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Obec leží na severozápadnom okraji Nízkych
Beských, pod ich chrbátom, v okrese Bardejov,
vo výške 500 m nad morom.
Najstaršia písomná správa o Fričke (Fricska) je v urbári panstva Makovica z 3. októbra
1618. Vtedy miestny šoltýs (richtár) mal už dve
domácnosti, ktoré sú zapísané ako Timkova
a Čurilkova. Tie boli zrejme z jeho rodu, čo
dokazuje, že Frička vznikla skôr, asi v poslednej
tretine 16. storočia.
Frička je filiálkou gréckokatolíckej farnosti
v Petrovej, ktorú spravuje o. Peter Rusnák.
Presný dátum postavenia dreveného chrámu
sv. Michala archanjela vo Fričke nie je známy.
V literatúre sa uvádza, že tento gréckokatolícky
chrám bol postavený v 18. storočí. V súpise far
ností Mukačevskej eparchie z roku 1788 je pri
Fričke zaznačené krížikom, že miestny chrám je
drevený.
Areál budovy chrámu je ohraničený zrubo
vou ohradou so vstupnou bránou. Chrám je zru
bovou trojpriestorovou stavbou na kamennej
podmurovke. Roku 1829 a 1830 bol prestavaný.
Upravovali ho aj v rokoch 1933 a 1971. Pri jed
nej z úprav bola pristavaná samonosná veža,
ktorej nosné piliere obopínajú zrub babinca.
Chrám je zvonku pokrytý šindľami a doskami.
Zrubové steny svätyne a chrámovej lode sú
zvnútra ukončené drevenou rímsou.
Trojdielnosť stavby chrámu v exteriéri
(zovňajšok) je naznačená nad oltárnou časťou
kovovým krížom, malou vežičkou nad loďou
a spomínanou vežou nad babincom.
Vnútorná výzdoba chrámu je väčšinou z 19.
a 20. storočia. Autorom malieb z roku 193.3 je
prešovský maliar J. Wagner.
Ikonostas je zostavený z ikon dvoch časo
vých období. Časť ikonostasu je z roku 1830,
niektoré obrazy sú z konca 19. storočia. V chrá
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me sú aj ikony z konca 18. storočia. Oltár je
datovaný rokom 1716, konkrétne ikona Uklada
nie Krista do hrobu v jeho strede v barokovom
orámovaní.
Na predele dolu pod hlavnými ikonami
miestneho radu (namisnyj čyn) z 19. storočia,
namaľovanými pod vplyvom akademizmu bez
predpísaných nimbov (svätožiare) a nápisov, sú
ikony ešte z 18. storočia. Z roku 1830 je ikona
Mandylión (zázračný obraz, tvár Krista na obru
se vyzdobenom ornamentami) západného typu.
Ikony Posledná večera a Ukladanie Krista do
hrobu sú tiež nad bočnými dverami. Kráľovské
dvere, rad sviatkov a prorocký rad s ikonou
Krista uprostred sú z 18. storočia.
Z 18. storočia je aj ikona Ochrana Presvätej
Bohorodičky, na ktorej sú pod plášťom Božej
Matky zobrazení predstavitelia cirkevnej a svet
skej moci. aj patriarcha a poľský kráľ Ján III.
Sobiesky a postavy z rôznych spoločenských
vrstiev, nad ktorými sú nápisy („hovoriace pási
ky“) s prosbami. Nad Bohorodičkou je nápis:
„Ja vam jesť Pomoščnyca i zastupnica. Ja vam
odprošu mylosť u Syna svojeho i Boha vašeho.“
Aké hlboké myšlienky, charakterizujúce blízkosť
Bohorodičky k nám!
Vo veži sú tri zvony. Jeden z nich je z roku
1697 uliaty v dielni košického zvonolejára M.
Schneidera, pravdepodobne už pre terajší
chrám sv. Michala archanjela vo Fričke.
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ÚVODNÍK

osef H louch vo svojej populárnej ľahkým podm ienkam ste si zachovali našu
Minútočke píše: „Stretnutie s Pánom priazeň a objednali ste si náš časopis Slovo,
sa nazýva vo východnej liturgii tajom  na stránkach, ktorého sa chceme k Vám pri
stvo očisťovania Panny Márie. Stretáva sahovárať.
tu
Súčasný trh ponúka množstvo všelija
Simeon a A nna so Spasiteľom. Obšťastňujú
ce stretnutie! Vrcholné šťastie starca, ktorý kých časopisov, ktorých cena tiež prudko
tak m noho videl, zažil. Teraz uvidel Spasite vzrastá. Čo všetko a za nepom erne vyššiu
ľa. Niečo väčšie už nem ôže svet ani ukázať, cenu čítame. Sme preto radi, že Slovo aj na
ani dať. Preto už chce zomrieť. ,Teraz pre priek zvýšeniu ceny bude mať stále miesto
pustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji!’“. v našich rodinách.
Stretnutie s Pánom! Blažené chvíle mi
N a tom to mieste si dovolím použiť slo
losti, posvätenia a šťastia. Stretnutie s ľuďmi vá nášho kňaza a spisovateľa Emila Kubeka
často zraní, zabolí, zanechá smútok... Stret z jeho rom ánu Marko Šoltys. Za svojho
nutie s Pánom upokojí, poteší, zanechá nové pôsobenia v Snakove rád poučoval, hľadal
hodnoty, ktoré sme často nevideli. Hľadajme príčiny biedy i nevedomosti svojej doby. Je
preto časté kontakty stretať sa s Pánom čo ho myšlienky citujem tu v origináli: „Vydanajčastejšie, či už v Eucharistii, alebo v Bo vajut gazety, knihi! Jesť komu kupiti, čitati?
žom slove.
A ni išči toty poučajušči, prosvítitelny knižoVstúpili sme do posledného roku dru čki, novinki, što národu darom doručajut, ne
hého tisícročia. Pre nás, veriacich, je to nielen jesť komu pročitati“ (I., s. 141). A ako sa
rok veľkej radosti a vďačnosti, ale aj novou ľudia správali k duchovným potrebám? Viac
príležitosťou stretnúť sa s tým, ktorý „pre nás si napr. uctili pastiera oviec ako učiteľa: „No,
ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies“.
i to pravda, že seľskij pastyr placy polučal
„V stretnutí s Kristom každý človek v hotovosti. Hej, ale ne mal dví osminy ornoj
objavuje tajomstvo svojho vlastného života“, žemli! I taku sypkú by nijakým sposobom
hovorí Svätý Otec Ján Pavol II. v bule Incar- neprijali, ba i ljude bojalisja byli Boha, seľsnationis mystérium, ktorou vyhlasuje Veľké koho pastyrja s takim smíťem platiti. Tak!
jubileum roku 2000 (1). Tento jubilejný čas N o seľskij pastyr ne ďíti, ale valalski ovcy
je povzbudením k tom u, čo by sme výlučne upasal. A to prevelika rozluka u nas. Diťa,
svojimi vlastnými silami nem ohli dosiahnuť: lem diťa, a ovca to majetok! Tak to potrebno
„Priateľstvo s Bohom, jeho milosť, ako aj nad rozum íti“ (II., s. 26).
prirodzený život, jediný, v ktorom sa môžu
Zdá sa, že tento vzťah k duchovným
splniť najhlbšie túžby ľudského srdca“ (2).
hodnotám kráča s nam i ďalej. Je potrebné,
Stretať sa s Pánom v tom to jubilejnom aby sme tento náš vzťah, a to aj k nášmu
roku budem e mať možnosť aj na stránkach Slovu, prehodnotili. Aký bude náš časopis,
nášho časopisu Slovo, ktoré začína písať záleží aj od každého jedného z nás. V zmys
novú kapitolu. N a základe rozhodnutia otca le Kristových slov „choďte a učte všetky
biskupa Mons. Ján Hirku nastala zmena národy“ (M t 28, 19) sme všetci povolaní do
vydavateľa a vedenia redakcie. Novým vyda tejto práce. N a to nás upozorňuje aj Svätý
vateľom sa stalo Náboženské vydavateľstvo Otec Ján Pavol II. v dekréte Druhého vati
Petra v Prešove, Hlavná 1. Súčasne bolo kánskeho snemu O spoločenských oznamova
vymenované aj nové personálne obsadenie cích prostriedkoch (Inter mirifica): „Veriaci
redakcie. Ich m ená sú v tiráži Slova.
sa majú upozorňovať na povinnosť čítať
V
tejto súvislosti ako novovymenovaný
a rozširovať katolícku tlač“ (14), aby si
šéfredaktor Slova chcem sa úprim ne a otvo mohli utvoriť kresťanský úsudok o všetkých
rene obrátiť na všetkých našich čitateľov udalostiach.
a priaznivcov. Začínam e takm er „od nuly“;
My všetci, ktorí budeme „robiť“ tento
bez financií, redakčného m ateriálu a tech časopis, si želáme, aby ste tieto nové pod
nického zabezpečenia. K tom u prispieva aj mienky a opatrenia prijali s pochopením.
neľahká finančná situácia. Priam e daňové M áme chuť pustiť sa do práce pre vašu spo
ako aj ekonomické zaťaženie rastie, a tak kojnosť, pre dobro Cirkvi a na Božiu slávu.
sme aj my museli pristúpiť k zvýšeniu ceny.
Uvedomujeme si, že to nebude ľahká
práca. Pozývame Vás všetkých k spolupráci.
Bez Vašej podpory by sme to nem ohli uro
biť. Sme preto radi, že aj napriek tým to ne

J

Mgr. František Dancák
titulárny kanonik
šéfredaktor
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BETLEHEM
Svätá zem, Palestína, Izrael,
Kanaán, ... To sú pomenovania
krajiny, ktorá leží na východnom
pobreží Stredozemného mora a
tiahne sa od masívnych vrchov
Hermonu až po Červené more. Je
to krajina plnosti prírodných
zázrakov. Nájdete tu zasnežené
vrcholce hôr, zelené lesy a úrod
né polia, veľhory a roviny, púšte,
ale aj moria a jazerá. Je to raj
pre turistiku akéhokoľvek druhu.
Ale predovšetkým je tým kúskom
Zeme, na ktorom žil a pôsobil
Ježiš Kristus. Naša púť po tejto
zemi nebude len prechádzkou
novodobým rajom sveta. Bude to
cesta životom Ježiša Krista.

Začnem e na mieste, kde sa väčšina
turistov dostane až v polovici púte, ale
pre kresťanov je posvätným miestom už
dve tisícročia. Začnem e v meste Dávi
dovom - Betleheme.
Betlehem je vzdialený sedem kilo
metrov od centra Jeruzalema, ktorého
je už dnes súčasťou. Jeho obyvateľstvo
tvoria zväčša Arabi. Je to miesto, kde sa
prejavuje kultúra tejto spoločnosti, mies
to, kde na každom rohu zbadáte malých
chlapcov predávať suveníry s neobvy
klým záujmom o turistov. V Starom zá
kone to nebolo len m esto Dávida, ale aj
Bóza, či miesto posledného odpočinku
Jakubovej milovanej manželky Ráchel.
Z jazykovedného hľadiska m nohí jeho
pom enovanie prekladajú ako „Dom
chleba“. Pre nás je to predovšetkým mies
to, kde sa narodil Ježiš Kristus. Túto
historickú udalosť pripom ína bazilika
N arodenia nášho Pána Ježiša Krista.
Dal ju postaviť cisár K onštantín
(385-337) a jeho m atka cisárovná Hele
na nad miestom, kde sa narodil Ježiš
Kristus. Vysvätená bola v roku 339.

