka Filo
zofickej fakulty Prešovskej univerzity
odbor slovenský a ukrajinský jazyk, a
Mgr. Katarína Rabiková, ktorá je absol
ventkou Gréckokatolíckej bohosloveckej
fakulty v Prešove.
Na redakčnej činnosti sa podieľa aj
vydavateľ o. Mgr. Juraj Gradoš. Ja, ako
predseda redakčnej rady, mám na staros
ti výber článkov a koncepciu jednotlivých
čísel. Samozrejme, autorská činnosť je
otvorená pre každého, kto má záujem a
schopnosti. Spoluprácu prisľúbili aj ďalší
významní publicisti a autori, s ktorými sa
budeme na stránkach SLOVA postupne
stretávať. Redakčnú radu okrem mňa
tvoria otcovia Mgr. Rastislav Višňovský,
Mgr. Michal Hospodár ml., Mgr. Peter
Orenič ml. a RNDr. Jozef Voskár. Redak
čná rada sa schádza raz za tri mesiace.

Čitateľov by iste zaujímalo, prečo došlo
k zvýšeniu ceny časopisu a ako vnímate
vznik nového časopisu LOGOS?
K zvýšeniu ceny časopisu došlo
z troch dôvodov. Vzrástli ceny papiera
ako aj daňové zaťaženie, čo úzko súvisí
s činnosťou redakcie, zmenila sa koncep
cia - zvýšil sa počet strán, farebná obálka
a väzba - chceme čitateľom ponúkať kva
litu nielen v obsahu, ale aj v technickom
prevedení. Zväčšila sa periodicita - kým
dosiaľ časopis vychádzal k prvej a tretej
nedeli v mesiaci a vychádzali aj dvojčísla,
odteraz bude vychádzať pravidelne
každé dva týždne a nebudú dvojčísla.
Rozmenené na drobné: Časopis vyjde
26-krát v roku, teda každý druhý týždeň.
Cena jedného čísla na dva týždne je 10
Sk, na týždeň teda 5 Sk. Je to veľa, alebo
málo, ak si uvedomíme, že je to koruna
na jeden pracovný deň v týždni? Ceny
iných časopisov podobného druhu sa
pohybujú zhruba na tej istej úrovni,
alebo sú ešte vyššie. Chápeme však, že
260 Sk na rok nie je málo, aj preto sme
ponúkli možnosť polročného predplat
ného. Všetky periodiká, či sú to noviny
alebo časopisy, pristúpili v minulom
roku k zvýšeniu cien, niektoré možno
k viacnásobnému. Bohužiaľ v dnešnej
dobe, ak chceme prežiť, je to nevyhnut
né. Chcem ešte zdôrazniť, že zvýšenie
ceny SLOVA bolo na najnižšiu možnú
mieru. Láska k dobrej veci si často
vyžaduje obetu, niekedy aj takúto. Sme
však veľmi vďační, že sme si u čitateľov
zachovali priazeň a tí, ktorí ešte váhajú
s objednávkou, majú stále možnosť.
Čo sa týka časopisu LOGOS, všetci,
ktorí sme dobrej vôle, vítame túto inicia
tívu a prajeme celej redakcii a redakčnej
rade v ich práci veľa úspechov a úprimne
vyprosujeme Božie požehnanie. Veríme,
že bude v tom to jubilejnom roku príno
som, aj keď, bohužiaľ, vychádza len raz
za dva mesiace.
Co by ste zaželali čitateľom na záver?
Nielen našim čitateľom, ale všetkým
ľuďom dobrej vôle, želám veľké ľudské
srdce plné túžob. A splnenie týchto
túžob prináša práve Ježiš Kristus vo svo
jom víťazstve nad smrťou a nad všetkým,
čo je zlé.
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Sv. Anton Veľký- 17.1.
Narodil sa okolo roku 251 v severoegyptskom Kóme vo vznešenej a
bohatej kresťanskej rodine. Keď mal
dvadsať rokov, počul v chráme Kristo
ve slová: “Ak chceš byť dokonalý, choď,
predaj čo máš, rozdaj chudobným a
budeš mať poklad v nebi. Potom príď a
nasleduj ma.” Anton sa podľa týchto
slov aj zachoval. Keď všetko rozdal,
odišiel z mesta a prišiel k istému
starcovi, ktorý sa stal jeho duchovným
vodcom v službe Bohu.
Začiatky pustovníckeho života boli
veľmi ťažké. Diabol mu ukazoval, čo
všetko opustil. Keď to nezaberalo,
vnucoval mu strach z tohto spôsobu
života. Ale Anton vo svojom rozhod
nutí vďaka modlitbe, bdeniu a pôstu,
zostal neoblomný. Diabol začal
používať rafinované spôsoby, aby
zviedol Antona zo správnej cesty zjavoval sa mu aj v ženskej podobe.
Anton však s Božou pomocou odolal.
Napokon sa mu diabol zjavil v podobe
malého čierneho dieťaťa a s plačom
mu povedal: “Mnohých som zviedol
k hriechu, ale ty si ma premohol." Tým
chcel vzbudiť v Antonovom srdci
pýchu. Po krátkom rozhovore mu
Anton odpovedal: “Boh ti dovolil, aby si
sa mi zjavil čierny, lebo tvoje úmysly sú
čierne. Zjavuješ sa mi ako dieťa, aby
bola viditeľná tvoja nemohúcnosť. Teraz
sa ťa už nebojím, lebo Pán je mojim
pomocníkom. Preto uvidím pád tých,
ktorí ma nenávidia.” Po týchto slovách
diabol zmizol, ale nevzdal sa.
N a svätca začali útočiť démoni,
ktorí ho mučili nad ľudské sily. Boh
však podobone, ako pri Jóbovi, nedo
volil, aby Anton zomrel. Vyslabnutý
však padol na zem sťa mŕtvy. Keď
prišiel do jeho pustovne nosič jedla a
zbadal ho v tomto stave, myslel si, že
je mŕtvy. Preto ho zaniesol do mesta,
aby ho pochovali. O polnoci sa však
Anton prebral, a keďže nemal síl,
modlil sa ležiac na zemi.
Ešte veľakrát svätec bojoval s diab
lom a vykonal veľa dobrých skutkov.
Keď zomieral, požiadal dvoch bratov,
aby pochovali jeho telo na neznámom
mieste. Zomrel 17. januára 356.
-jg-
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Voľakedy - a nie tak strašne dávno sa zachovával jeden veľmi pekný zvyk.
Deti prv, než by išli ku kňazovi na spo
veď, poprosili svojich rodičov o odpuste
nie. Až potom šli do chrámu a vyznali
svoje hriechy pred Bohom a pred duchov
ným otcom. Tento zvyk bol tak hlboko
kresťanský, že priam katechetický udržia
val pokoj a lásku v rodine konkrétnymi
postojmi pokory a pravdy. Veď prečo vlast
ne neprosiť v prvom rade o odpustenie
tých, s ktorými som mal konflikt a s kto
rými žijem pod jednou strechou?
A tak sviatosť zmierenia začínala už
doma, v domácej cirkvi, kde navzájom
odpúšťali rodičia deťom a manželia na
vzájom. Až potom šli prosiť a žiadať toto
odpustenie od Boha. Dnešný kresťan
často nie je ochotný uznať svoju hrieš
nosť, hľadá argumenty, ktoré by podporili
jeho stanovisko, postoj humánnosti a
ľudskosti. Pretože nestačí byť iba slušným
človekom, aby bol niekto kresťanom. Chý
ba nám odpustenie. Inak by nebolo
možné, aby toľko manželstiev - hoci aj
uzavretých sviatostné, sa rozpadlo a súd
ne rozviedlo.
Často sa možno u veriacich stretnúť
s postojom: „Dobre, odpúšťam mu, ale
nezabudnem!” Avšak odpustiť znamená
zabudnúť! Je to vec v každom prípade
veľmi radostná. V odpustení sa akceptuje
človek taký, aký je, s jeho chybami a
nedostatkami. Ak ste úprimní, Boh vám
vždy odpustí, ak ho o to žiadate.
Veď koľkokrát vám akoby spadol ka
meň zo srdca po takej dobrej hlbokej spove
di, pred ktorou ste možno mali strach?
Pretože tak, ako je Boh nekonečný v čase,
je nekonečný aj v odpustení!
Ježiš Kristus, jednorodený Boží Syn,
ktorý premohol smrť, otvoril človeku no
vú cestu. Cestu zmierenia a odpustenia
nielen medzi človekom a Bohom, ale aj
medzi človekom a človekom. On, ktorý
nespravodlivo trpel a zomrel za naše hrie
chy, z kríža volá: „Otče, odpusť im, lebo
nevedia, čo robia.” (Lk 23,34)
Sv. Pavol v Liste Efezanom dokonca
hovorí: „Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko
nech nezapadá nad vaším hnevom.” (Ef
4,26). Chce tým povedať, že aj po hádke,
či nedorozumení, nech sa rodina zmieri,
a tak nech usína k nočnému spánku. To
je model kresťanskej rodiny a vôbec Cirk
vi ako spoločenstva kresťanov, ktoré neustá
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le kráča dopredu, napriek svojej ľudskej
slabosti. Sv. Pavol tu hovorí o odpustení
úplne konkrétne. Takto sa má žiť v kres
ťanskej rodine, v tej domácej cirkvi, kde
sa má pri večernej modlitbe - večer pred
spaním - prosiť o odpustenie, „ak by mal
niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpus
til vám, tak aj vy!” (Kol 3,13). Predovšet
kým pre deti je potrebné vidieť toto odpus
tenie medzi rodičmi navzájom. Keď vidia,
ako sa otec a mama poškriepia, mali by
vidieť, ako si jeden druhému odpustia.
Zvykli sme si toto odpustenie „utajiť”
do spovedelnice, akoby sa ani nič nestalo.
Ale stalo sa. Pohádali sme sa. Ale Božou
milosťou je možné prijať to, zabudnúť na
to, uznať, že ten druhý mal pravdu a na
novo budovať jednotu medzi nami.
V
prvotných kresťanských časoch bo
lo zmierenie a odpustenie oveľa viditeľ
nejšie v živote Cirkvi. Východná cirkev na
niektorých miestach dodnes - napr. u ne
zjednotených bratov - si zachováva tradí
ciu spovedať sa kňazovi v chráme pred
ikonou Bohorodičky, uprostred bohoslu
žobného zhromaždenia. Táto prax vyjad
ruje postoj kajúcnika, ktorý Cirkev
poškvrnil svojimi hriechami pred očami
ľudí, a teda pred ich očami - v individu
álnej spovedi - prosí o odpustenie. Rovna
ko tým vyjadruje prosbu pre miestnu
cirkev - farnosť, že sa chce zmieriť so
všetkými jej členmi.
Keď je teda možné odpustiť, odpusť
me si - pre Kristovo vzkriesenie - ako to
spievame v stichirách na utiemi Paschy.
Len ten, kto zažil Božie odpustenie,
môže odpúšťať svojim bratom. To nie je
len tolerancia, alebo len slušnosť, či
dobrá výchova. Potom by zbytočne prišiel
Ježiš Kristus, keby odpustenie bolo niečo
ľudské.
Odpustenie je nová a radostná zvesť
pre každého hriešnika. Nech nik z nás sa
už nepozerá na hriechy svojej mladosti,
ale nech odpustí svojmu blížnemu. Jedine
tak je možné budovať civilizáciu lásky a
obnoviť Cirkev pred vstupom do tretieho
tisícročia.
Koľkokrát teda treba odpustiť? Alebo
existuje nejaká hranica, čo sa už odpustiť
nedá? Nech nám na záver tejto úvahy
odpovie evanjelista Lukáš: „A keď sa tvoj
brat sedem ráz za deň prehreší proti tebe
a sedem ráz sa vráti k tebe a povie ti
,Ľutujem’, odpusť m u” (Lk 17, 3-4).
Stanislav Gábor