V 6. storočí bola počas povstania Sa
maritánov čiastočne zborená. Dnešnú
podobu tejto päťloďovej bazilike dal
v roku 530 cisár Justinián. Zaujímavos
ťou je, že jej vchod je nízky a úzky, takže
vyšší človek m á problém do nej vojsť.
Jednoducho, už pri vstupe sa musí
ukloniť miestu, kde sa narodil jeho
Stvoriteľ. Pútnici ho nazvali „Brána
pokory“. Ale to nebol hlavný dôvod,
prečo je vchod taký malý. Mal totiž zne
možniť moslimským dobyvateľom Svä
tej zeme vstúpiť do chrám u na koni,
a tak zabrániť jeho znesväteniu. Keď sa
v 7. storočí krajinou prehnali Peržania
a zničili množstvo kresťanských chrá
mov, baziliku ušetrili. Za túto udalosť
Betlehem vďačí ikone na fasáde bazili
ky, ktorá zobrazuje aj príchod troch mu
drcov k malému Ježišovi. Tí boli oble
čení v perzských rúchach, čo Peržanov
odradilo od zničenia miesta, kde už boli
ich predchodcovia, ktorí sú vyobrazení
na fasáde baziliky.
V nútro je presiaknuté históriou.
Strop tvorí klasická bazilikálna drevená

Betlehem
4
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strecha, ktorá sa opiera o dva nosné m úry po oboch stranách.
Tie v 12. storočí križiaci vyzdobili nádherným i m ozaikami vy
obrazujúcimi rodokmeň Ježiša Krista a prvé cirkevné koncily.
V dolnej časti sa tieto múry menia na kolonádu stĺpov, ktoré po
obvode zdobia ikony svätých alebo bojovníkov. Medzi týmito
krásnymi korintskými stĺpmi visí zo stropu nekonečné m nož
stvo lampád, v ktorých voňavý olej, zapríčiňujúci pochm úrnosť
celej stavby, nahradili elektrické žiarovky. Tieto nádherné strie
borné tepané lampy darovali križiaci. Pod noham i sa otvára
priestor, ani meter hlboký, ktorého dno tvoria nádherné mozai
ky z pôvodnej dlážky Baziliky sv. Konštantína a Heleny. Vpre
du je nádherný starobylý ikonostas, ktorého šesť hlavných ikón
je obložených striebornými tepaným i doskami. Pod svätyňou sa
nachádza jaskyňa Narodenia, do ktorej vedú dve schodištia.
Úchvatnú atmosféru tejto jaskyne, plnej nástenných ikonogra
fických malieb, zvyšuje exotická vôňa oleja a m ihotajúce svetlo
strieborných lampád pred starobylými ikonami nad miestom,
kde sa narodil Ježiš Kristus. Ono je akoby schované pod oltár
nou mramorovou doskou a od roku 1717 označené striebornou
štrnásťcípou hviezdou s nápisom „Hic de Virgine M aria Jesus
Christus natus est“ (Tu sa z Panny M árie narodil Ježiš Kris
tus). Na ľavej strane tejto jaskyne sa nachádza oltár jasličiek,
kde bol Ježiš Kristus uložený po narodení. Oproti stojí oltár
troch kráľov, kde slávia svoje omše rímskokatolícki veriaci.
Vedľa tejto baziliky, ktorá patrí k najstarším kresťanským
stavbám v Svätej zemi, je od roku 1881 vybudovaný františkán
sky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej. Do jeho priestorov sa
dostanete bočnými dverami z Baziliky Narodenia. Útroby tohto
chrámu skrývajú tiež jednu z originálnych pozoruhodností
Betlehéma - Jezuliatko. V tom to chrám e slávi polnočnú omšu
na sviatok Narodenia Pána rímskokatolícky jeruzalem ský patri
archa. Vtedy je Jezuliatko prenesené na miesto narodenia Pána
v jaskyni pod bazilikou, kde zostáva počas celej oktávy. Pod
touto novodobou stavbou sa nachádza množstvo jaskýň. Z nich
vynikajú predovšetkým - Jaskyňa sv. Jozefa, Jaskyňa povražde
ných nemluvniatok a Jaskyňa sv. Hieronyma, ktorý práve na
týchto miestach preložil do latinčiny Sväté písmo pod názvom
Vulgáta.
Neďaleko baziliky sa nachádza malý chrám , nazvaný
Jaskyňa mlieka, kde je obzvlášť uctievaná Presvätá Bohoro
dička, ktorá tu, podľa tradície, počas úteku do Egypta kojila
svojho Syna. Túto udalosť zobrazuje socha nad hlavným oltá
rom. Množstvo žien, kresťaniek aj m oham edánok, práve tu
ďakujú Bohu za svoje deti.
Asi dva kilometre východne od Betlehéma sa pri dedine Beit
Sahur nachádza „Pole Pastierov“. Dnes na ňom stojí nový
moderný osemuholníkový kostol Pastierov na mieste, kde bol
pôvodne v 4.-6. storočí byzantský kláštor. M á tvar nom ádskeho
stanú. Kupola symbolizuje svetlo, ktoré ožiarilo pastierov. Po
obvode svätyne je latinský nápis Glória in excelsis Deo - Sláva
na výsostiach Bohu. Jej vnútro skrášľujú nádherné fresky, ktoré
symbolizujú narodenie Ježiša Krista a zvestovanie pastierom.
Vedľa, v tieni vykopávok tohto kláštora, papyrusov a olivovní
kov, sa nachádza jaskyňa pastierov, ktorí sa tu ukrývali pred
horúcim slnkom, ako aj pred dažďom a vetrom.
Na tomto mieste končíme s prechádzkou po miestach, ktoré
sú spojené s narodením nášho Pána Ježiša Krista. Naše ďalšie
putovanie nás privedie do Ain Karim, mesta, kde sa narodil Ján
Krstiteľ.
Juraj Gradoš

S trieborná hviezda z roku 1717
o zn aču júca m iesto narodenia Ježiša Krista v jaskyni.

Vnútro M lie čn e j jaskyne.

K osto l pa stiero v v B eit Sahur.
Tu sa zjavil a n je l pastierom
a zvestoval im na rodenie Ježiša Krista (Lk 2, 8).
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Prvý gréckokatolícky kňaz v Armáde Slovenskej republiky
Čo Vás viedlo k rozhodnutiu stať sa
vojenským duchovným?
Pred dvoma rokmi som absolvoval
Základnú vojenskú službu. N a vlastnej
koži som zažil vojenský život so všet
kým, čo k nem u patrí. Ako veriaci člo
vek a predovšetkým kňaz som sa chcel
zúčastňovať na bohoslužbách, čo však
bolo často problémom. Vtedy som vlast
ne pochopil význam a zmysel pastorá
cie v armáde. Velitelia sa často pozerajú
na chlapca, ktorý nastúpi na základnú
vojenskú službu ako na vojaka. Ich prí
stup k nem u je profesionálny, čo m no
hým chlapcom, ktorí prichádzajú na
vojnu, robí problémy. Veď každá zmena
prostredia vplýva na človeka, zvlášť
potom takáto. Mladý muž, ktorý pri
chádza do neznám eho prostredia, po
trebuje často pochopenie, pokiaľ sa
s novým prostredím a novou situáciou
nezžije. Ako m ožno kuriózny príklad zo
svojej doterajšej, aj keď krátkej praxe
vojenského duchovného môžem uviesť,
že za m nou prišiel chlapec, ktorému
dali zlú uniformu. Bola m alá a on sa do
nej nem ohol obliecť. Nevedel, na koho
sa m á obrátiť. Bál sa, čo mu kto povie,
a tak prišiel za mnou.

Major Mgr. Jozef Michalov
(na snímke) sa narodil 19. júna 1973.
Po absolvovaní Gréckokatolíckej boho
sloveckej fakulty v Prešove ho na kňaza
vysvätil prešovský diecézny biskup
Mons. Ján Hirka v katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Prešove dňa 29. júna 1996.
Po vysviacke bol menovaný za správcu
farnosti v Oľke, kde pôsobil až do svojho
odchodu do Armády Slovenskej republiky
dňa 15. novembra 1999 a stal sa tak
prvým gréckokatolíckym kňazom
Ako ste sa vlastne dostali k takémuto
v duchovnej službe. Pôsobí ako vojenský
povolaniu?
duchovný v hodnosti majora v 22. mecha
Po návrate zo základnej vojenskej
nizovanej brigáde v Michalovciach.
služby som sa samozrejme išiel hlásiť na
biskupský úrad. Z hodou okolností som
Rozhovor pripravil M arek Pribula.
tam stretol riaditeľa Úradu vojenských
duchovných na ministerstve obrany plk.
Ignáca Juruša, ktorý bol s otcom bisku
pom Jánom na pracovnom stretnutí,
kde prejednávali otázky pôsobenia našej
cirkvi v armáde. Otec biskup m a ešte
v ten deň oslovil, či by som nem al zá
ujem o funkciu vojenského duchovné
ho. Odpovedal som kladne, avšak táto
ponuka nebola aktuálna, pretože požia
davka na ňu bola minimálne päť rokov
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pastoračnej činnosti. Po čase bola táto
podm ienka zmiernená, a tak ma opäť
oslovili z biskupského úradu. Túto
ponuku som prijal veľmi rád.
Predpokladám však, že nebolo jedno
duché nastúpiť do tejto služby. Ako teda
došlo k realizácii vášho rozhodnutia?
M áte pravdu. Súhlas otca biskupa
s mojím pôsobením v armáde bol len
prvý krok. Nasledovalo stretnutie s plk.
Jurušom a pohovor na Generálnom
štábe A rm ády Slovenskej republiky
v Trenčíne. Tam mi boli ponúknuté dve
miesta - v Trebišove alebo v Michalov
ciach. Nakoľko som v Michalovciach
absolvoval základnú vojenskú službu
a prostredie mi bolo známe, vybral som
si Michalovce. Potom nasledoval poho
vor s veliteľom útvaru v Michalovciach
plk. Václavíkom. Až ten s definitívnou
platnosťou rozhodol o obsadení miesta
vojenského duchovného. Ani to však
ešte nebolo všetko. Absolvoval som ná
ročnú lekársku prehliadku v Košiciach,
nie menej náročné testy telesnej zdat
nosti v M ichalovciach a dôstojnícke
skúšky v Martine. Až potom, keď som
vyhovel, nič nebránilo tomu, aby som
nastúpil do vojenskej služby v 22. me
chanizovanej brigáde.

ROZHOVO R

V Michalovciach ste teda neprišli do
neznámeho prostredia. Ako ste však holi
prijatý’ profesionálnymi vojakmi a vojak
mi základnej služby?
Môžem povedať, že prijatie bolo
kladné. Zo strany veriacich vojakov profesionálov aj zo strany vojakov zá
kladnej služby. Nie všetci, ktorí v arm á
de pôsobia, sú veriaci. Ale ani z ich stra
ny som nepociťoval žiadne výhrady
alebo opovrhovanie. Skôr by som pove
dal, že ich postoj bol indiferentný.
Myslím si však, že aj oni chápu toto
poslanie a prijali ma medzi seba ako
kolegu, ktorý chce pomôcť pri spoloč
nej výchove vojakov.