DUCHOVNÉ ČÍTANIE

Využívajme čas!
Keď stretneme známeho človeka a „Potom už budem šťastný, lepší... Potom,
chceme sa s ním porozprávať, alebo po svadbe budem ohľaduplnejší a milší.
potrebujeme pomoc od priateľa, kolegu, Potom, keď skončím školu, získam titul,
či manželky, neraz dostaneme odpoveď: budem mať na teba viac času. Potom,
„Nemám čas!, Príď neskôr!” alebo „Te keď pôjdem na dôchodok, potom sa
raz nemôžem, mám dôležitejšiu prácu, zastavím a budem nad sebou rozmýš
ponáhľam sa!” Aj keď dôvod nášho ľať...” Potom...
Čas sa nám na chvílú zastaví, keď sa
nezáujmu môže byť skutočne vážny,
predsa si musíme priznať prirýchle tem  stretneme so smrťou. Ak zomrie blízky
po nášho života. Bežíme s trendom doby, člen rodiny alebo človek, ktorého sme
ktorá nás núti utekať za ňou. Žiť naplno milovali. Vtedy odkladáme všetko nabok,
v uponáhľanom svete, zháňať sa za mno všetky povinnosti a všetky naše plány.
hými potrebnými vecami, ponáhľať sa Naše túžby vtedy nie sú až také dôležité,
s vybavovaním, s povinnosťami a so všet pretože myšlienkami stojíme zoči-voči
kým, čo ešte musíme zariadiť, vybaviť, akéhosi konca. Myslíme na smrť, ako na
alebo čo nás ešte čaká.
koniec čohosi krásneho, a preto sa ňou
neradi zaoberáme. Ale tu, pri smrti,
V
tomto rýchlom kolobehu si ani ne
uvedomujeme, že žijeme len od udalosti, začína naše zastavenie sa v každoden
od istého času do očakávanej situácie. nom zhone. Sú to práve tie posledné
Malé dieťa sa teší na to, kedy príde veci, ktoré nás zastavujú, umožňujú nám
matka domov z práce. Dospievajúci štu zamyslieť sa nad sebou a nad svojím
dent sa teší na dospelosť a samostatnosť. životom. Toto zamyslenie prináša so se
Snúbenci sa tešia na deň svadby, manže bou mnohé životné otázky, ako aj tie, či
lia na svoje prvé dieťa. Starší zas očaká môže byť smrť pre mňa - kresťana (či už
vajú čas staroby (a azda premýšľajú o dni biologická alebo duchovná) úplným zá
svojej smrti)... V každom veku si človek nikom. Môže byť smrť pre kresťana
myslí, že udalosť, ktorú očakáva už stratou?
Sv. apoštol Pavol v čase pred svojim
zmení jeho život, práve táto situácia mu
dá pokoj, šťastie, atď. Často si povie: obrátením, žil takisto s trendom vtedaj-
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šej doby. Nemohol sa zastaviť v prenasle
dovaní kresťanov. Bežal s ostatnými,
pretože s nimi chcel žiť. Bežal však, kým
ho nezastavil Boh, ktorý zasiahol jeho
srdce a naplnil jeho život. Boh nám mno
hokrát ponúka situácie, možno aj smut
né, v ktorých nám chce ukázať zmysel
nášho ponáhľania sa, nášho utekania za
šťastím a pokojom. Práve z úst sv. apoš
tola Pavla, počujeme výzvu: „Využívajte
čas, lebo dni sú zlé!" (E f 5,16)
Skutočný, pravý kresťan žije neustále
v očakávaní príchodu Ježiša Krista, kaž
dý deň je pripravený na stretnutie so
svojím Pánom. Boh je pánom nášho
života, je pánom nášho času, a keďže
nám ho dal, môže si ho kedykoľvek vziať.
Vo svojej láske, však, dáva každému člo
veku slobodnú voľbu, aby sa rozhodol,
ako ho využije. My bežíme, staráme sa,
až kým nás nezastaví sám Boh, podobne
ako Martu: „Marta, Marta, staráš sa a
znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné
je len jedno” - sadnúť si Pánovi k nohám
a počúvať jeho slová! (porov. Lk 10, 3842) Kde ich môžeme počuť? Samozrej
me v Božom slove - Svätom písme, no
Pán hovorí aj cez udalosti v našom
živote. Je teda potrebné ich len vidieť a
vedieť dokázať rozlíšiť.
Dnes sa môžeme nanovo rozhodnúť
pre Ježiša Krista. On neprichádza nasilu
do nášho života. Ponúka nám rôzne
(možno aj každodenné) situácie, cez
ktoré nám chce dať svojho Ducha, aby
sme dokázali správne rozdeliť a využiť
čas, ktorý nám dáva.
Radka Riníková

Ikonostas Monastyra otcov baziliánov v Trebišove.
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Svätý Otec Ján Pavol II. p ri pam ätníku 24 o b e tí Karafovho súdu v roku 1687.
Väčšina týchto o be tí b o li evanjelického vierovyznania. Pri Svätom O tcovi stoja
Mons. Ján Hirka, prešovský biskup, a Ján Midriak, evanjelický a. v. biskup.

Otec reformácie Martin Luther 31. ok
tóbra 1517 pripevnil na dvere kostola vo
Wittenbergu 95 téz, ktoré sa stali zákla
dom reformačného učenia. O štyri roky bol
exkomunikovaný. Podstatou teologických
sporov medzi katolíckym a reformačným
učením sa stalo učenie o ospravedlnení.
Nedeľa 31. októbra v roku 1999 bola
pre mnohých ľudí dňom, kedy sa bez
rozdielu veku zhromažďovali na cintorí
noch, aby sa modlili, tak ako každoročne
v tomto období, za svojich zosnulých.
Nič mimoriadne. A predsa táto nedeľa
vojde do histórie: v nemeckom Augsburgu predstavitelia katolíckej cirkvi a Sveto
vého luteránskeho zväzu podpísali spo
ločné vyhlásenie o ospravedlnení z viery.
Od čias reformácie to bolo po prvý krát,
že vedenia oboch cirkví po dlhoročnej
teologickej príprave pristúpili k spoloč
nému podpísaniu tak dôležitého doku-
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mentu. V podpísaných troch dokumen
toch ide o podstatné priblíženie sa oboch
cirkví v učení, ktoré vlastne obe cirkvi
kedysi rozdelilo. Za katolícku cirkev vy
hlásenie podpísal kardinál Edward
Cassidy - prefekt kongregácie pre napo
máhanie jednoty kresťanov a za Svetový
luteránsky zväz jeho prezident Christian
Krause a piati viceprezidenti. A ako
vlastne znie hlavná a rozhodujúca veta
spoločnej formulácie tohto učenia? Ho
vorí o tom vyhlásenie 15: „Spoločne vy
znávame: Iba z Božej milosti vo viere
v spásny čin Kristov, nie na základe na
šich zásluh, budeme Bohom prijatí a
dostávame Ducha Svätého, ktorý obno
vuje naše srdcia a uspôsobuje nás a pod
necuje k dobrým skutkom.”
Svätý Otec Ján Pavol II. označil toto
spoločné vyhlásenie za „míľnik na ceste
k opätovnému dosiahnutiu úplnej jed
noty medzi kresťanmi” a nazval tento
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dokument „príležitosťou pre vďačnosť”,
pretože predstavuje istý základ pre pokra
čovanie v teologickom výskume v ekume
nickej oblasti.
Modlitby za jednotu kresťanov, ktoré
sa na celom svete konajú každoročne od
18. do 25. januára teda priniesli svoje
prvé ovocie. Nech je to výzvou pre nás
všetkých, aby z našich chrámov zneli aj
v tomto mesiaci prosby a modlitby za
jednotu medzi nami a to o to intenzív
nejšie, o čo väčšie ovocie prinášajú.
A prečo sa tieto modlitby konajú
práve v tomto období? Hnutie modlitieb
za jednotu kresťanov má dlhú históriu,
siahajúcu až do roku 1740. V tom čase si
v Škótsku skupina stúpencov Letničného
hnutia predsavzala „modliť sa za všetky
cirkvi a so všetkými cirkvami”. V 19. sto
ročí spoločné modlitby šírili reverendi
James Haldane Stewart a Igantius Spencer, ktorý neskôr konvertoval do katolíc
kej cirkvi. Pápež Lev XIII. v roku 1894
navrhol, aby sa zaviedla Oktáva (osem
dní) modlitieb za jednotu kresťanov, a to
v období po sviatku Zoslania Svätého
Ducha. Myšlienku „Oktávy modlitieb”
však zrealizoval až Paul Wattson v roku
1908 a vložil ju pred starodávny sviatok
Obrátenia sv. Pavla, ktorý sa v liturgic
kom kalendári rímskej cirkvi slávi aj
v súčasnosti 25. januára. Tento sviatok sa
spomína už v piatom storočí. Podľa tejto
tradície sa teda týždeň modlitieb za
jednotu kresťanov začína 18. januára a
končí sa na sviatok Obrátenia sv. Pavla.