Vykonali ste už niečo aj na duchov
nom poli, alebo sa zatiaľ venujete len
zariaďovaniu pastoračného centra?
Aj na duchovnom poli začínam
postupne budovať. Do služby vojenské
ho duchovného som nastúpil v predvia
nočnom čase. Aj za toto krátke obdobie
m ôjho pôsobenia však už mám prvé
skúsenosti. K sviatosti zm ierenia pred
Vianocami pristúpilo asi 100 vojakov profesionálov aj „záklaďákov“. Zažil
som už aj obrátenia po tridsiatich i šty
ridsiatich rokoch, čo je veľmi povzbudi
vé. Vieme, ako to v uplynulom období
v arm áde bolo. M nohí majú nepokrste
né deti, neusporiadané manželstvá z hľa
diska cirkevného práva, na druhej stra
ne ale badať aj snahu dať tieto veci do
poriadku. Pomaly sa vojaci začínajú
osmeľovať, čo je celkom pochopiteľné.
Je ľahšie otvoriť sa kolegovi a kam aráto
vi, ktorý môže pomôcť, ako niekomu
úplne cudziemu. V tom vidím veľké
plus pôsobenia kňazov v armáde. Tiež
som sa spolu s vojakmi zúčastnil via
nočných bohoslužieb v meste, nakoľko
v kasárňach sa zatiaľ slúžiť nedá. Chcel
by som ešte povedať, že m oja služba na
duchovnom poli nie je len pre katolíkov,
ale pre vojakov všetkých vyznaní, aj pre
neveriacich. Skrátka pre všetkých, ktorí
o ňu prejavia záujem.

Aké prvé kroky ste podnikli po nástu
pe do funkcie?
V Michalovských kasárňach predo
mnou nepôsobil žiaden kňaz. Mojou
úlohou teda bolo a stále je vybudovať
„pastoračné centrum “ v kasárňach. Fi
nančná situácia však, tak ako všade
v našej spoločnosti, nie je najlepšia.
Nemáme ani prostriedky na vymaľova
nie pastoračnej miestnosti. Som odká
zaný na pomoc biskupských a farských
úradov. Navštívil som Biskupský úrad
v Prešove, aj Exarchátny úrad v Koši
ciach. Obaja otcovia biskupi mi sľúbili
pomoc, niečo prispeje aj ministerstvo
obrany. Pracujem teda v „bojových pod
Môžete čitateľom nášho časopisu
mienkach“, ale zároveň si uvedomujem,
že začiatky sú všade ťažké. Spolieham priblížiť svoj pracovný deň?
Áno. Okrem toho, že som kňaz,
sa predovšetkým na Božiu pomoc.
v rámci poriadku v kasárňach som pre-
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P ú ť vojakov do Čenstochovej.
Snímka: archív T. U jlackého

dovšetkým vojak, a tak ako ostatní pro
fesionálni vojaci, musím riadne plniť
povinnosti vojaka. Aj ja som zaradený
do bojovej pohotovosti, mám pridelenú
zbraň, zúčastňujem sa všetkých vojen
ských cvičení. Môj pracovný deň začína
ráno o siedmej poradou u veliteľa. Do
pol štvrtej trvá moja pracovná doba,
kedy si pripravujem materiál pre prácu
s vojakmi, zúčastňujem sa veliteľskej
prípravy, absolvujem kurzy a školenia
pre vstup armády do NATO, spolupra
cujem s pracovníkm i výchovy a kultúry.
Až po skončení pracovnej doby mám
priestor na osobné stretnutia, rozhovory
a vlastnú duchovnú činnosť.
Chcete na záver povedať ešte niečo,
na čo som sa vás neopýtal?
Často počujeme od mnohých rodi
čov: „Pokiaľ nebol na vojne, bol dobrý,
ale odkedy sa vrátil, je úplne iný...“
a často tým myslia - horši. Chcem aj
touto cestou vyzvať rodičov, aby upo
zornili svojich synov na to, že v kasár
ňach je kňaz, u ktorého majú vždy a
v každej situácii otvorené dvere.

Prvé kontakty s vojakmi.
Snímka: archív J. Michalova
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Niet vari na svete národa, v ktorom
by žena - matka nebola v posvätnej
úcte. V našom ludskom ponímaní je
matka stelesnením toho najlepšieho
a najkrajšieho, čo človek na tomto
svete má. O čo väčšia úcta a láska musí
patriť tej, ktorá je Matkou nás všetkých,
a to nielen v našom pozemskom puto
vaní, ale aj vo večnosti, ku ktorej všetci
smerujeme. Mučeník našej gréckokato
líckej cirkvi, otec biskup Pavol Peter
Gojdič, to vyjadril slovami: „Ona je
naša dobrotivá, milosrdná, nás všet
kých milujúca Matka, ktorá viac ako
my sami praje si nám pomáhať, potie
rať naše horké slzy, zahojiť naše bolest
né rany, vrátiť nám duševný a životný
pokoj.“
Každý, kto chce vykonať v živote
niečo veľké, potrebuje vzor, ideál, ktorý
by sa snažil napodobiť zo všetkých síl. To platí aj o mravnej
dokonalosti, ktorá je v dnešnom svete zvlášť potrebná. Vzory
nemusíme hľadať vo fantastických románoch, vo filmoch, či na
vyšších štátnických postoch. Najlepšie ideály nám priniesol
Nový zákon. Ježiš Kristus, ktorý prišiel spasiť všetkých ľudí, je
najväčším príkladom vo všetkom. Len on mohol povedať:
„Učte sa odo m ňa.“ (M t 11,29). A popri tom to veľkom vzore
sa Panna M ária skvie ako Kráľovná všetkých čností. Panna
Mária nás učí, ako máme prakticky plniť zákon bratskej lásky,
ktorý nám dal jej Syn. Nie prázdne reči, ale činy! Iba takto
môžeme byť Ježišovými učeníkmi a Máriinými deťmi.
Panna Mária, Božia Matka, je uctievaná v Cirkvi od naj
starších čias. Už apoštoli si ju uctievali ako M atku ukrižované
ho a vzkrieseného Ježiša Krista. „Cirkev sa zhromaždila vo
večeradle s Máriou, Ježišovou Matkou a s jeho bratm i.“
(Chromancius Aquilejský). V Evanjeliu podľa Jána sa Mária
spomína ako „Ježišova M atka“ a o Ježišovi evanjelista píše, že
je Božie Slovo - teda sám Boh. Ježišova Matka je M atka Božia.
Od čias Origena (185-253) sa pre svätú Pannu najčastejšie po
užíval titul Theotokos - Božia Rodička - Matka Božia naprv
iba v cirkevných obciach Alexandrie a Malej Ázie, ale už okolo
r. 400 všade na Východe. Odtiaľ sa úcta Panny Márie ako
Božej Matky rozšírila po celom svete a zvlášť pretrváva práve
na Východe.
Pretože Cirkev veľmi uctieva M atku Božiu, je len samo
zrejmé, že ju veriaci neuctievajú iba vo svojich srdciach, ale
chcú túto úctu vyjadriť aj navonok. Vzhľadom na dlhú tradíciu
uctievania Matky Božej vo východnej cirkvi, vzniklo tu veľké
množstvo obradov, pobožností a modlitieb, ktoré sú zamerané
na jej oslavu. Kto by nepoznal moleben k Presvätej Bohorodič
ke, či Akatist. Práve pobožnosť Akatistu si vybral Svätý Otec
Ján Pavol II. počas svojej poslednej návštevy na Slovensku,
keď sa 2. júla 1995 stretol s gréckokatolíckymi veriacimi
v Prešove. Sám veľký ctiteľ Matky Božej chcel odhaliť všetkým
krásu tejto pobožnosti.
8
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A nielen gréckokatolícki veriaci, ale
všeobecne mnohí kresťania na Sloven
sku prechovávajú hlbokú úctu a lásku
k Panne Márii. Dostatočným dôkazom
sú mnohé pútnické miesta (Staré Hory,
Šaštín, Turzovka, Levoča, Ľutina, Klo
kočov), kde sa úcta k Matke Božej pre
javuje tým, že veriaci sa na týchto mies
tach vrúcnejšie a oddanejšie obracajú
k Patrónke Slovenska s prosbou o po
moc.
Vo Svätom písme často nachádza
me symbol brány, dverí. Dvere nám
môžu otvoriť prístup do neznámeho
sveta. Môžu nám ho však i zahatať.
Môžu byť pohostinne otvorené pre kaž
dého, kto chce vstúpiť. Ale môže sa
stať aj to, že človek dvere úmyselne
obchádza, lebo nechce vidieť skutoč
nosť, ktorá sa skrýva za nimi. Ježiš sa
nazýva dverami a hovorí: „Kto vojde cezo mňa, bude spasený;
bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.“ (Jn 10,7). Každý,
kto chce byť blažený, musí prejsť cez Neho. Ježiš Kristus Vykupiteľ, je vždy otvorená Božia brána, ale tiež jediná brána.
Kto zaklope, otvorí sa m u a príjmu ho ako hosťa s kráľovskou
pohostinnosťou. Cirkev však vzýva i Matku Božiu ako „Nebes
kú Bránu“. M ária je skutočne „brána“, ktorá priniesla svetu
svetlo, predobraz Cirkvi, mystického Krista a neprestajne pri
vádza deti do Božieho kráľovstva. Cez túto bránu prišlo k nám
na svet Božie Slovo a cez ňu prichádzame aj my späť k Božie
m u Slovu, ku Kristovi. Večné Slovo, Ježiš Kristus - náš Pán, je
a zostáva dverami pre ovečky, ale želá si, aby všetky ovečky pre
chádzali aj bránou, ktorou je jeho Svätá Matka. Ako sprost
redkovateľka všetkých milostí, ako žena, ktorá stála pod krí
žom, dostala od Boha toto vyznamenanie.
„Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc
nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta.“ (Zjv
22,14).
Panna Mária, naša nebeská Matka, nás sprevádza po celý
život. Teší sa z našich úspechov. Je ustarostená, keď sa nám
nedarí, keď sa nešťastní vraciame do rodičovského domu. Ona
z vlastnej skúsenosti vie, čo je zármutok. Vie, čo je bolesť duše,
pretože pri najvyššom skutku lásky svojho Syna stála pod krí
žom a vzala na svoje plecia starostlivosť o rodiacu sa Cirkev.
O Ježišovi je napísané, že máme pristupovať „s dôverou
k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť
a pomoc v pravom čase.“ (Hebr 4,16). Platí to podobne aj
o Márii. Ježiš si nemôže nevšímať prosby prednášané svojej
Matke, ale naopak, vypočuje ich rád. A to je pre nás zárukou,
že u Matky Božej vždy nájdeme pomoc, útechu a potešenie.
Obracajme sa k nej vo svojich modlitbách, veď „od vekov
nebolo počuť, aby bola niekoho opustila, kto sa utieka pod jej
ochranu a prosí ju o pom oc.“ (sv. Bernard).
Ján Závacký

DUCHOVNE ČÍTANIE

Ruský spisovateľ I. S. Turgenev napí
sal legendu, v ktorej opisuje, ako Boh
vystrojil v nebi hostinu pozemským
čnostiam. Bolo ich m noho a všetky sa
pozdravovali ako staré známe. Len dve
sa pozerali na seba ako cudzie, pretože
sa videli po prvýkrát: štedrosť a vďač
nosť. Štedrosť, ktorá plnými rukami roz-

M alom ocní poslúchli bez rozmýšľa
nia, a tak boli cestou uzdravení. Všetci
si to uvedomili, ale iba jeden z nich sa
vrátil a poďakoval sa za uzdravenie. „A
bol to Sam aritán“, dodáva evanjelista
(17, 16). Teda cudzinec v tom to kraji.
Keď to Ježiš videl, povedal: „Neočistilo
sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nena-

chránil archanjel Rafael. Panna Mária
vo svojom chválospeve ďakuje za všetky
dary, najm ä za milosť, že si ju Boh vyvo
lil za m atku svojho Syna a Vykupiteľa
sveta. Zachariáš, že mu v starobe požeh
nal syna, Jána Krstiteľa. Staručký kňaz
Simeon, že v starobe mohol na vlastné
oči vidieť Vykupiteľa sveta. Sv. apoštol

dávala, ale nikde na zemi sa nestretla
s vďačnosťou.
V tejto legende je m noho pravdy.
Vďačnosť nie je vrodená čnosť. Nie je
v povahe človeka, ktorý sa rodí ako ego
ista. Už malé dieťa siaha po všetkom
a chce všetko len pre seba. Čo stojí
námahy naučiť ho pekne vysloviť: ďaku
jem!
Nevďačnosť veľmi bolí a hlboko raní
ľudské srdce. Rodičia sa sťažujú na
svoje deti, priateľ na priateľa, predstave
ný na podriadených, že sú nevďační.
V 29. nedeľu po Zoslaní Svätého
Ducha počúvame čítanie z evanjelia
o tom, ako Pán Ježiš cestou do Jeruza
lema prechádzal územím medzi Samáriou a Galileou. Pred vstupom do ktorejsi
dediny zďaleka počul volanie malomoc
ných. Keď ich uvidel, povedal im:
„Choďte, ukážte sa kňazom!“ (Lk 17, 14).

šiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by
sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“ (17,
17-18).
Nevďačnosť bolí nielen nás ľudí, ale
bolí aj sam ého Ježiša, ako sa to stalo aj
pri uzdravení desiatich malomocných...
Bohu mám e ďakovať za množstvo darov
a dobrodení. Boží Syn sa stal človekom,
aby nás vykúpil a zanechal nám sviatos
ti ako prostriedky spásy.
Bohu máme ďakovať za všetko, čo
nám dáva. Za život, za zdravie, za vzduch,
slnko, vodu... I za to, že náš život je
neraz plný skúšok, krížov, trápení, ale aj
za silu, ktorou nám pom áha ich niesť.
Vo Svätom písme mám e m noho prí
kladov vďačnosti. Už N oe po potope
priniesol obetu B ohu za záchranu.
Podobne urobil Abrahám , keď prišiel
do zasľúbenej zeme. Dávid, keď sa stal
kráľom. M ladého Tobiáša často na ceste

Pavol vo svojich listoch ďakuje Bohu za
všetky dary a nabáda každého k vďač
nosti.
Sám Ježiš chcel, aby ľudia neustále
po celom svete vzdávali vďaky a oslavo
vali ho. Preto aj ustanovil novozákonnú
obetu - sv. liturgiu. Sú v nej pekné mod
litby vďačnosti, ako napr.: „Vzdávajme
vďaky Pánovi“, „Naozaj je dôstojné
a správne ospevovať ťa a zvelebovať,
chváliť ťa a vzdávať ti vďaky...“. Alebo
na konci sv. liturgie: „Ďakujeme ti, lás
kyplný Vládca...“ a i.
Je povinnosťou nás kresťanov, aby
celý náš život bol odpoveďou za ustavič
ný dar Božej lásky. Iba tak budeme
môcť úprim ne a zo srdca spievať pieseň
vďaky a kráčať i cez prekážky do radost
nej večnosti.
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Na Vianoce sme počúvali z evanjelia, ako to bolo s Kristovým narodením. Narodenie, poklona troch mudrcov a potom
útek do Egypta. Najprv sme počuli, že anjel vo sne oznamuje
Jozefovi, aby sa nebál, lebo Ježiš vyslobodí svoj ľud z hriechov,
a potom mu hovorí, aby vzal so sebou Dieťa i Máriu a utekal do
Egypta. Prečo? Prečo je jeden deň Kristus oslavovaný ako kráľ
a druhý deň musí v noci potajme utekať ako zlodej?
Odpoveď nám dáva sv. apoštol Pavol v Liste Hebrejom:
„Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal
milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy
ľudu“ (2, 17). Prijal ľudskú prirodzenosť i s jeho slabosťami
okrem hriechu, lebo prišiel vykúpiť ľudí a nie anjelov. On sa
nám naozaj pripodobnil vo všetkom: sám znášal utrpenie, prenasledovanie; sám bol pokúšaný, aby dokázal pochopiť ľudskú
slabosť i príčiny nášho hriechu a pádu.
Už na Vianoce sme počuli, že od narodenia bol prenasledovaný Herodesom, a tých 33 rokov života prežíva ako každý človek
s každodennými problémami, dokonca prežíva aj pokušenie, aby
po tých 33 rokoch bol pribitý na kríž za vlády iného Herodesa.
List Hebrejom ďalej píše: „A pretože sám prešiel skúškou
utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní“ (2, 18).
Toto vedomie nám dáva silu a istotu vždy v každej situácii
s dôverou sa obrátiť k Bohu, pretože nás nebude počúvať nejaký boh, ktorý je kdesi ďaleko, ale Boh, ktorý najlepšie vie
a pozná čo potrebujeme.

František Dancák

Zoberme si len príklad z každodenného života: Ako dobre
chápe manželka alkoholika situáciu ženy, ktorá spolu so svojou
rodinou taktiež trpí pod týmto krížom. Tieto dve ženy spája spoločné utrpenie. Kristus tiež dokáže chápať náš kríž, pretože sám
zažil tu na zemi čo je to úzkosť, strach i smrť.
Predstavme si dva brehy, medzi ktorými existuje jeden jediný most. Na jednom brehu je Boh a na druhom človek. Človek
ale svojím prvotným hriechom v raji zbúra ten most a znovupostavenie tohto mostu je možné len zo strany Boha. A Boh to
robí práve vo vtelení Ježiša Krista - a vjeho narodení on spája to
božské s ľudským, aby po tomto moste, po tomto Prostredníkovi
- po Kristovi mohli ľudia prejsť na druhú stranu k Bohu.
Nemožno si nevšimnúť ani reakciu sv. Jozefa na to, čo mu
hovorí anjel vo sne. Sv. Jozef „vstal, vzal za noci dieťa i jeho
matku a odišiel do Egypta“ (M t 2, 14). Vôbec nepochyboval
o tom, že Boh mu chce len dobre, pretože už predtým počul, že
on (Ježiš) vyslobodí svoj ľud z hriechov (porov. M t 1, 21).
Nepokúša sa nijakým spôsobom vyjednávať s Bohom, ale jednoducho urobí hneď to, čo od neho chce Boh a ešte v tej noci
odchádza,
Ako je to s nami? Ako reagujeme my na Božiu radu či
pomoc? Nehľadáme často všetko iné, len nie to, čo od nás očakáva Boh?
Martín Chudík
SLOVO - ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - 1/2000
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TÉMA ČÍSLA

DUCHOVNÁ SLUŽBA
v Armáde Slovenskej republiky
Pre veriacich príslušníkov ozbrojených síl jednotlivých vierovyznaní sa vo vyspelých štátoch sveta zriaďuje vojenská duchovná
služba. Kňaz v uniforme a vo vojsku? Azda to znie zvláštne a mnohí si to dosť ťažko dokážu predstaviť. Naopak, iní poznajú svoj
ráznu postavu feldkuráta Otta Katza z Haškovho románu o vojakovi Švejkovi, ktorého konanie nebolo práve dôstojné kňazskému
stavu. Keďže mnohí z čitateľov - mužov majú, mali, alebo ich len čaká skúsenosť s vojenskou službou, pozrime sa na to, aká je
skutočnosť v tejto oblasti.
Vojenská duchovná služba, ktorej
história siaha do obdobia začiatkov kres
ťanstva, je v súčasnosti vykonávaná du
chovnými jednotlivých cirkví. Ich počet
závisí od štatistiky religiozity. Ako profe
sionálni vojenskí kapláni sú s ozbrojený
mi silami v služobnom pomere. Najväč
šie zastúpenie v arm ádach sveta majú
duchovní katolíckej cirkvi, ale takto
pôsobia aj ostatné kresťanské cirkvi.
V niektorých armádach slúžia aj židov
skí rabíni, alebo moslimskí imámovia.
Duchovné služby slúžia v prvom
rade náboženským potrebám príslušní
kov ozbrojených síl. Podľa Ženevských
konvencií kňazi nesmú byť v prípade
vojny nasadení do boja. V zajatí im musí
byť um ožnené pokračovať v ich pasto
račnej činnosti. V mieri i za vojny zabez
pečujú slobodný náboženský prejav pre
príslušníkov ozbrojených síl, plnenie ná
boženských povinností, rozvoj duchov
ného života, vykonávanie bohoslužieb
a náboženských obradov, vysluhovanie
sviatostí, náboženskú výuku, spoločen
skú a m ravnú výchovu, či sociálno-charitatívnu činnosť. V spolupráci s lekármi,
psychológmi a sociálnymi pracovníkmi
sa venujú aj starostlivosti o chorých
a starých, o rodiny vojakov, alebo sa zao
berajú vplyvom stresu na vojakov, či zis
ťovaním príčin konfliktov a napätí.
V neposlednom rade sa snažia hľadať
možnosti k ich predchádzaniu, navrhujú
riešenia a nastoľujú fórum dôvery.
Nie je tom u inak aj v Armáde Slo
venskej republiky, kde je duchovná služ
ba súčasťou celkovej starostlivosti o ľud
ské zdroje armády. V starobylej Nitre
bola zriadená a 4. decem bra 1994
Jánom Chryzostom om kardinálom Kor
com požehnaná prvá vojenská kaplnka
sv. Fabiána a Šebastiána po dlhom obdo
10

J. Ch. kardinál Korec
m e d zi vojenským i ro d in am i

bí ateizácie. V roku 1995 vznikol Úrad
vojenských duchovných na m inisterstve
obrany SR a boli novovytvorené štruktú
ry služby v celej Armáde SR. Pôvodná
služba bola zrušená v roku 1950.
Vojenskí duchovní dnes v našej armá
de zastupujú cirkvi združené v Konfe
rencii biskupov Slovenska (rímskokato
lícka a gréckokatolícka cirkev) a Ekume
nickej rade cirkví (protestantské cirkvi).
Sú riadené z ministerstva obrany Úra
dom vojenských duchovných. Duchovní
nosia uniformy, majú dôstojnícke hod
nosti a sú priamymi poradcami najvyš
ších veliteľov na jednotlivých stupňoch.
Cieľom duchovnej služby aj u nás je pris
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pievať k procesu transformácie a moder
nizácie armády tak, aby aj v duchovnej
a humánnej sfére vývoj prebiehal v súla
de s určitými tendenciami vo vývoji
demokratickej spoločnosti v duchu kres
ťanských hodnôt a tradícií.
Pri plnení jednotlivých úloh v pros
pech individuálnych, skupinových i celoarmádnych záujmov a potrieb, vojenskí
duchovní úzko spolupracujú s veliteľmi,
lekármi, psychológmi, výchovnými, kul
túrnymi a sociálnymi pracovníkmi. Využí
vanie služieb vojenských duchovných je
dobrovoľné, tak ako aj účasť na nábo
ženských obradoch. Duchovní sú otvo
rení aj pre tých, ktorí sú bez vyznania.

TÉMA ČÍSLA

Vojenská p ú ť v Lurdoch.