Zhrom aždenie veriacich v m odlitebni
Cirkvi bratskej v Prešove.
Snímka: archív D. Jurča

TÉMA ČÍSLA

Otázku „Čo pre vás znamená týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov a ako
vnímate podpísanie spoločného vyhlásenia
o ospravedlnení z viery?" sme položili
predstaviteľom kresťanských cirkví pôso
biacich na území mesta Prešov, ktoré ako
jediné na Slovensku je sídlom až troch
biskupstiev: Gréckokatolíckeho, Pravo
slávneho a Evanjelického.

Ing. Daniel Jurčo,
kazateľ Cirkvi bratskej
v Prešove:
Týždeň modlitieb za jednotu kresťa
nov pre mňa znamená veľmi veľa. Pre
dnešných kresťanov nie je samozrejmosť
modliť sa, nieto ešte s inými cirkvami.
Hľadám príležitosť na prehĺbenie nielen
pre svoj osobný modlitebný život, ale aj
pre svoju cirkev. Preto vnímam tento
týždeň ako vynikajúcu príležitosť od Pá
na cirkvi. Na modlitbe sa poznávame
bližšie s bratmi a sestrami. Modlitba je
dýchanie ľudských duší. A preto naslú
cham iným, pripojujem svoje Amen nech sa stane! Samozrejme, že modlitbe
sa musíme aj učiť! Je to nielen naša
komunikácia s Bohom, ale aj s ľuďmi
okolo nás. Modlitbou meníme svet nie
len v našej tesnej blízkosti, ale aj v iných
častiach sveta. Pri modlitebnom týždni si
kazatelia, farári vymieňajú svoje kazateľ
nice, vzájomne sa pozývajú a naslúchajú.
A to je dobre! Z toho sa teším, to je na
povzbudenie do ďalších dní nového roka.
Podpísanie spoločného vyhlásenia je
pozitívny krok dopredu, hoci viem, že
my ľudí neprerobíme. Zvlášť, keď hovo
ríme o kresťanoch rôznych vyznaní. Do
čoho bol ktokoľvek zaštepený, v to vyras
tie. Ťažko sa dá predpokladať za sú
časného stavu cirkevných štruktúr na
Slovensku, že môže prísť výrazná zmena.
Existujú dominantné cirkvi a ich miesto
v meste, či na dedine. Ak sa k tomu
pripočíta dogmatika a dejiny, je len ťažko
otočiť loďku na iný kurz. Vždy však
záleží na osobnostiach v jednotlivých
cirkvách. Keď sú ústretoví a vidia bratov
v Kristu aj inde, je možná spolupráca.
Nejde mi o lacnú ekuménu ale o uzávanú
jednotu v rozmanitosti a to s láskou.

Myslím si, že „31. október” zatiaľ nedo
razil do jednotlivých slovenských miest
či dedín. Môže však byť „prvou lastovič
kou” tam, kde je bratstvo prístupné na
dialóg a pre spoločnú teologickú prácu.
Túžim po zmierení a nie po rozdelení.
Hľadám to, čo je spoločné. Som ochotný
pristupovať k tomu aj praktickými činmi.
Kto ma pozná, vie, že sa o to zasadzu
jem. Nech o dnešnej všeobecnej cirkvi
platí to, čo o nej hovorili v prvom sto
ročí: „Pozrite, ako sa milujú!” Moja prvá
veta bola: My ľudí neprerobíme. Ale ako
kresťan verím v zmenu. Zmenu dáva a
pôsobí Duch Svätý. Preto o neho prosím.
Čo je z ľudí, to zanikne, čo je z Boha, to
zostane.

Ján Bakalár,
farár Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania
v Prešove:
Týždeň modlitieb za jednotu kresťa
nov je svedectvom, že sme nasledovníci
nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý je
našou cestou záchrany z hriechu, povrch
nosti a formálneho kresťanstva. Verím,
že si nájdeme čas, aby sme pochopili, čo
hovorí apoštol Pavol: „Veď ste umreli, a
váš život je skrytý s Kristom v Bohu."
(Kol 3,3) Aj keď je veľa nejednoty, mám
istotu viery, že kto sa modlí, otvára sa pre
Božie možnosti...
Podpísanie Spoločného vyhlásenia
o ospravedlnení zástupcami Svetového
luteránskeho zväzu a katolíckej cirkvi
v Augsburgu v Chráme sv. Anny vyvolalo
na jednej i druhej strane aj kritické hlasy.
N echcem teologicky rozoberať danú
problematiku, ale prakticky vysloviť, že
potrebujeme Krista. Len On je Baránok
Boží, ktorý sníma hriechy sveta. (Jn
1,29) No nemyslím si, že by podpisy pod
listinu priniesli poznanie do mnohých
sŕdc. Tam, kde Duch Svätý koná v srdci
človeka, chápeme, že: „Niet totiž rozdie
lu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu
slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho
milosťou, vykúpením v Kristu Ježišovi.”
(Rim 3,23-24) Ospravedlnení zdarma teda nikto nie je schopný zaslúžiť si túto
milosť. Ak by tomu tak bolo, stratila by
sa nám radosť z evanjelia.”

Mgr. Anton Pariľák,
správca gréckokatolíckej
farnosti v Petkovciach
a metodik diecézneho
katechetického strediska
v Prešove:
Je to pre m ňa čas hlbšieho si uvedo
menia ako Kristus spája tých, ktorí mu
uverili a slúžia mu. Viac sa zamýšľam
nad tým, koľko spoločného máme s os
tatnými kresťanmi a viac hľadám to, čím
nás môžu obohatiť. N apĺňa ma tiež
nádejou, že sa jedného dňa splnia Ježi
šove slová o jednom ovčinci a jednom
pastierovi.
Vítam spoločné prehlásenie o ospra
vedlnení z viery a myslím si, že je logic
kým vyústením štúdia svätého Písma. Je
to pre mňa úžasný znak pôsobenia Sväté
ho Ducha v srdciach všetkých kresťanov.
Prof. ThDr. Milan Gerka, CSc., pro
fesor pravoslávnej bohosloveckej fakulty
v Prešove sa nevyjadril.

ThLic. Gabriel Ragan,
dekan, správca rímsko
katolíckej farnosti
v Prešove - Solivare
a odborný asistent
TI RK CMBF UK
v Košiciach:
Ekumenický dialóg je zameraný na
zbližovanie v oblasti cirkevného života
nad rámec jednotlivých kresťanských cir
kví v snahe lepšie sa navzájom poznať.
V Prešove existuje spoločná ekumenická
pracovná skupina všetkých kresťanských
cirkví. Spoločne sme pripravili už mnohé
akcie, avšak doteraz v rámci Týždňa mod
litieb za jednotu kresťanov sa neuskutoč
nilo žiadne oficiálne spoločné podujatie.
Či bude tento Jubilejný rok prelomom?
Dúfame.
Vyhlásenie o ospravedlnení z viery,
ktorá sa prejavuje činorodými skutkami,
je spoločný návrat evanjelikov i katolíkov
k Prameňu - Zjaveniu. Tam sa totiž naj
skôr môžeme obrátiť a nastúpiť na cestu
budúcej jednoty.
Dvojstranu pripravil Marek Pribula
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MOJA
CESTA
K BOHU

po klinickej smrti. Tá kniha bola tou poslednou kvapkou,
aby pohár pretiekol. U znala som: "Ak existuje posm rtný
život, tak existuje aj Boh." A tak som kapitulovala vo svo
jom odporovaní Bohu a v duchu som si povedala: "Už
verím!" Veľmi m a to uspokojilo.
Potom som si m usela vybrať tú pravú cirkev. Stretávala
som sa s dievčatam i z kresťanských zborov. Pozerala som
s nim i videokazetu o Ježišovi. Jem u som odovzdala celý
svoj život. N ázory tých dievčat sa mi páčili. Vďaka Panne
M árii som však rýchlo našla tú pravú cirkev. N em ôžem byť
predsa tam , kde ju neblahoslovia.
V
jednej rodine som sa začala pripravovať na birmovku
Čakala som, že po birmovke pocítim Svätého Ducha. N e
stalo sa tak. Toto obdobie m ôjho života označujem sama
pre seba ako starý zákon.
Zlom nastal pred piatimi rokmi, kedy som okúsila Božiu
lásku a kedy som odpustila mužom . Celé tie roky som
nevedela, že im m ám odpustiť a že práve to bude pre mňa
veľkým požehnaním .
N a európskom stretnutí m ládeže v Paríži som stretla
m ladého chlapca M... Jeho spoločnosť bola pre m ňa balza
m om pre dušu. Volal m a sestrička. To, že sme sa stretli, je
dôkaz, že Boh existuje. Bola som s ním na sv. omši. Veľmi
som sa musela premáhať, aby som nezačala nahlas plakať;
ledva som potláčala vzlyky. Potom mi povedal: "To je dobre,
že chceš plakať. Plač!" V autobuse na spiatočnej ceste
z Paríža mi srdce hovorilo: "Som taká šťastná, že teraz
m ôžem aj zomrieť."
O pár mesiacov sa u nás konal evanjelizačný kurz FILIP.
Tam som si uvedomila, že neviem prijať mužov a chlapcov,
že ich prítom nosť m a robí neslobodnou. A zvnútra som
počula výčitku: "Keď si vedela prijať M..., prečo neprijmeš

Každý človek má svoju vlastnú cestu, ktorou kráča
k Bohu. C hcem vám povedať o tom najdôležitejšom na tej
mojej ceste.
Celé moje vysokoškolské štúdium bolo v znam ení sĺz a
utrpenia. Pre nešťastnú platonickú lásku. Tak som žila a
nem ohla som inak. N apriek všetkém u mi moje vnútro
hovorilo: "Konečne! Toto je život! P rázdnota a nuda m ôjho
života je preč!"
Veľký vplyv na m ňa m ala m oja veriaca kam arátka. Z lás
ky k nej som s ňou bola na sv. liturgii asi trikrát. Ale nič mi
to nehovorilo. Dostojevského rom ány m a donútili položiť si
otázku, či existuje Boh. C hcela som nájsť odpoveď.
Nevedela som si so sebou rady. Zo zúfalstva som sa ocitla
v neperspektívnom vzťahu. Príčinou jeho krachu bola asi
moja zakomplexovanosť. H anbila som sa byť sam a sebou.
Keď mi otec m ôjho dieťaťa oznámil, že je koniec, bola
to rana. Tupá rana. N echal m a ešte predtým , ako som sa
dozvedela, že som tehotná. U ž som nevládala ani plakať.
Akoby bolo všetko vyplakané. Bolo to v čase mojich
promócií. Je tom u asi desať rokov.
Po prom óciách na m ňa doľahla m elanchólia. Šla som do
kostola. Povedala som Bohu (alebo skôr naňho skríkla):
"No dobre, úplne ma doraz!... Len nech to so m nou
nakoniec dobre skončí."
Lekárka mi povedala, že som tehotná. Poslala ma na
vyšetrenie pred interrupciou. Absolvovala som ho bez duše.
Vo svojom vnútri som však toto dieťa chcela.
Večer pred term ínom interrupcie som nem ohla dom a
vydržať. Šla som do m esta a nohy ma zaviedli do kostola.
Bolo to asi pred sv. liturgiou. Prítom ní sa modlili ruženec.
Vtedy som tam počula: "Požehnaný je plod tvojho života..."
Plod života - plod m ôjho života... To dieťa je plod m ôjho
života... Ja ho nem ôžem zabiť! Bolo rozhodnuté... Nie!
V
tehotenstve som bola šťastná... K m ôjm u šťastiu vtedy
prispela aj "nežná revolúcia". Ako tehotná som išla na
polnočnú liturgiu, lebo išla aj mam a. Chodievala iba na
polnočné omše. Počas nej mi všetky tie veci dávali zmysel...
Definitívne som uverila v Boha, keď môj syn m al asi
jeden rok. Svoje m aterstvo som vtedy vychutnávala. Aj
krásu prírody na prechádzke s kočíkom. Jedného dňa počas
takejto prechádzky so svojím synom som uvažovala nad
knihou, ktorú som práve prečítala. Bolo to o zážitkoch ľudí
12
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RECENZIA

aj ich? Veď sú ako on!” A ja som ich
Morts. ThDr. Ján Seman:
prijala... Všetkým som odpustila.
O
mesiac neskôr sa konal ďalší kurz
FILIP. Celý mesiac som ani nechodila,
priam som sa vznášala od šťastia.
Gréckokatolícku cirkev v Českoslo
V rámci tohto kurzu som povedala aj
vensku likvidovali, ale nepodarilo sa im
svedectvo môjho života. A potom sa to ju zničiť.
stalo. Bola som tam ako človek, ktorý
„Boli sme tu, tu sme a budeme!”
slúži iným. Pri m odlitbách za každého
účastníka som cítila, že si m ám kľak s hrdosťou a úctou hovorí autor v úvode
práce, ktorá zapĺňa medzery v spra
núť, hoci nikto nekľačal. Chvíľu som
covaní dejín gréckokatolíckej cirkvi
odolávala z hanblivosti, ale potom som
v Československu. V období rokov
sa poddala. Kľakla som si a povedala
1948-89 sa tejto problamatike venovali
som: “Pane, ja ti odovzdávam svoju
len
okrajovo Cirkevné dejiny J. Špirka.
závisť a sebaľútosť a všetko, o čom
Až
v 90. rokoch vyšla monografická
neviem a čo je prekážkou na ceste za
práca
Michala Fedora a o niekoľko
tebou.”
rokov neskôr Dejiny gréckokatolíckej
Najbližšie stojaci položili na m ňa
cirkvi z pera Petra Šturáka. Vzácnym
ruky a ja som začala plakať. Nie žeby
príspevkom k poznaniu našej minulosti
som chcela, veď som bola šťastná.
je historická štúdia Jána Semana
Bolo to m imo mňa. V živote som tak
“A znova žijeme”, s podtitulom Grécko
neplakala. Bolo to nádherné. N echá katolícku cirkev v Československu likvi
pala som, čo sa to stalo. N ečakala som
dovali, ale nepodarilo sa im ju zničiť.
to. Bola som “príjem ne otrasená”. N e
Mons. ThDr. Ján Seman sa narodil
viem, či to bol krst Svätým Duchom...
11. 12. 1914 v Trhovišti. Po ukončení
Ale istotne to bol Boží dotyk. A za Gymnázia v Michalovciach pokračoval
čiatok nového zákona v m ojom živote.
v štúdiu teológie v Užhorode, neskôr v
Teraz sa snažím o ustavičný duchov Chuste, Olomouci a v Prešove. Dokto
ný rast. Zúčastňujem sa na nábožen rát z teológie získal na CMBF v Litoméŕiciach v roku 1971. Sviatosť kňazskom živote vo farnosti. Najdôležitejšia
stva prijal z rúk biskupa Petra Pavla
vec pre mňa je, aby aj môj syn m al živú
Gojdiča 10. 8. 1941v Prešove. Pôsobil
vieru. Teraz, keď už chodieva na sväté
vo
farnosti Rakovec nad Ondavou, kde
prijímanie, som veľmi šťastná matka.
ho
zastihol rok 1950. Po mesiacoch
Začal rád chodievať na svätú omšu,
dokonca aj miništrovať. D onedávna
chodil iba kvôli mne. N enútila som ho
nasilu do ničoho, okrem nedeľných
svätých omší. Viem, že teraz sa mi
nestratí. Tešim sa, že počas svojich
mladých rokov sa môže zakoreňovať vo
viere.
Nakoniec chcem povedať, že mi je
ľúto tých detí, ktorých rodičia sú
ľahostajní k ich náboženskej formácii.
Keby si uvedomovali, čo upierajú svo
jim deťom! A deti tak veľmi potrebujú
Boha! Rodičia ich skôr či neskôr skla
mú, zákonite. Rodičia sú príliš nedoko
nalí, aby utíšili hlad a sm äd detí po
láske. Potrebujú Lásku, ktorou je Boh.
Kiež by toto moje svedectvo o tom
niekoho presvedčilo.

A znova ž ije m e

Lýdia

tajného pôsobenia odišiel do Karvinej,
neskôr do Bratislavy. V období rokov
1968 - 1995 pôsobil znovu v Rakovci
nad Ondavou.
Pôsobil tiež vo funkciách riaditeľa
biskupského úradu v Prešove, synodál
neho examinátora Prešovskej eparchie
z oboru fundamentálnej a špeciálnej
dogmatiky. V roku 1972 bol ako odbor
ník v oblasti cirkevného práva menova
ný do komisie pre revíziu cirkevného
práva ako pápežský konzultor. Zomrel
21. 2. 1995.
Sám autor svoju prácu nazýva „štú
diou dejín ťažko skúšanej gréckokato
líckej cirkvi". V prehľadne členených
kapitolách podáva prierez udalostí od
10. storočia po súčasnosť. Vyvracia
teóriu pravoslávnych o pôvode grécko
katolíckej cirkvi od čias únií (Brestlitovská a Užhorodská) a podáva ich
objektívny výklad. Vo svetle týchto fak
tov dostávajú udalosti 50. rokov svoj
skutočný rozmer. Autor podáva niekoľ
ko pohľadov na „Prešovský sobor" i
vlastné svedectvo z roku 1968, kedy
bola obnovená činnosť gréckokatolíckej
cirkvi vo vtedajšom Československu.
Problem atiku uzatvára dokumentom
o riešení situácie po roku 1989.
Kniha je určená nielen pre odbornú
verejnosť, ale aj pre každého, kto chce
spoznať osudy ľudí našej cirkvi.
Valéria Juríčková
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA
ĽUBLIN (TKPB) - Po úspešnom absol
vovaní štúdií na Katolíckej univerzite
v Ľubline dosiahli akademický titul ThLic.:
František Krajňák, Martin Jurašek, Leontín Lizák, Milan Kuzmiak, Peter Vansač a Štefánia Božena Blichová, OSBM.
VATIKÁN (VIS/TK KBS) - Svätý Otec
prijal 4.12.1999 účastníkov kongresu Ro
dina a integrácia postihnutých v detstve
a dospievaní. Pri tejto príležitosti vyjadril
vďačnosť Cirkvi všetkým, ktorí sa starajú
o postihnuté deti, milujú ich a podpo
rujú.
VATIKÁN (VIS/TK KBS) - Na sviatok
sv. Mikuláša vydali Vatikánske múzeá ko
muniké, v ktorom informujú, že čistenie
fresiek na stenách Sixtínskej kaplnky,
ktoré zobrazujú život Mojžiša a Krista,
ako aj ostatné reštaurátorské práce sú úpl
ne dokončené. Posledná fáza prác trvala
viac ako päť rokov.