Duchovnú službu v armáde okrem
úradu na ministerstve obrany tvoria aj jej
štruktúry na generálnom štábe, armád
nych zboroch, brigádach, leteckých
základniach, či vojenských akadémiách.
Zatiaľ pôsobí v armáde desať katolíc
kych a dvaja evanjelickí duchovní. N a
ich pastoračnú starostlivosť však ešte
čaká 20 miest na Slovensku. Pre ich
prácu im slúžia pastoračné miestnosti
a kaplnky vo vojenských útvaroch, ale
tých je zatiaľ málo.
Pastoračná starostlivosť v armáde je
zatiaľ neuspokojivá v dôsledku nedosta
točného počtu kňazov v armáde. N a
priek tomu možno konštatovať, že služ
ba sa veľmi dobre podieľa na duchovnej
obnove života veriacich v armáde. Ok
rem každodennej systematickej práce
s jednotlivými príslušníkmi ozbrojených
síl sa duchovná služba našej armády zvi
diteľnila aj niektorými väčšími aktivita
mi. Od roku 1995 sa pravidelne každý
rok zúčastňuje pútnická výprava rezortu
obrany SR na Medzinárodnej vojenskej
mariánskej púti v Lurdoch vo Francúz
sku. Podobne sa od roku 1996 skupina
veriacich vojakov zúčastňuje 300 km
dlhej vojenskej pešej mariánskej púte
z Varšavy do Čenstochovej v Poľskej
republike. Od roku 1997 sa v Levoči pra
videlne koná Národná vojenská púť.
Duchovná služba organizuje pravidelne
cez letné prázdniny tábor pre deti prí
slušníkov armády, ako aj víkendové vo

jenské manželské rekolekcie, čo je preja
vom starostlivosti aj o rodiny vojakov.
Duchovná a náboženská služba sa za
obdobie piatich rokov stala prirodzenou
súčasťou Arm ády SR. Jej príslušníci sa
zúčastnili m nohých m edzinárodných
odborných konferencií a aktivít dom a i
v zahraničí (Poľsko, Maďarsko, Nemecko,
Rakúsko, Česká republika, Francúzsko,
Argentína, Nórsko, Taliansko, Luxem
bursko, USA, Švajčiarsko). Nadviazali
m nohé pracovné a priateľské kontakty,

prezentovali úroveň dosiahnutých úspe
chov v oblasti služby v Armáde SR a zís
kavali skúsenosti pre ďalšiu činnosť.
N em ožno nespomenúť, že v roku
1986 bola Svätým O tcom pápežom
Jánom Pavlom II. vydaná apoštolská
konštitúcia Spirituáli militum curae s no
vou kanonickou úpravou pre duchovnú
službu v ozbrojených silách. Rieši pôso
benie katolíckej cirkvi v armádach sveta
v štruktúrach personálnych vojenských
diecéz a vojenských ordinariátov. Takto
pôsobia duchovní už v mnohých štátoch
pod vedením vojenských biskupov a or
dinárov. Pochopiteľne, aj našu duchov
nú službu čaká v najbližšom období
podobná transformácia.
Aktivity duchovnej a náboženskej služ
by začali proces duchovnej obnovy a mrav
nej obrody Armády SR. Takže kňazi
v armáde nie sú žiadni feldkuráti so zvlášt
nymi aktivitami, ako ich predstavil Hašek
vo Švejkovi, ale obľúbení kamaráti voja
kov s vážnym a dôstojným poslaním služby
Bohu a človeku v ozbrojených silách. Je to
výzva do budúcnosti aj pre veriacich prí
slušníkov našich ozbrojených síl, aby vyu
žívali ich službu a hlásili sa ku svojej viere
aj v tomto prostredí. Podobne kňazi by
mali chápať potrebu a opodstatnenosť svo
je j prítomnosti medzi príslušníkmi ozbro
jených síl, alebo prejaviť záujem aj o toto
spoločenstvo veriacich, či hľadajúcich
v rámci svojej pastorácie.
Tibor Ujlacký
Snímky: archív autora
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V
októbri m inulého roku sa mi
narodila dcérka, ktorá prišla na svet
osem týždňov skôr, ako bol určený ter
mín pôrodu. Vážila len 1650 g. Jej
zdravotný stav nebol najlepší a lekári
nám nedávali veľkú nádej. Potrebovala
m axim álnu zd ravotnú starostlivosť
a lepšie vybavený inkubátor, a tak nás
previezli do nem ocnice na nedonosenecké oddelenie.
N etušila som, čo ma tam čaká.
V cudzom prostredí človeku dobre
padne, keď m á pri sebe blízkeho pria
teľa, s ktorým sa m ôže podeliť o svoje
staro sti. Ja som však b o la sam a.
Hodiny a noci čakania trvali nekoneč
ne dlho. C ítila som sa bezm ocná.
Počas dvoch týždňov som chodievala
do nem ocničnej kaplnky a prosila som
Pannu M áriu o pom oc. Bol piatok,
keď mi lekárka oznám ila: „Vaša dcérka
je v kritickom stave. Robíme, čo je
v našich silách, nem ôžem e však nič
zaručiť.“ V duchu som sa pýtala:
„Bože, prečo? Prečo práve ona musí
zom rieť?“ Na túto otázku mi dal odpo
veď duchovný otec, s ktorým som sa
stretávala na bohoslužbách a sv. spo
vedi. Povedal: „Nebuď zúfalá. Ježiš vie žiadaš. Neviem, čo sa stane v tento
o tvojom utrpení. Vie aj to, čo preží deň, ale som si istá, že to nebude nič
vaš. N echce ti ublížiť. Pokús sa prijať zlé, lebo ty si stále pri m ne.“
tento kríž s láskou.“
Počas deviatich dní som sa každý
Po sv. spovedi som odišla do svojej večer m odlila D eviatnik k Božskému
nem ocničnej izby. Hovorím: „Pane, ty Srdcu. M aličká B arborka sa postupne
najlepšie vieš, čo je pre m ňa dobré. zotavovala. V posledný - deviaty - deň
Dôverujem tvojmu Srdcu. Prijím am od m odlitby prišiel ku m ne ošetrujúci
teba všetko. Prosím ťa len o jedno: daj lekár a oznám il mi: „Dieťa bude v po
mi silu, aby som splnila to, o čo m a riadku. Stav sa stabilizoval a z najhor

llustračná snímka

šieho je vonku.“ D ostala sa ž toho
zázrakom . B arborka potom priberala
na váhe a o pár dní sme odchádzali
domov.
Radosť, akú som prežívala, keď ju
kňaz pár dní pred Vianocam i krstil
v chrám e, sa nedá opísať. Boli to naj
krajšie Vianoce. Ď akujem Ti, Bože, za
milosť, ktorú si mi preukázal.
Renáta

/ / r á / t / t t /a ,
za - z/n re / y/ m .
■ t ŕ /Y -/á /t /t/a z ta .i/ /ta rZ zteJztý r/r /i.
/Z r á /f/t/ /h , /a /r /a , Z r r r /-t///
: =.
■ i a /tZ ztf / Z r z j/r a </zicé r r / ý / r rZ rrz/t.
■//■ /y f/tia /tt r J r //r , ŕ r r //ir ,í /n ť rZ rrJ f/a ŕ ! - '/b /r /z a z /Y fr /r .i/’r £ r /y Z a £ r/č m u r / a /
.s n # t/.M /'e £ r//t / a Z ur/r/zs z /tj/e r a Z
■/ / / r r / / r í š e / n J a J /á j/a r r /j/z t/r r a Z
■ l a /w m u j / a i ' a a z u t / r r / a ŕ e j / ’
/ t / v / a / r/t f r f/i r J e / A r , /f/ rZ e /re r / ŕ J,
£ e ¿ / a r u J r r / a / a z / r/ á ltz / t //ta /.’

■Z /tr r Z //'• tz r r r t / á ZarZrz/t //tt/ŕ r a Z
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MšSlIiMiwšB &o M /Ä r
„V roku 1968 pracoval o. Viktor Skorodenský ako účtovník v Záhradníckom podni
ku mesta Košíc, v závode Bernatovce. Tu
pred sviatkom MDŽ prišiel reportér z Výcho
doslovenských novín s úmyslom napísať
reportáž o predvianočnom zásobovaní mesta
Košíc kvetmi. Pri tejto príležitosti mu otec
Viktor povedal: „Pán redaktor, buďte tak lás
kavý a oslovte Vášho šéfredaktora, aby nás
prijal a vypočul, veď naša gréckokatolícka
cirkev žije osemnásť rokov v otroctve. „O dva
dni ho šéfredaktor pozval do Východosl.
novín. Prišiel v sprievode o. ICDr. Štefana
Ujhelyia a o. Bartolomeja Demka. Po zverej
není intervia vo Východosl. novinách, všetci
traja gréckokat. kňazi boli pozvaní na KNV
do Košíc, kde ich prijal krajský predseda
národného výboru Ing. Jozef Gabriška, ktorý
im povedal: „Všetci traja zanechajte zamest
nanie a začnite pracovať na organizovaní
obnovy gréckokat. cirkvi.“ A tak sa to začalo.
Kanonik o. Viktor Skorodenský sa 15.
januára dožil požehnaného veku 85 rokov.
Zo srdca mu blahoželáme a želáme, aby
v zdraví, plný sviežosti a záujmu o život
Cirkvi žil ešte dlho medzi nami ako žiarivý
maják obetavej kňazskej služby.
Pochádza z Belže, z blízkej dedinky pri
Košiciach. Narodil sa v bohatej kresťanskej
rodine. Jej bohatstvo spočívalo nie v penia
zoch, ale v deťoch, ktorým darovali život.
Mal deviatich súrodencov. Po teologických
štúdiách prijal sviatosť manželstva s učiteľ
kou Klárou Kreutzerovou, ktorá sa rozhodla
veme kráčať po jeho boku ako manželka
kňaza. Kňazskú vysviacku prijal 18. júla 1937
v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove z rúk
o. biskupa Pavla Gojdiča, OSBM. Bol duchov
ným vodcom veriacich vo Vapeniku, Hačave
a v rodnej Belži, kde pastoračné pôsobil.
Po mocenskom zlikvidovaní cirkevnej
hierarchie a celej gréckokat. cirkvi v ČSSR

Sv. Efrém SýrsHy - 28.1.

v roku 1950, žila v podmienkach katakomb
prvokresťanských čias. Tento údel miestnej
cirkvi prežíval aj o. Viktor statočne. Prešiel
jedenástimi profesiami vo vyhnanstve v Če
chách i na Slovensku. Dodnes si na roky
v katakombách podrobne a živo spomína
a analyzuje ich vo svetle Božieho slova: „Kto
chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba,
vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 8, 34).
Nasledoval svojho majstra s krížom na ple
ciach, ako väčšina gréckokatolíckych kňazov
v tomto období a vydáva svedectvo vernosti
Cirkvi a Svätému Otcovi. Dnes ho teší slobo
da Cirkvi a jej rozkvet. Jeho dušu blaží každý
krok Cirkvi dopredu, správnym smerom.
Kanonik o. Viktor Skorodenský je „po
sledný žijúci mohykán“, ktorý sa výrazne pri
činil o vznik Akčného výboru gréckokat.
cirkvi v roku 1968, ktorý viedol k jej obnove
niu. Akčný výbor jeden rok zastrešoval našu
cirkev pred štátom. Vykonával úlohu admi
nistrácie biskupského úradu. Vydával dekrét
pre kňazov na obsadenie gréckokat. farností.
O. Viktor Skorodenský, spolu s inými kňaz
mi, usporadúval plebiscity po jednotlivých
farnostiach a preberal chrámy.
Okrem iného ziskaval si popularitu svo
jim nádherným hlasom. Ako bohoslovec
a mladý kňaz častejšie vystupoval aj v roz
hlase v sólovom speve. Počas vyhnanstva bol
členom cirkevného zboru a účinkoval aj
v speváckom zbore Hlahol. Ešte ako študent
spieval ľudové piesne s Jankou Guzovou
a dostal viacero lákavých ponúk kariéry
týmto smerom. Odolal im a uchoval si túžbu
slúžiť veriacim ako Kristov kňaz. Pán ho
stále, aj počas skúšky, požehnával a dodával
potrebnú silu byť nielen dobrým kňazom, ale
aj dobrým manželom a otcom troch detí.
Z vďačného srdca prevolávame: „Na
mnohaja i blahaja lita o. kanonik Viktor“!
P. Ján BABJAK, SJ