príležitosti pripomenul, že história ka
tedrály Panny Márie v Moskve odzrkad
ľuje osud väčšiny Božích chrámov
všetkých vyznaní v Rusku. Novogotická
katedrála bola vystavaná na začiatku 20.
storočia. V Stalinovej ére chrám zatvorili
ARMÉNSKO (KP/TK KBS) - Na zahra
a využívali na kancelárie a výrobné pod
ničných misionárov je naliehavo odkáza
niky.
ná arménska katolícka cirkev, pretože
počas sovietskej éry bol klérus prakticky VATIKÁN (KP/TK KBS) - Jezuita Lino
vyhladený. V súčasnosti tam pôsobia len Dan pochádzajúci zo severného Talian
ska, vzdelaním inžinier elektrotechnik,
štyria katolícki kňazi.
bol pápežom Jánom Pavlom II. menova
MOSKVA (K P/TK KBS) - V nedeľu
ný za nového technického riaditeľa
12.12.1999 vysvätil kardinál Angelo
Rádia Vatikán.
Sodano v Moskve nanovo katolícku kate
drálu Nepoškvrnenej Panny Márie. Na CARACAS (KIPA/TK KBS) - Pápež Ján
slávnostnej boholsužbe sa zúčastnili Pavol II. požiadal v posolstve venezu
kardináli a biskupi z 13 krajín spolu elského prezidenta Huga Chaveza, aby
s mnohými kňazmi a veriacimi z celého vyslovil veto proti možnému uzákoneniu
Ruska. Arcibiskup Tadeusz Kondruszie- potratu v jeho krajine. Svätý Otec sa aj
wicz, apoštolský administrátor pre sever takto zasadzuje za obranu ľudského
nú časť európskeho Ruska pri tejto života od okamihu počatia.
LONDÝN (KP/TK KBS) - Buckinghamský palác 7.12.1999 potvrdil, že kráľovná
Alžbeta II. pocestuje v októbri 2000 do
Vatikánu, aby sa stretla s pápežom
Jánom Pavlom II.

Milí čitatelia,
apoštolský exarcha a biskup pre maďarských emi-grantov prichádzame k vám s iniciatívou, ktorú mnohí z vás iste
všetci s právomocou pre Kanadu, ba aj pre USA.
privítajtajú so záujmom. Náš časopis vám doteraz poskytoval
V análoch slovenskej emigrácie bol s veľkým nadšením
množstvo informácií z cirkevného života u nás i vo svete. Túto zaznamenaný slávny deň 14. december 1980, keď Vatikánsky
ponuku rozširujeme. Informovať o živote slovenských grécko- denník Osservatore Romano uverejnil úradnú správu, že Svätý
katolíkov v Diecéze sv. Cyrilla a Metoda v Toronte nás pravi- Otec Ján Pavol II. ustanovil Eparchiu sv. Cyrila a Meto-da pre
delne bude redaktor našej filiálnej radakcie p. Jozef E. Suchý, veriacich Slovákov byzantského obradu žijúcich v Kanade,
bývalý šéfredaktor časopisu Mária.
^
S
ú
č
a
s n
e
menoval Mons. Michala
Kanadu, druhý najväčší štát sveta, čo
Rusnáka. vtedy apoštolského vizitátora
do zemepisnej rozlohy, v dnešnej
slovenských
gréckokatolíkov,
modernej dobe osobitne predstavovať
sídelného biskupa. V súčasnosti
netreba. Na tejto mohutnej, takm er
eparchiu spravuje o. Ján Fecko, CSsR,
polovici celého severoamerického konti- |
v V H t I apoštolský administrátor.
žije podľa údajov z roku 1997
Toto cirkevné usporiadanie v Kanalen 30,5 milióna obyvateľov. Je to
de, vďaka hlbokému chápaniu medzikulturne rôznorodý štát s množstvom
- J
JL ' ;^y národných problémov Svätým Otcom,
nábožen-ských príslušnosti. V samôtnás umiestňuje na mapu dnešného, nienom Toronte dnes žiju občania z tak’-íl len katolíckeho sveta pod vlastným
mer 90 krajín sveta, hovoriaci mnohými
* í* f
menom národa, žijúceho v tomto 20. stojazykmi.
I
J^R K í
I r°čí v istých zemepisných a inak ohraniPočet katolíkov činí 12,5 milióna. Je
čených podmienkach,
tu 63 diecéz latinského obradu, 8 výZ tejto krajiny, azda trochu odlišnej,
chodného obradu a jeden vojenský
■
- a*e krajiny tých istých tradícii, sa vám
vikariát. Východnú cirkev tvorí 5 ukrachce prihovárať HLAS Z KANADY jinských eparchií (New Westminister.
o tunajších problémoch, so snahou predEdmonton, Saskatoon. Winnipeg a Tol O l l i1 1 1
stavil" Vam kt0 Smc 3 °0 Pozitivneho b-v
ronto) a eparchía pre Slovákov východ”1’
sme mohli sprostredkovať aj pre vás
neho obradu v Toronte. V Montreále
-• % g t J E S h B j H U f l H j
v našej rodnej vlasti,
sídli grécko-melchitská a maronitská
jfiH i
Jozef E. Suchý, Toronto
---------- —------ ------------------------- -----eparchia, okrem toho má v Kanade
svoje sídlo sýrsky biskup, arménsky Novostavba gr.kat.
katedrály v Kanade.
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Kaplnha v Šarišských Michaľanoch

Jubileum
dekana
GHBF PU
D ekan G kBF F.
Janhuba prijím a
g ra tu lá c iu o d
biskupa J. Hirku.
Sním ka: fd

PREŠOV (fd) - V aule Gréckokatolíckeho biskupstva
v Prešove si dňa 7. 12. 1999 pripomenul svoje vzácne život
né jubileum - 60. výročie narodenia - dekan Gréckokato
líckej bohosloveckej fakulty František Janhuba. Vzácneho
jubilanta pozdravil prešovský biskup Mons. Ján Hirka,
ktorý zhodnotil tvorivú činnosť a prínos pre fakultu, rektor
PU Karol Feč, prorektori PU, dekani prešovských fakúlt a
rektor kňazského seminára Vojtech Boháč.
Doc. ThDr František Janhuba je dekanom fakulty od roku
1995. Prednáša cirkevné dejiny, kresťanský východ a patrológiu. Doktorát z teológie obhájil v roku 1984 a na docenta
sa habilitoval v roku 1987. Svoj výskum zameriava na život
sv. Anežky Českej, publikuje prevažne v regionálnych
periodikách.
K blahoželaniu sa pripája aj redakcia SLOVA.

Šarišské Michaľany (ThDr. Peter Šturák) - V nedeľu 12.
decembra 1999 o. biskup Ján Hirka posvätil kaplnku Povýšenia
sv. kríža v Šarišských Michaľanoch. Prvé brázdy a bohatosť
Božieho slova tu zasial v priebehu piatich rokov ThLic. Vojtech
Boháč, toho času rektor Kňazského seminára v Prešove.
Kaplnka, v ktorej sa slávili byzantské liturgie aj predtým, je
súčasťou bývalého grófskeho kaštieľa patriaceho rodine
Szirmayovcov. Interiér kaplnky (snímka ) je dnes obohatený
nielen novým oltárom, či bohostánkom, ale aj ikonami nášho
Spasiteľa a Presvätej Bohorodičky. Dominantou kaplnky je
byzantský trojramenný kríž.

wmmsun t?
PREŠOV (TKPB) - V sobotu 11. 12. sa
v Prešove na pôde Gréckokatolíckeho
kňazského sem inára uskutočnil IV.
ročník literárnej súťaže v tvorbe du
chovnej poézie, prózy a drámy Gorazdov literárny Prešov. Organizátorm i
tohto podujatia sú už tradične Šarišské
osvetové stredisko v Prešove, Cyrilometodská spoločnosť v Bratislave a Grécko
katolícke biskupstvo v Prešove. Úroveň
zaslaných textov hodnotila odborná
porota, v ktorej zasadali skúsení literáti.
Vyhláseniu výsledkov predchádzala svä
tá liturgia, ktorú slávil prešovský biskup
Ján Hirka. Vyvrcholením súťaže bola
tvorivá dielňa autorov.
PREŠOV (fd) - V estrádnej sále ODK sa
dňa 12. 12. 1999 uskutočnil festival
kapucínskych hudobných interprétov.
V celovečernom programe sa predstavili
skupiny: TBC light, Jakubrafael, Slepá
ulica, Milan a Stanley a kapucíni.

B

TRNAVA (fd) - Výbor Spolku svätého
Vojtecha, ktorý viedol jeho nový pred
seda Mons. Štefan Vrablec, sa zišiel na
svojom zasadaní 14. 12. 1999 v Trnave.
Za Prešovské biskupstvo bol do výboru
menovaný František Dancák a za Košic
ký apoštolský exarchát Pavol Kušnír.

PREŠOV (TKPB) - Na sviatok Zboru
Presvätej Bohorodičky 26. 12. 1999 pre
šovský biskup Mons. Ján Hirka o 10 hod.
slávil slávnostnú sv. liturgiu v priamom
prenose z prešovskej katedrály.
ÚBREŽ (veriaci) - Vo farnosti Úbrež sa v
dňoch 27. 11. 1999 - 5. 12. 1999 konali
sväté misie. N a pozvanie miestneho správ
cu farnosti o. Andreja Slodičku prišli do
farnosti otcovia redemptoristi o. Jozef
Jurčenko a o. Anton Verbovský.

PREŠOV (T K PB )-V stredu 15. 12. 1999
sa prešovský biskup Mons. Ján Hirka
zúčastnil na predvianočnom stretnutí
veliteľa 2. armádneho zboru Armády SR
v Prešove spolu s predstaviteľmi cirkví,
B. BYSTRICA (TKPB) - Sekcia pre
pôsobiacimi v regióne armádneho zboru.
m ládež Komisia pre laikov KBS a
R. N. VES (TKPB) - Prešovský biskup Združenia Ageus organizujú stretntutie
Mons. Ján Hirka v nedeľu 19. 12. 1999 pri príležitosti XV. Svetového dňa
po slávnostnej liturgii, ktorú slávil v mládeže v Ríme y dňoch 10.-20.8.2000.
chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky Kontaktné adresy pre záujemcov sú: Pre
v Ruskej Novej Vsi, posvätil novoposta šovská diecéza - Rastislav Višňovský,
vený dom smútku. Po posviacke sa na GkFÚ Jarabina 065 31, tel.: 0963/4361101
miestnom cintoríne uskutočnila pany a Košický apoštolský exarchát - Štefan
Keruľ-Kmec, GkFÚ Sečovce 078 01, tel.:
chída za všetkých zomrelých z farnosti.
0948/98644.
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Viera Molčányová pokračuje: „ K nášmu životu nepatria len
vystúpenia. Veľmi radi chodievame spolu na púte, odpusty, výlet}’.
Tam sa utužujú a prehlbujú naše vzťahy. Putovali sme na stret
nutie so Sv. otcom do Czenstochowej, Paríža, chystáme sa, ak
Boh dá, aj do Ríma.
Napĺňali a napĺňajú nás stretnutia mládeže (Ružín, Juskova
Vola, Bystrá). Minulého roku sme cestovali do Medžugorja, kde
sme boli hlboko oslovení a naše spoločenstvo sa tam veľmi posil
nilo i zblížilo.Počas letných prázdnin podnikáme niekoľkodňové
výlety. K naším srdcovým miestam patria Hlivištia, Drienica,
Zborov, Tatry, Fulianka, Zemplínske Hradište a Praha, ktorú
sme navštívili tento rok. Radi chodievame do prírody, na výlety,
opekať, zahrať si volejbal, tenis, bicyklovať. Chlapci hrávajú s
Vladykom Milanom futbal. Pekné sú i príležitostné oslavy naro
denín. Keď ste nás požiadali, aby sme niečo o sebe napísali,
urobili sme, len tak pre zaujímavosť, malú bilanciu. S prekva
pením sme zistili, že z nášho zboru vzišlo 7 manželských párov,
Pán si povolal 12 kňazov, 8 bohoslovcov, 8 laických teológov a dal
5 rehoľných povolaní. Uvedomujeme si, že to nie je ľudské dielo.
Túžime byť otvorené spoločenstvo. Kto by sa chcel pridať, je
vítaný!”

Spevácky Zbor Presvätej Bohorodičky vznikol pred trinás
timi rokmi z podnetu pre túto vec zapáleného, vtedy ešte
bohoslovca Pavla Nižníka. Tvorila ho hŕstka detí a mladých
košičanov pod vedením o. Vojtecha Boháča. Po jeho odchode
sa tejto úlohy ujala Nataša Melničáková a od roku 1994 ho
vedie Viera Molčányová. „ Nechceme byť len speváckym zborom,
ale hlavne spoločenstvom, ktoré je súčasťou celej farskej rodiny”
tvrdia zhodne jeho členovia.
Svojím spevom spestrujú sväté liturgie trikrát v týždni,
stretávajú sa na adoráciách i na besedách s kňazmi. Vianočné,
veľkonočné a iné sviatky obohacujú akadémiami, prispievajú
programom na odpustových slávnostiach. Prišli s myšlienkou
pripraviť sa na slávenie chrámového sviatku celonočným bde
ním. Dobrou tradíciou sa stalo aj večerné agapé počas odpus
tovej slávnosti. Ako sami hovoria - z lásky k trpiacemu Ježišovi
sa venujú telesne postihnutým deťom a mládeži v košickom
ústave.
1.
júla 1992 zorganizovali prvý ročník Festivalu mládežníc
kych zborov. „ Sme radi, že túžba vyznávať vieru v Krista takýmto
spôsobom našla svoju odozvu a festival má svoje pokračovanie.
Na spomenutom FEST-e sme dvakrát získali cenu poroty i cenu
za liturgický spev.
Každoročne spievame aj na festivale sakrálneho umenia
v Košiciach a na tzv. Hudobných schodoch. Svojím programom
prispievame i do ekumenického predvianočného koncertu, ktorý
sa pravidelne koná v Košiciach pod vianočným stromčekom. Na
Kvetnú nedeľu usporadúvame stretnutie mladých z celého exarchátu” - povedala pre Slovo vedúca zboru Viera Molčányová.
V
rokoch 1997 a 1998 zorganizovali benefičný koncert na
pomoc ľuďom postihnutých záplavami, majúc na pamäti Ježi
šove slová: „Mne ste to urobili”. Spolupracovali s STV i Sloven
ským rozhlasom.

snímky: archív Viery Molčányovej

Svojimi piesňami, ale i životom, chcú títo ľudia chváliť Pána a prinášať svetlo,
pokoj, radosť i lásku, ktorú dnešný svet tak potrebuje.
Ak aj vaše spoločenstvo nasleduje Kristovu cestu v novom ohlasovaní Evanjelia a chcete dať o sebe vedieť
a tým podporiť ostatných, tak nám napíšte a nezabudnite na niekoľko fotografií.

redakcia
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V
januári t. r. si významné životnépoša, Mária Mojzešová z Červenej Vody,
jubileum pripomínajú títo naši členovia: Michal Palovčík zo Sliepkoviec, Anna
Michal Hrivnák zo Sniny, Štefan Petrová z Malčíc, Ján Seman z Dúbrav
Kocan z Cabova, Valentín Lucák z Ko ky, Terézia Uhrinová z Trebišova a Mária
šíc, Magda Mihalčínová z Kysty, Mária Urbanová zo Sečovskej Polianky.
Pirčová zo Svidníka a Jozef Sedlár
Alžbeta Horná z Pozdišoviec, Michal
M ackulin z Vyšných Remiet, M ária
z Ďurďoša.
Magdaléna Anderková z Okružnej, Pencáková zo Sečoviec, Štefan Sapara
MUDr. Mirón Babjak z Humenného, z Dlhého Klčova, Júlia Semanová z ČerAnna Brindzová z Mlynároviec, Mária tižného a Anna Zubková z Davidova.
Mikuláš Fedorišin z Horoviec, Ján
Čičváková z Humenného, Milan Demko
z Pozdišoviec, Mária Jurková z Nového Hossa z Vysokej nad Uhom, Paulína
Ruskova, Helena Migaľová z Dlhého Knapíková z Hromoša, Demeter Korba
Klčova, MUDr. Dušan Podhajecký zo z Chmeľovej, Júlia Rešetárová z Kysty,
Svidníka, Mária Semanová z Nového Ján Stropkai z Kysty, Anna Molnárová
Ruskova, Mária Tomčková z Poše a zo Sečoviec a Alžbeta Stánková z Hu
menného.
Štefan Zubala z Kuzmíc.
Jozef Bartko zo Šamudoviec, Mária
Helena Hojdová z Vranova nad
Bednárová z Košíc, Helena Gajdošová z Topľou, M ária Ižáková zo Sečoviec,
Ruskej Novej Vsi, Zuzana Dlužaninová z Zuzana Michalková z Nacinej Vsi a Ján
Kusína, Anna Hrehová z Krásnoviec, Motyčka zo Zalužíc.
Jozeh Hrušková z Vranova nad Topoľou,
Helena Hudačková zo Seniakoviec,
Všetkým jubilantom vyprosujeme hoj
Anna Chilová zo Sečoviec, Katarína nosť Božích milostí. Na mnoho rokov,
Kaščáková z Levoče, Ján Kolcun z Mil- šťastných rokov.

NOVÍ ČLENOVIA. V tomto roku
náš Spolok sv. Cyrila a M etoda sa
rozrástol o ďalších 205 nových členov.
Za zakladajúceho člena sa prihlásil Ing.
Boris Voroňák z Humenného a známy
ikonopisec Dr. Ing. Edmund Bachman
z Norimberka, z Nemecka.Tým počet
zakladajúcich členov vzrástol na 75.
ZASADNUTIE V MICHALOV
CIACH. Výbor spolku zasadol dňa 9.
decembra v Michalovciach. Viedol ho
predseda o. Mgr. Michal Hospodár. Čle-

0 KNIHE

ZOSTALI VERNÍ

Odlúčení od oltára, od veriacich aj
v novom prostredí žiarili ako jasné svetlá.
Svojím životom, svojimi činmi a skut
kami vydávali svedectvo o svojej viere,
vydávali najkrajšie svedectvo o Kristovi a
jeho učení. A udalosti nasledujúcich
rokov ukázali, že ich rozhodnutie bolo
správne. Ich utrpenie prinieslo ovocie,
pretože ťažko skúšaná Cirkev žije, roz-

novia výboru zhodnotili jednotlivé spol
kové podujatia a prerokovali náboženskokultúme aktivity spolku v Jubilejnom
roku 2000.
POTVRDENIA NÁM N EPO SIE
LAJTE. Ak nám peniaze posielate
poštovou poukážkou, na jej zadnej strane
uveďte, či ide o zaplatenie členského
poplatku, či o dar, alebo aj o dar aj
o členské. Potvrdenia o zaplatení si pone
chajte doma.