2 genealógie Gojdičovcov
Doteraz známe písomné údaje o kňazs
kom rode Gojdičovcov pochádzajú z konca
18. storočia. Teodor Gojdič bol už roku 1785
farárom vo Výrave, neskôr v Sukove a Habure. Dedo Anton Gojdič blahej pamäti vladyky Pavla P. Gojdiča, ČSW, bol v rokoch
1838-1880 farárom v Mikovej. Jozef Gojdič
bol v rokoch 1839-1843 v Ruskom Kazimíre
a v rokoch 1843-1849 farárom vo Výrave.
Michal Gojdič pôsobil vo Valaškovciach
a Pčolinnom (1855-1896). Tu sa roku 1857
narodil Ján Gojdič, ktorý pôsobil ako admi
nistrátor vo Zvale v rokoch 1884-1902; celebs.
To bola jedna vetva rodu Gojdičovcov.
Z druhej vetvy, z Mikovej, pochádzal iný
Gojdič, kanonik, ktorý pôsobil vo Vápeníku

(1881-1891), Kurove (1891-1896) a Kružlove
(1897-1932), kde je aj pochovaný. Bol bratom
Štefana Gojdiča, otca nášho vladyku - muče
níka Pavla, ktorý pôsobil v Ľubovci (18861890) a Cigeľke (1890-1929). Ďalší Anton
Gojdič bol igumenom bazíliánskeho monastiera v Krásnom Brode a neskoršie na Bukovej
Hôrke. Brat vladyku Kornel Gojdič pôsobil
ako duchovný na fare vo Vyškovciach (19111917) a Kurove (1918-1941), kde je aj pocho
vaný.
Prosím ctených čitateľov Slova, ak majú
ďalšie a presnejšie údaje z rodopisu Gojdičov
cov po mužskej a ženskej línii, aby mi ich lás
kavo poslali do redakcie časopisu SLOVO.
Andrej Kaputa

Sv. Efrém sa narodil v roľníckej
rodine na začiatku 4. storočia. Aj keď
bol ako chlapec vychovávaný vo viere,
skôr sa podobal mladíkom dneška než
vzoru svätosti - bol bitkár, výbušný,
závistlivý a nevšímal si ľudí okolo seba.
Mnohokrát pochyboval o viere a o Bo
žej prozreteľnosti.
Božia milosť však nepozná hraníc.
Mladík bol raz nevinne uväznený spo
lu s dälšími dvoma mužmi. Na siedmy
deň počul vo sne hlas: „Teraz nie si
vinný. Trpíš však za predošlé hriechy.
Rovnako trpia aj ostatní.“ Keď ráno
vstal, porozprával spoluväzňom o sne.
Všetci sa zamysleli nad svojím pred
chádzajúcim životom a zistili, že neko
nali správne. Čoskoro na súde bola
dokázaná Efrémova nevina a on sa roz
hodol žiť pustovníckym životom.
Práve toto rozhodnutie zmenilo
prchkého a výbušného mladíka na roz
vážneho a pokorného muža. Raz mu
niesol brat pustovník obed, ale cestou
spadol a rozbil nádobu s obedom. Sv.
Efrém len s úmevom povedal: ,Ak
nechce ísť pokrm k nám, musíme my
k nemu.“
Keď sa stal jeho duchovný vodca
biskupom, povolal si k sebe mladého
Efréma, aby vyučoval deti. V tej dobe
ho chcelo zviesť isté dievča. Keď veľmi
naliehalo, povedal: ,Ak to mám urobiť,
chcem si vybrať miesto, ktoré sa mi bude
páčiť.“ N a otázku dievčaťa: „Kam pôj
deme? “ odpovedal: „Na trhovisko na
námestí.“ Tá z hrôzou odvetila: „Veďsa
tam pred ľuďmi budem hanbiťŕ Sv.
Efrém už len dodal: „ Tak, ty hlúpa, han
bíš sa pred ľuďmi, ale pred všadeprítom
ným Bohom sa nehanbíš? “ Toto jeho
„drsné“ správanie a slová vyvolali
u dievčaťa zmenu k lepšiemu životu.
Keď Peržania dobyli jeho rodné
mesto, odišiel sv. Efrém na horu blízko
Edessy, kde viedol prísny asketický
život. Neskôr, na žiadosť mnohých edessanov, založil v ich meste biblickú ško
lu, z ktorej povstalo mnoho význam
ných učiteľov. Stretol sa aj s Bazilom
Veľkým, od ktorého prijal diakonské
svätenie. Neskôr chcel Bažil vysvätiť
Efréma na edesského biskupa, ale on
radšej prestieral bláznovstvo a ušiel.
Počas veľkého hladu v Edesse (asi
373), keď prišiel pomôcť obyvateľom,
aj zomrel. Nazvali ho „harfou Svätého
Ducha“ a „prorokom Sýrie“.
-jg-
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SPRÁVY Z KRESŤANSKÉHO SVETA

VATIKÁN (KP/TK KBS) - Pre nečaka
ne veľký nápor pútnikov na začiatku
Svätého roku sa pápež Ján Pavol II. zrie
kol svojej obvyklej krátkej dovolenky ku
koncu roka.
BETLEHEM (KPS/TK KBS) - Tisíce
ľudí sa zúčastnili na polnočnej sv. omši
s latinským patriarchom Jeruzalem a
M ichelom Sabbahom, ktorý vyzval
k pokoju a spravodlivosti pre všetkých
ľudí.
ČÍNA (KP/TK KBS) - Tisíce veriacich
sa zúčastnili v Pekingu na polnočných sv.
omšiach. Vyjadrili nádej, že vo Svätom
roku 2000 sa znovu nadviažu diplomatic
ké styky medzi Svätou Stolicou a Čínou.
Tým by sa mohlo ukončiť aj utrpenie
stále ešte prenasledovanej podzemnej
cirkvi vernej Rímu.
ČÍNA (KP/TK KBS) - Na štedrý deň
zatkli v Číne 40 katolíkov, ktorí sa chceli
zúčastniť na zakázanej omši. Stalo sa to
v Chongrene v regióne Jiangxi - v oblas

ti, ktorá je baštou podzemnej katolíckej v Sixtínskej kaplnke 18 detí, z toho 14
bolo z Talianska, a po jednom z Brazílie,
cirkvi vernej Rímu.
Švajčiarska, Španielska a USA.
KUBA (KP/TK KBS) - Na vianočnej
procesii, ktorú viedol havanský arcibis USA (KP/TK KBS) - Protestantskí mi
kup kardinál Jaime Ortega sa zúčastnilo sionárski štatistici Dávid Barett a Todd
niekoľko tisíc veriacich. Bola to najväčšia Johnson vypočítali, že tento rok prekročí
katolícka procesia od revolúcie roku kresťanstvo hranicu dvoch miliárd.
1959. Po prvý raz na Kube prenášala štát
RÍM/EGYPT (KP/TK KBS) - Plánova
na televízia aj vianočný príhovor Svätého
ná cesta Svätého Otca po Blízkom
Otca.
Východe by mala začať v egyptskej
VATIKÁN (KP/TK KBS) - K Viano metropole Káhira. Odtiaľ Svätý Otec
ciam pravoslávnej cirkvi poslal Svätý navštívi v Mojžišových šľapajách horu
Otec zvláštne pozdravené posolstvo cirk- Sinaj a neskôr aj Izrael.
vám na východe. Zároveň vyjadril svoje
VIEDEŇ (KP/TK KBS) -O svetovú sen
želanie úplnej jednoty všetkých cirkví.
záciu pre všetkých biblistov sa postaral
VATIKÁN (VIS/TK KBS) - N a sviatok mladý grécky papyrológ Amphilochios
Zjavenia Pána Svätý Otec udelil v chrá Papathomas, keď vo Viedenskej národnej
me sv. Petra biskupskú vysviacku dvanás knižnici objavil fragm ent papyrusu
tim kňazom. Počas svojho pontifikátu z Egypta. Po oboch stranách obsahuje
vysvätil už 290 biskupov. Počet biskupov najstarší text listu sv. apoštola Pavla
Hebrejom. Papyrus pochádza z obdobia
v katolíckej cirkvi dosiahol počet 4469.
spred roku 500, čím je o dve storočia
VATIKÁN (KP/TK KBS) -Pápež Ján
starší, než poteraz známe rukopisy.
Pavol II. pokrstil v nedeľu 9. januára