víja sa a bezpečne vedie svojich veriacich
k spáse a večnej sláve.
Zamyslime sa nad tým všetkým.
Opýtajme sa, kto v našom okolí priniesol
na oltár Cirkvi toľko obiet? N a toto
všetko netreba, ani nemožno zabudnúť.
Bola by to veľká chyba. Všetci, starší i
mladí, mali by sme sa od týchto hrdinov
viery učiť milovať Pána Boha, milovať
Cirkev, a to vtedy, keď za to treba niečo
obetovať.
o. PaedDr. Július Mati

ZMENA ČLENSKÝCH
POPLATKOV
Spolok sv. Cyrila a Metoda je nábo
ženským, kultúmo-výchovným spolkom
gréckokatolíkov v Slovenskej republike.
Má štyri druhy členov - zakladajúcich,
individuálnych, skupinových a čest
ných. Kto sa chce stať členom, musí
súhlasiť so Stanovami spolku, vyplniť
prihlášku a platiť členské. Za to každý
člen dostáva knižný kalendár, podielo
vé knihy a získava duchovné dobrá sv. liturgie za živých i mŕtvych.
N a 3. valnom zhromaždení spolku
v Michalovciach prítom ní schválili
zvýšenie členských poplatkov. Vstupný
poplatok pre individuálnych členov je
150 S k a každoročné členské 80 Sk,
pre skupinových členov 450 Sk a
každoročne 80 Sk. Skupinové členstvo
však trvá iba desať rokov. Potom sa
musí obnoviť.
Zakladajúci člen raz navždy zaplatí
poplatok 5000 Sk. Udelenie čestného
člena navrhuje výbor a vyhlasuje po
schválení valné zhromaždenie. Spolok
m á nateraz dvoch čestných členov
mukačevského biskupa-ordinára Mons.
Ivana Semediho a akad. maliara Miku
láša Klimčáka.
Povinnosťou nás - kresťanov - je
podporovať naše spolky, našu tlač i
naše nábožensko-kultúrne aktivity.
Výbor spolku

N a podporu Spolku sv. Cyrila a
M etoda prispeli:
Bohuznáma, Choňkovce 70 Sk, Bohuznáma, Choňkovce 60 Sk, Bohuznámy
20 Sk, Zuzana Celengová, Koňuš
20 Sk, Alžbeta Červeňáková, Koňuš
20 Sk, Mária Delimanová, Vybuchanec
50 Sk, o. Vasil Dovhun, Zemplínska Ši
roká 20 Sk, Ing. Dušan Durišín, Košice
1020 Sk, Mária Kertesová, Stretávka
70 Sk, Mária Lukáčková, Koňuš 20 Sk,
Mária Sekeráková, Priekopa 100 Sk,
Tri bohuznáme, Choňkovce 60 Sk.
Dary na spolok sv. Cyrila a Metoda
posielajte poštovou poukážkou vzor
„A" na účet SLSP Michalovce, číslo
účtu 124240-559/0900. Mená darcov
postupne uverejňujeme v Slove.
Za dary Pán Boh zaplať.
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Pondelok 10.1. - Gregor Nisský, biskup sväti-

Pondelok 17. 1. - Anton Veľký, prepodobný

teľ
Menlivé časti z Bohozjavenia; Rúcho svetlé
(platí do 14. 1.)

Záväzná spomienka. Rúcho svetlé.
Antifóny preobrazujúce alebo každodenné.

1 Pt 2, 2 1 -25 ; 3, 1-9, zač. 59; Mk 12, 13-17,

Menlivé časti Antonovi Veľkému
Hebr 13,17-21, zač. 335; Lk 6,17-23, zač. 24

zač. 54

Utorok 18. 1. - Atanáz a Cyril, patriarchovia

Utorok 11. 1. - Teodózius Veľký, prepodobný;
1 Pt 3,10-22, zač. 60; Mk 12, 18-27, zač. 55

Záväzná spomienka. Rúcho svetlé.
Antifóny preobrazujúce alebo každodenné.

Streda 12. 1. - Tatiana, mučenícka
1 Pt 4, 1-11, zač. 61; Mk 12, 2 8 -3 7 , zač. 56

Menlivé časti patriarchom
Hebr 13, 7-16, zač. 334; Mt 5, 14-19, zač. 11

Štvrtok 13. 1. - Hermyl a Stratonik, mučeníci

Streda 19.1. - Makários Egyptský, prepodobný
Menlivé časti zo stredy (rúcho pôstnej farby)

1 Pt 4, 12-19; 5, 1-5, zač. 62; Mk 12, 38-44,
zač. 57
Piatok 14. 1. - Sinajskí a raitskí mučeníci

alebo o prepodobnom (rúcho svetlé).
Hebr 10,1-18, zač. 323; Mk 8, 30-34, zač. 36

Zakončenie Bohozjavenia

Štvrtok 20. 1. - Eutym Veľký, prepodobný

2 Pt 1, 1-10, zač. 64; Mk 13, 1-8, zač. 58

Záväzná spomienka. Rúcho svetlé.

Sobota 15.1. - Pavol Tébsky a Ján Chatrčník,
prepodobní
Menlivé časti zo soboty; Rúcho svetlé
2 Tim 2, 11-19, zač. 293; Lk 18, 2-8, zač. 88
Nedeľa 16.1. - Svätý apoštol Peter v okovách
2 9 . nedeľa po Päťdesiatnici - 1. hlas
Tropáre: z hlasu a o Petrovi; kondaky: z hlasu,
Sláva: o Petrovi, I teraz: podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten najprv hlasu a potom
o apoštolovi
Kol 3, 4-11, zač. 257; Lk 12, 1-11, zač. 67

Antifóny preobrazujúce alebo každodenné.
Menlivé časti prepodobnému
2 Kor 4, 6-15, zač. 176; Lk 6, 7-23, zač. 24
Piatok 21. 1. - Maxim Vyznávač, prepodobný
Menlivé časti z piatku (rúcho pôstnej farby)
alebo o prepodobnom (rúcho svetlé)
Hebr 11, 8-16, zač. 327; Mk 9, 33-41, zač. 41
Sobota 22. 1. - Timotej, apoštol
Rúcho svetlé.
Antifóny preobrazujúce alebo každodenné.
Menlivé časti o apoštolovi
2 Tim 1, 3-9, zač. 290; Mt 10, 32-38; 19, 2730, zač. 38
Nedeľa 23. 1. - Kliment, biskup a mučeník
3 0 . nedeľa po Päťdesiatnici - 2. hlas
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni druhé.
Menlivé časti z hlasu.
Kol 3, 12-16, zač. 258; Lk 18, 18-27, zač. 91

ThLic. Vojtech Boháč

Darovali na SLOVO - ĎAKUJEME /
Júlia Borňová, Trebišov, 44 Sk; Ing. Alexandra Burganová, Ružomberok, 44 Sk; MUDr. Pavol Čandík,
Vranov, 38 Sk; Ing. Irena Čerbová, Zvolen, 88 Sk; Mgr. František Dancák, Kružlov, 1000 Sk; Michal Fenčák,
Mrázovce, 38 Sk; Zdenék Fikar, Znojmo - ČR, 116 Sk; Andrej Furinda, Dolný Kubín, 38 Sk; Marta
Gambošová, Trebišov, 48 Sk; Helena Grosová, Humenné, 44 Sk; Mária Gundzová, Svidník, 188 Sk; Emília
Halagová, Jakubovany, 38 Sk; Emília Havadejová, Prešov, 64 Sk; Helena Hladká, Ivanka pri Dunaji, 38 Sk;
Peter Hnát, Prievidza, 38 Sk; Ján Holinka, Rakovec nad Ondavou, 88 Sk; Anna Hvatbva, Rešov, 34 Sk;
Anna Jakabová, Hrčeľ, 44 Sk; Mária Katušinová, Bardejov, 44 Sk; Michal Lazor, Jánovce, 88 Sk; Mária
Lazorčáková, Sabinov, 38 Sk; Juraj Macík, Hlivištia, 100 Sk; Molčaniová, Brezno, 38 Sk; Jozef Mužila,
Bratislava, 88 Sk; Margita Nerbacleová, Poprad, 44 Sk; Bohuznámy, Žiar nad Hronom, 88 Sk; Stanislav
Petričko, Veľaty, 44 Sk; Mária Petriľáková, Sabinov, 38 Sk; Ľubomír Porhinčák, Bratislava, 188 Sk; Kamila
Pristášová, Sečovce, 88 Sk; Andrej Revák, Bardejov, 38 Sk; Stanislav Sekeľ, Šalgovik, 38 Sk; Anna
Silaničová, Dúbravka, 38 Sk; Pavol Soták, Trebišov, 44 Sk; Ing. Eva Šetóanova, Zvolen, 188 Sk; Ondrej
Šimšaj, Margecany, 38 Sk; Magdaléna Šnajderová, Košice, 38 Sk; Elena Šoltysová, Prešov, 38 Sk; Tatiana
Vilčeková, Ružomberok, 88 Sk; RNDr. Jozef Voskár, Sabinov, 1000 Sk; Mgr. Pavol Zigo, Beluša, 188 Sk
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Nedeľa pred Bohozjavením Pána
“Ján bol na púšti, krstil a hlásal
krst pokánia na odpustenie hriechov”
(Mk 1, 4).
Keď sa zjavila Panna Mária sv.
Bernadete v lurdskej jaskyni, poveda
la: “Pokánie, pokánie, pokánie!”
Krst, ktorý hlásal sv. Ján Krstiteľ, a
ktorý žiadal aj Ježiš Kristus od každé
ho, kto sa chce spasiť, znamenal vždy
námahu, zmenu zmýšľania od zlého
k dobrému, či od dobrého k lepšiemu.
Je to úloha neľahká, ale potrebná.
Evanjelium nás však neprestáva uisťo
vať, že všetci zahynieme, ak sa včas
nepostaráme o zmenu svojho života,
ak nebudeme robiť pokánie (porov. Lk
13, 5).
Bohoz,¡avertie Pána.
“Toto je môj milovaný Syn, v ktorom
mám zaľúbenie”( Mt 3, 17).
Francúzsky básnik Lautréamont
v zbierke Maldororove spevy (1869)
napísal: “Podľa toho, čo mi vraveli,
som synom muža a ženy. Podivné!
A ja som si myslel, že som čosi viac!”
A naozaj, my sme niečo viac!
“Toto je môj milovaný Syn, v ktorom
mám zaľúbenie”, - zaznel hlas nebes
kého Otca o Kristovi na rieke Jordán.
Tieto slová platia o každom, kto v ne
ho uveril, prijal krst a znovu sa zrodil
z vody a zo Svätého Ducha (porov. Jn
3, 5).
Nedeľa po Bohozjavení Pána.
“Robte pokánie, lebo sa priblížilo
nebeské kráľovstvo” (M t 4, 17).
“Keby ľudia vedeli, čo je to več
nosť, urobili by všetko, aby sa polep
šili”, povedala sestra Lucia po zjavení
Panny Márie vo Fatime.
Slová, nad ktorými sa máme všetci
zamyslieť! “Robte pokánie!” - to bola
prvá výzva nášho Spasiteľa, keď začal
verejne učiť po svojom pokrstení...
“Teraz je milostivý čas...deň spásy!”
(2 Kor 6, 2) - platí pre každého. Je
vážnym napomenutím, aby sme nene
chali ujsť čas milosti, ktorý nám bol
daný k spáse. Krátky čas, ktorý sme
dostali, je naozaj časom milosti. Preto:
"Využívajte čas" (E f 5, 16).
-fd-