Kanada je zem prisťahovalcov a utečencov. Zvláštne posta
venie v etnickej kultúre zatiaľ ešte stále má náboženská prí
slušnosť. Prisťahovalci sa totiž od samého začiatku snažia
zachovať svoju totožnosť prostredníctvom, či pomocou svojej
„etnickej cirkvi“. Farnosti sa neraz stávajú nielen miestom
náboženského kultu, obradov, ale aj miestom stretávania a rôz
nych podujatí. Často sú jedinou záštitou prežitia jednotlivých
národných zoskupení.
Slovenských gréckokatolíkov ešte nedávno viedli v eviden
cii ako Ruthénov, Rusínov, Ukrajincov, Karpatských Rusov,
Uhrorusov a pod. Tak ich označovali aj ročenky Apoštolskej
stolice. Obrat nastal na začiatku 60. rokov. Aj na severoame
rickom kontinente došlo k zmene názvu ich náboženskej prí
slušnosti. Oficiálne sa uvádzajú ako Slováci byzantského obra
Vysviacka otca biskupa Jána Hirku v roku 1990.
du, byzantskí katolíci. Aj Sv. Otec Ján Pavol II. vo svojej bule
o ustanovení eparchie jednoznačne hovorí o Slovákoch byzant Petra a Pavla v Lethbidge, Aleberta založili roku 1921. Podľa
zápisnice, starostlivo napísanej vo východoslovenskom nárečí,
ského obradu.
V
Kanade žije okolo 300 tisíc Grékov a v Toronte do 100
išlo o prisťahovalcov zo Spiša. Žiadali ukrajinského biskupa,
tisíc. Preto je skoro vylúčené povedať, že ste „slovenský gréc aby mohli v cerkvi používať slovenčinu. Dnes táto farnosť už
kokatolík“. Ako môže byť Slovák Grékom a Grék Slovákom, nepatrí do našej eparchie. V súčasnosti eparchia Sv. Cyrila a
bol by to hlavolam pre moderného Kanaďana. Neraz sa preto M etoda - pároch ThDr. Mons. Andrej Šinaľ, farnosť s kated
spomína nebohý o. Ján Mastiliak, CSsR s jeho stále platnou rálnym chrámom Premenenia Pána v Markham-Toronte, sídlo
vetou, že pod zástavou gréckokatolicizmu trpeli, pochodovali Apoštolského administrátora o. Jána Fecka, CSsR a o. Andre
a zomierali celé generácie veriacich a za pochodu sa zástava ja Krafcika, CSsR, farnosť Narodenia Presv. Bohorodičky
nemení. Tento názov sa tu používa už len pre „etnické“ potre v Toronte - pároch o. Miroslav Čajka, CSsR, farnosť Ochrany
P. Márie v Oshawe - správca fary o. Pavol Tomko, CSsR, far
by.
K hromadnému sťahovaniu aj slovenských gréckokatolíkov nosť Nanebovzatia P. Márie v Hamiltone - pároch o. Jozef
z bývalého Rakúsko-Uhorska došlo už v 80. rokoch minulého Mucha, farnosť Sv. Ducha vo Wellande - pároch Dr. Ján
storočia. Z pol milióna Slovákov napr. pred rokom 1918 v USA Girhiny, farnosť sv. Michala vo Windsore - pároch o. Igor
3/4 pochádzalo z východného Slovenska. Značnú časť medzi Zdravecký.
Jozef E. Suchý
nimi tvorili gréckokatolíci. V Kanade najstaršiu farnosť sv.
14
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Pribinov Hríž I. triedy
pre bishupa Pavla Petra Gojdiča
PREŠOV / BRATISLAVA (jg) - Dňa 3. januára 2000 v Grasalkovičovom paláci
v Bratislave prezident Slovenskej republiky p. Rudolf Šuster zapožičal najvyššie štát
ne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy Jeho Excelencii Mons. Pavlovi Petrovi
Gojdičovi in memoriam. Tento rád dostal o. biskup Gojdič za aktívny podiel na roz
voji duchovných hodnôt a kultúrneho života Slovenska.
Mons. Ján Hirka v reakcii na toto vyznamenanie uviedol: „Niektorí hovoria, že
ocenenie pána biskupa Gojdiča prišlo neskoro, ale my to nechceme kritizovať. Sám
pán biskup Gojdič bol veľmi skromný človek. Keď ešte žil, pýtali sa ho: Urobil vám
niekto nejakú krivdu? A on odpovedal: Mne nikdy nikto krivdu neurobil. Iste, všet
ko, čo pociťoval ako krivdu, nechával na Boží súd, nech sa tam posúdi. On bol sku
točne dobrák.“
Pribinov kríž I. triedy bol zapožičaný ešte pánovi Alexandrovi Dubčekovi in
memoriam za vytrvalý zápas za humanizmus a demokratizáciu života v našej vlasti
a pánovi Milanovi Šimečkovi in memoriam za aktívnu účasť na boji proti totalite
a za šírenie myšlienok humanizmu a demokracie.

Posviacka oitára v Košiciach - Terase
KOŠICE (pk) - Vianočnú radosť prežívali naši veriaci na košic
kej Terase už 20. decembera v Nedeľu Svätých Otcov. Zavítal
medzi nich košický exarcha vladyka Milan Chautur, CSsR, aby
v Chráme sv. Petra a Pavla, ktorý je pred dokončením, posvätil
oltár a odslúžil archijerejskú sv. liturgiu. Spoluslúžil P. Ján Babjak,
SJ, a správca farnosti o. Michal Hospodár.

V
:;1.'

KOŠICE (pk) - Na sviatok Narodenia
Pána slávil v katedrálnom chráme v Koši
ciach apoštolský exarcha Milan Chautur
archijerejskú sv. liturgiu. Vo všetkých far
nostiach exarchátu sa v tento deň čítal
jeho pastiersky list.
STARÁ ĽUBOVŇA (Jozef Kormaník) Gréckokat. veriaci v Starej Ľubovni si
zvláštnym spôsobom pripomenuli 10.
výročie prvej svätej liturgie východného
obradu v novodobej histórii mesta.
Sviečkový sprievod začal od Domu smút
ku a skončil pred novovybudovaným
chrámom Matky ustavičnej pomoci.
TREBIŠOV/ČEĽOVCE (pk) - N a svia
tok Zboru Presvätej Bohorodičky slávil
košický exarcha Milan Chautur archije
rejskú sv. liturgiu v Trebišove. Popoludní
sa stretol s mladými veriacimi v Čeľovciach a zúčastnil sa na ich vianočnom
programe.
KOŠICE/RAKOVEC n. O. (pk) - Mariá
na Medviďa, ktorý teologické štúdia

absolvuje v Ríme, vysvätil 27. decembra
1999 na diakona v katedrálnom chráme
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Koši
ciach košický exarcha Milan Chautur.
Popoludní navštívil farnosť Rakovec nad
Ondavou.

’

Bohozjavenia Veľkú večiereň s liturgiou
sv. Bažila Veľkého.

BODRUŽAL (J.V.) - Ako prví odustovú
slávnosť gréckokatolíkov na Slovensku
slávili veriaci bodružalskej farnosti svidníckeho dekanátu 1. januára na sviatok
TREBIŠOV (Marek Čižmár) - V mestskej sv. Bažila Veľkého. Táto farnosť v minu
športovej hale v Trebišove sa 28. decem lom roku získala prostriedky z fondu Pro
bra uskutočnil 8. ročník Vianočného tur Slovakia na obnovu svojich drevených
naja v halovom futbale. Turnaj slávnost chrámov v Príkrej, Hunkovciach a Miroli.
ne otvoril košický exarcha Milan Chau
BRATISLAVA (TKPB) - Prešovský bis
tur. Z ôsmych zúčastnených mužstiev si
kup Ján Hirka a košický exarcha Milan
prvenstvo ponechali domáci. N a záver
Chautur sa zúčastnili na stretnutí vrchol
podujatia sa uskutočnil exhibičný zápas
ných predstaviteľov cirkví a nábožen
medzi kňazmi košického exarchátu a pre
ských spoločností pôsobiacich na území
šovského biskupstva a predstaviteľmi
Slovenska s prezidentom Slovenskej
mesta Trebišov.
republiky Rudolfom Schusterom 4. janu
PREŠOV (TKPB) - N a sviatok Obreza- ára 2000.
nia Pána a začiatok nového občianskeho
PREŠOV (TKPB) - Piatich bohoslovcov
roka slávil prešovský biskup Ján Hirka
študujúcich v Collegiu orientalle v Spol
slávnostnú sv. liturgiu v katedrále sv.
kovej republike Nemecko prijal pred ich
Jána Krstiteľa. V rámci celoslovenských
odchodom vo svojej rezidencii biskup
akcií konaných pri príležitosti Veľkého
Ján Hirka.
jubilea 2000 slávil 5. januára v Predvečer
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Vyber si lásku,
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Istý nie príliš výrečný muž napísal:
„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezá
vidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je neha
nebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa,
nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale
raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí,
všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy neza
nikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamlknu a
poznanie pominie.“ (1 Kor 13, 4-8).
Nikto nezdokonalil tento jeho výrok už
2000 rokov. Je stále platný a nadčasový.
Človek hľadá naplnenie lásky a pre lásku
je ochotný otetovať čokoľvek. Pre jej krásu
sa už pobili nejedni muži i ženy, ba stiahla
do víra vojen aj mocné ríše. Stačí si spo
menúť na Kleopatra a Júlia Cézara, či na
francúzsku kráľovnú Annu Rakúsku a ang
lického lorda Buckinghama.
Pre lásku je človek ochotný zanechať
všetko, aby v nej znova všetko našiel. Jej
silu a trvácnosť nájdeme opísané najkraj
šie v Svätom písme: „Na srdce sa mi pritlač
ja k prsteň, sťa pečať na svoje rameno! Lebo
láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá
ako podsvetie. Jej páľa - to ohňa plápoly, jej
plamene, to Jahveho žiar. Ani veľké vody
lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia.
A keby človek za lásku chcel dať všetky
bohatstvá svojho domu, len by sa opovrhlo
ním.“ (Pies 8, 6-7). A práve ono je najlep
šou učebnicou lásky.
Ak človek veľa riskuje, veľa aj očakáva.
Ak dáva svoje srdce, chce naplnenie svoj
ho života. O čo väčšia je obeta, o to pri
chádza väčšie sklamanie, keď život zostá
va prázdny. Potom konštatuje: láska nesto
jí za nič. Ale aj tak ju znova hľadá.

Každý z nás už zažil lásku. Ale aká
bola? Mnoho ľudí pozná len jej prvý typ „láska, keď“. Veď už od detstva cítime túto
lásku: „Keď budeš dobrý, tak...“ alebo
„Keď budeš počúvať, tak...“ Ale táto láska
sa časom stane obchodom, výmenou

Mládež v Hlinnom
Od príchodu duchovného otca F. Kuzmiaka do našej far
nosti uplynula iba krátka doba. N aša m ládež však za ten
krátky čas stihla rozvinúť m nohé nové aktivity. Stretávame
sa vo farskej budove, zväčša pri nácvikoch novozaloženého
zboru Panny Márie Kráľovnej pokoja, ktorý vedie m anžela
duchovného otca pani R. Kuzmiaková. Piesňami k oslave
Boha a M atky Božej m nohokrát skrášľujeme liturgické obra
dy v našom chráme, čo prispieva k ich vyššej úrovni.
Ďakujeme nášm u nebeskému Otcovi, že sa takto aj my mladí - môžeme angažovať v Cirkvi a prispievať k šíreniu
dobrej zvesti a Novej evanjelizácie.
V. Onderová, J. Petríková
16

SLOVO - ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - 1/2000

| túžiš
poslušnosti za niečo, po čom človek práve
túži. Raz však dôjde k situácii, keď to za
„tak“ nebude natoľko ohodnotené, aby to
pred ním stálo za to.
Druhý typ lásky prežíva mnoho mla
dých ľudí. Je to „láska pretože“. A práve
ona sa stáva základom života a manžels
tiev mnohých párov. „Milujem ju pre jej
oči, vlasy či postavu“, hovoria muži. Ženy
milujú svojich mužov pre výzor, charakter,
moc, či peniaze. Ak sa však toto pominie,
pomíňa sa i láska. Je nepochopiteľné, ak
sa dnes rozchádzajú manželia po 40, či 50
rokoch spoločného života. Rozvod je
dôsledkom absencie základu, na ktorom
stálo ich manželstvo. A hurá do iného,
ktoré „ma naplní“.
Tretím typom lásky je „láska bez pod
mienok“. To znamená milovať človeka i
s jeho chybami a nedostatkami. Milovať
ho jednoducho takého, aký je. To je pravá
láska. Tá nehľadá uspokojenie jednej zo
strán, ale v nej sa každá oddáva tej drahej
bez výhrad. Nie je to otroctvo, ale slobod
né darovanie sa. To je láska až za hrob.
V
nedávno odvysielanom filme JEŽIŠ
pokúša diabol Krista práve tým, že mu
ukazuje ľudstvo také aké je, a aké bude:
plné násilia a hriechu, nespravodlivosti
a sebectva, plné nepochopenia Boha. Ale
Ježiš pre lásku aj k takémuto ľudstvu obe
tuje svoj život na kríži. Táto láska s ľah
kosťou prijíma v manželstve kríže a ťaž
kosti. Pre túto lásku je každé bremeno
„ľahké“. Je dokonalá - je láskou po celý
život - až za hrob.
Juraj Gradoš