NA ZÁVER

Svätý Otec Ján Pavol II. Vyslovil
želanie, aby do roku 2000, kedy celý
kresťanský svet oslávi Veľké Jubileum narodenie Ježiša Krista, každá miestna
cirkev spracovala vlastné martyrológium.
Ide hlavne o postkomunistické krajiny,
kde v polovici 20. storočia došlo k veľ
kému prenasledovaniu Cirkvi, a v ktorých
sa teda táto otázka javí ako najaktuálnajšia.
Náročnú úlohu zostaviť martyrológium
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku prevzal na seba - popri povinnostiach
v Spoločnosti Ježišovej i vo funkcii riadi
teľa Centra spirituality Východ-Západ o.
Michala Lacka - o. THDr. Ján Babjak, SJ,
ktorý v priebehu posledných troch rokov
zaznamenal a spracoval osudy viac ako
dvoch stovák gréckokatolíckych kňazov a
bohoslovcov, ktorí ani napriek nespočet
ným hrozbám a prezekúciám nezradili
svoju vieru a radšej trpeli, než by sa jej
mali vzdať. Našim čitateľom sa v posled
ných dvoch rokoch dostali do rúk štyri
časti martyrológia Zostali verní - osudy

gréckokatolíckych kňazov, ktoré vypove
dajú o osudoch oboch prešovských bis
kupov - o o. Petrovi Pavlovi Gojdičovi,
OSBM, a o o. Vasilovi Hopkovi i ďalších,
doteraz zverejnených 128 kňazov.
Nedávno už vyšla 5. časť, ktorú o. Ján
Babjak prezentoval okrem iného aj na
autogramiáde koncom novembra v Stráž
skom. Sú v nej zachytené osudy ďalších
32 kňazov, čím sa počet publikovaných
biografií zvýšil na 164. Všetci títo, i ďalší,
nám slúžia ako príklad neochvejnej viery,
preto ak chcete nájsť svoj vzor, je jedno,
po ktorej časti či strane siahnete, pretože
ako hovorí o. PaedDr. Július Mati
v úvode k najnovšej vydanej časti, ... Bo
ží kompas v ich svedomí ukazoval im síce
ťažkú, namáhavú cestu, cestu Kristovho
kríža, cestu tŕnistú, ale cestu priamu,
čestnú a statočnú. Preto radšej prijali
vyhnanstvo, strádanie a utrpenie, ako
zradu.” Napriek tomu odporúčam prečí
tať všetky časti /v podstate sú spracované
aj ďalšie dva zväzky/, pretože každý
z týchto príbehov je čímsi osobitý.

Mons. Ján Hirka, prešovský diecézny biskup
5. januára v Predvečer Bohozjavenia v prešovskom
katedrálnom chráme bude sláviť sv. liturgiu Bažila Veľkého
s večierňou. Táto udalosť je celoslovenskou akciou konanou
v rámci osláv Veľkého jubilea 2000 o 18.00 hodine.
6. januára na sviatok Bohozjavenia bude v Chráme sv. kríža
na prešovskom sídlisku Sekčov sláviť sv. liturgiu so svätením
vody o 10.00 hodine.
23. januára bude v katedrále sláviť sv. liturgiu v rámci
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov o 10.00 hodine.
(podľa podkladov z Biskupského úradu Prešov)
Mons. Milan Chautur CSsR, košický apoštolský exarcha
5. januára v Predvečer Bohozjavenia v košickom
katedrálnom chráme udelí krst katechumenom.
6. januára na sviatok Bohozjavenia bude v katedrále sláviť
Božskú liturgiu.
21. januára bude v Strážskom sláviť archijerejsklú liturgiu a
zúčastní sa na kresťanskom plese o 19.30 hodine.
30. januára pri príležitosti sviatku Troch Svätiteľov - učiteľov
Cirkvi - sa stretne s učiteľmi v Košiciach a Trebišove.
(podľa podkladov z Exarchátneho úradu Košice)

Nedá mi nespomenúť jeden rozhovor,
od uplynutia ktorého sa odvíjali dva
odlišné osudy dvoch kňazov - otca a
syna. Otec, ktorý sa po podpísaní stal
pravoslávnym biskupom, hovorí:
- Syn môj, ja ťa chcem zachrániť.
Ale syn mu odpovie:
- Kto chce zachrániť život, stratí ho.
V
ďalšej časti rozhovoru otec hovorí o
voľbe menšieho zla.
Nato mu syn odpovedá:
- Zrada viery je najväčšie zlo, lebo
rovnako sme študovali, že nikdy nesmieme
zradiť svoju vieru ....
Nakoniec sa rozišli. Otec dostal
biskupskú a tŕňovú korunu.
Nech táto záslužná práca o. Jána Babjaka, SJ, i ďalších, ktorí na nej ochotne
spolupracovali, nám poslúži ako prostrie
dok posilňovania vo viere, pretože viera
je najcennejší dar, aký sme, hoci nie
vlastným pričinením, dostali. Zadarmo
sme dostali, nuž zadarmo aj rozdávajme!
Ján POPRIK
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Na tomto mieste mohlo byf vaša reklama!

Co vy na to ?
SLOVOje najčítanejšígréckokatolícky časopis s viac než 30 ročnou
tradíciou a 30 tisíckami čítatef on.
TeUFaxs 091 - 77333 23

p f2000

mobilt 0905 - *30 402

DOPRAVNÍ BANKA, a.s,
pp»».

o 100% viac istoty

La Šalene - Fatima - Garabandal- Lurdy - Nevers
Termín od 9.5. do 19.5.
Hárodná púť do Ríma za účastí
biskupov Slovenska
Termín od ¡3.2. do 18.2.

poistím e váš vklad do výšky 600 000,- Sk
N aša banka ponúka viac.
V rám ci nového produktu D +D V K LA D
poistím e vaše peniaze do výšky 300 000,- Sk
nad rám ec zákonného poistenia.
Ponúkam e vám term ínovaný vklad v dom ácej
m ene na obdobie 12, 14, 16, 18 a 24 m esiacov
s pevnou úrokovou sadzbou.
DOPRAVNA BANKA, a.s.
pobočka Prešov, Hlavná 1
tel.: 0 9 1 / 77 24 031

Púte do Medzugoria
Termíny od 26.4. do 3.5.
a od 25.5. do 1.6.

vK H Pt

A ssisi- Rím•San Giovanni Rotondo
Termíny od 13.2. do 20.2.
a od 1.5. do 7.5.
Božie milosrdenstvo - Krakow
Termín od 29.4. do 30.4.

na adresách a
Buchaíatour, Slovenská 5, 085 01
Tel./Fax: 0 9 3 5 /4 7 2 93 64, 472 93 65
Etela Ko/ečanská, Za Hornádom 5/2, 052 01
Spišská Nová Pes, tel.: 0965/44t> 0 2 92
Vladimír Chromek, te l: 0 9 1 /7 7 8 9 898.
mobií: 0 9 0 3 /3 8 / 800
.... ..............

- Nové možnosti poistenia s vysokým krytím
pri smrti až na štvornásobok!
- Možnosť vyberať svoje peniaze v priebehu poistenia!
- Výhodné zúročenie sporivej časti!
- Denné odškodné pri PNS!
- Pripoistenie až troch detí bez poplatku!

Ak Vám nestačia ani tieto dôvody,
obráťte sa na zástupcu poisťovne Allianzí

Vlária MULARČÍKOVÁ, Nám. legionárov 5, Prešov
tel.: 091 / 77 24 200; mobil: 0 9 0 5 / 9 0 4 5 6 6

MÉL

T*

ZÁROVEŇ PRAJEM! VŠETKÝM KAŠÍ/M ZÁKAZUí KOM A ČITATEĽOM ČASOPISU
SLOVO VEĽA ŠŤASTIA. ZP RAVIA A BOŽIEHO,
POŽEHHAKtA V JUBHEJKOM ROKU 2000.
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