______________________ ZAUJÍMAVOSTI

j í f j s a Jjjjjjjnnn
Sv. Januárius bol biskupom v meste
Benevent, ktoré sa nachádza medzi
Neapolom a Rímom a zomrel za staro
rímskeho prenasledovania kresťanov. Aj
dnes po 1700 rokoch jeho krv „tečie" a
aj dnes si benevenťania myslia, že im
„ho" neapolčania ukradli.
V
roku 305 za prenasledovania kres
ťanov v dobe cisára Diokleciána išiel sv.
Januárius povzbudiť ohrozených kresťa
nov v prístavnom meste Pozzuoli. Tam
bol zatknutý a sťatý. To je pravdivý
základ všetkých legiend o svätom, ktorý
je potvrdený aj z iných zdrojov. Túto
informáciu obsahujú aj najstaršie správy
o jeho smrti napísané niekedy v druhej
polovici 6. storočia.
Ampulky s jeho krvou vraj boli zhro
maždené a uložené v jeho hrobke. Tento
postup bol u mučeníkov úplne prirodze
ný a obvyklý.
Je pravdou, že kult sv. Januária
v Neapole existoval už v roku 432.
Dokonca sa stal aj patrónom mesta, čo
potvrdzujú aj fresky z 5. storočia
v Januáriových katakombách. Táto jeho
úcta však nemá ešte nič spoločného
s jeho krvou.
O
januáriovej krvi sa nehovorilo až
do 15. storočia. V neapolskej katedrále
sa od roku 1659 zapisoval každý presun
pozostatkov svätca, ako aj stav jeho krvi v dnešnej dobe, ba často práve Januário- tekutá, či tuhá. Keď krv nebola teku vi ľudia vyčítajú, že neurobil „dobro“.
Napríklad na konci 18. storočia, krát
tou, čo sa stávalo ozaj zriedkavo, bolo to
ko po Francúzskej revolúcii, napadli
zlé znamenie.
Aj keď Cirkev povolila uctievanie sv. Francúzi N eapol. Počas francúzskej
Januária, nikdy neoznačila prem enu okupácie, ktorú neapolčania považovali
tekutosti jeho krvi za zázrak. K podob za pohromu, bola Januáriová krv teku
ným udalostiam vraj často dochádza aj tou, čo bolo pokladané za prejav priazne
pri krvi iných m učeníkov okolia revolucionárom. Nazlostení a tem pera
Neapola. A práve toto mesto, aj keď má m entní Taliani nahradili svätca vo funk
povesť „raja", svojich občanov napĺňa cii patróna N eapola sv. A ntonom a
neustálou hrozbou „pekla". V zbierke dokonca dali namaľovať maľbu, kde sv.
básnika Yergília je vchod do pekla A nton bičuje sv. Januária. Ale pri prvej
umiestnený práve na okraj Neapola, kde erupcii Vezuvu sa hneď vrátili k svojmu
dnešné paneláky oblopujú bublajúce osvedčenému ochrancovi.
Dve sklenené ampulky s jeho krvou
krátery. Túto scenériu dopĺňa majestát
ny Vezuv, ktorý sa týči nad mestom ako sú um iestnené v dvojitom relikviári,
jeho vládca a neustále ho napĺňa hroz ktorý sa obyčajne vystavuje k verejnému
bou zemetrasenia a erupcie.
uctievaniu tri krát v roku: v sobotu pred
Januárius sa stal útočišťom neapolča- prvou májovou nedeľou a počas oktávy,
nov počas nespočetných katastóf spôso 19. septembra a nasledujúcich osem dní
bených nielen prírodou, ale aj človekom. a 16. decembra na pam iatku ničevej
Tieto prosby neprestali zaznievať ani erupcie Vezuvu v roku 1631.

Aj keď všetky vedecké analýzy doká
zali, že obsahom väčšej ampulky je ľud
ská krv, jej správanie sa odporuje všet
kým fyzickým zákonom.
Aj dnes sú ľudia, ktorí majú neoby
čajnú úctu k tekutej mučeníkovej krvi.
Ale veľmi často zabúdajú na samotného
sv. Januária, ktorý sa tak dostal do
„tieňa“ vlastnej krvi.
Juraj Gradoš
N a tejto strane Vám budeme prinášať
zaujímavosti z kresťanského sveta, ale
hlavne by sme chceli odpovedať na
Vaše listy. Ak m áte nejaký problém,
napíšte do redakcie a my skúsime
nájsť fundovaného človeka, ktorý
Vám na stránkach tohto časopisu
odpovie.
Vaša redakcia
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LITURGIA

Z m y š l ie n o k na k a žd ý deň

Pondelok 24.1. - Xénia Rímska, prepodobná
Rúcho svetlé. Menlivé časti z pondelka alebo
0 prepodobnej
Hebr 11, 17-31, zač. 329; Mk 9, 42-50. 10, 1
zač. 42
Utorok 25 .1. - Gregor Bohoslovec, biskup
Záväzná spomienka. Rúcho svetlé. Menlivé
časti o Gregorovi. I teraz podľa predpisu.
Hebr 7, 26-28, 8, 1-2, zač. 318; Jn 10, 9-16,
zač. 36

Pondelok 31.1. - Kýr a Ján, nezištníci.
Menlivé časti z pondelka alebo o nezištníkoch
Rúcho svetlé.
Jak 2,14-26, zač.53 Mk 10,46-52, zač.48
Utorok 1. 2. - Trylón, mučeník
Predprazdenstvo Stretnutia Pána. Antifóny kaž
dodenné, Tropár a kondák z predprazdenstva,
Prokimen, aleluja, pričasten z utoroka.
Jak 3,1-10 zač.54; Mk 11, 11-23 zač.50
Streda 2. 2. Stretnutie Pána so Simeonom,
Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Menlivé

Stroda 26 .1.

- Xenofón, prepodobný
Menlivé časti zo stredy (rúcho pôstnej farby)

časti zo Stretnutia. Namiesto Dôstojné sa spie
va Panenská Bohorodička. Svätenie sviec.

alebo o prepodobnom (rúcho svetlé)
Jak 1,1-16, zač. 50; Mk 10,11-16, zač. 44

Myrovanie.
Hebr 7, 7-17 zač.316; Lk 2, 22-40 zač.7

Štvrtok 27. 1. - Prenesenie ostatkov sv. Jána
Zlatoústeho
Rúcho svetlé. Menlivé časti zo služby o svätiteľovi.
Jak 1, 19-27, zač. 51; Mk 10, 17-27, zač. 45
Piatok 28 .1. - Efrém Sýrsky.
Menlivé časti zo služby o prepodobnom.
Jak 2,1-13, zač. 52; Mk 10,24-32, zač. 46.
Sobota 29 .1. - Ignác Bohonosný, biskup muče
ník
Menlivé časti zo soboty alebo o mučeníkovi.
Kol 1,1-6, zač. 249; Lk 16,10-15, zač. 81
Nedeľa 30 .1. -Troch svätiteľov.
Tridsiataprvá nedeľa po Päťdesiatnici - 3. hlas
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je tretie.
Antifóny nedeľné. Tropáre: z hlasu a o Svätiteľoch; Kondáky: z hlasu, Sláva: o Svätiteľoch,
1teraz: podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten najprv z hlasu a potom o Svätiteľoch.
1 Tim 1,15-17, zač. 280 (nedeľa);
Hebr 13,7-16, zač. 334 (Svätiteľom);
Lk 18,35-43, zač. 93; Mt 5, 14-19, zač. 11.

30. nedeľa po ZSD
„Ešte ti jedno chýba. Predaj všetko, čo
Do 9. februára okrem piesne na vchod a číta
máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad
ní, menlivé časti ako 2. 2. Liturgická farba je
v nebi. Potom príď a nasleduj ma. “
(Lk 18, 22).
svetlá.
To
„jedno“
nemusí
byť
u
každého to
Štvrtok 3. 2. - Simeon Spravodlivý, Anna proroisté
a
nemusí
to
byť
práve
to,
čo
chcel Ježiš
kyňa
Kristus od bohatého mládenca. V každom
Tropáre: zo Stretnutia a o Simeonovi, Sláva:
prípade sa však žiada odpútať sa od toho,
kondák o Simeonovi. I teraz: kondák zo Stret
čo nás zdržuje na ceste k Bohu.
nutia. Prokimeny zo Stretnutia a o Spravodli
Šablónskemu roľníkovi sa zapáčil kôň
vom
ženevského biskupa.
Jak 4 ,7 -1 7 .5 ,1 -9 zač. 56; Mk 11,27-33 zač. 52
„Monsiňor, dajte mi ho.“
Piatok 4. 2. - Izidor Pelúzijský, prepodobný
„Ak sa pomodlíte nábožne Otčenáš,
1 Pet 1,1-26 2,1-10 zač. 58; Mk 12,1-12 zač. 53
môžete si ho vziať.“
Chlap si potrel ruky, zložil klobúk
Sobota 5. 2. - Agáta, mučenícka
a začal. Pri tretej či štvrtej vete mu padli
1 Sol 5,14-23 zač. 273; Lk 17, 3-10 zač. 84
oči na nové sedlo. Nemohol sa zdržať.
Nedeľa 6. 2. - Bukol, prepodobný
„Monsiňor, aj sedlo?“
Tridsiata druhá nedeľa po Päťdesiatnici
„Drahý môj, ako vidím, ani jedno, ani
o Zachejovi
- 4. hlas
druhé.“
Liturgická farba je svetlá. Evanjelium na utierni
„Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj
je štvrté. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu a zo
tvoje srdce“ (Mt 6, 21).
Stretnutia; Sláva: kondák z hlasu, I teraz: kon
dák zo Stretnutia. Prokimeny, aleluja a pri
časten najprv z hlasu, potom zo Stretnutia.
Namiesto Dôstojné je: Panenská Bohorodička.
1 Tim 4, 9-15 zač.285; Lk 19, 1-10 zač. 94

Darovatí na SLOVO ĎAKUJEME !
-

Jozef Hvať, Bardejov, 188 Sk; Róbert Cibík, Galanta, 38 Sk; Metodij Stecjuk, Sernica, 88 Sk; Peter
Pelák, Tulčík, 88 Sk; Ing. Michal Novotný, Žiar nad Hronom, 88 Sk; Ján Regenda, Horňa, 100 Sk;
Ladislav Lazúr, Belža, 148 Sk; Ján Blicha, Jaseňov, 38 Sk; Mária Hlušková, Lipany, 38 Sk; Beata
Chromá, Nižná n/0, 38 Sk; Dr. Ján Hospodár, Brat, 38 Sk; p. Fischerová, Prešov, 100 Sk;
p. Gramatová, Malá Poľana, 24 Sk; A. Hreško, Pozdišovce, 44 Sk; Juliana Tomková, Hraň, 50 Sk;
Michal Figeľ, Hraň, 50 Sk; Veronika Fejerčáková, Suchá Dolina, 100 Sk; Imrich Senčák,
Miklušovce, 40 Sk; Sabová, Trhovište, 40 Sk; Dojčák, Horovce, 40 Sk; Helena Demeková,
Drieňov, 40 Sk; Marta Sabolová, Drieňov, 40 Sk; Ing. Andrej Fedor, Dvorianky, 40 Sk; Veronika
Džačovská, Červená Voda, 100 Sk; Mária Mojzešová, Červená Voda, 100 Sk; Helena Mojzešová,
Červená Voda, 100 Sk; Michal Rozkoš, Piskorovce, 40 Sk; Magdaléha Timurová, Sabinov, 100 Sk;
Ján Obšitoš, Zbehňov, 88 Sk; Xénia Farkašová, Košice, 74 Sk; Anna Sučková, Chmeľov, 130 Sk.
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29. nedeľa po ZSD
„Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú
kde? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca,
čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“
(Lk 17, 17-18)
Y
nedeľu sa pri stole zhromaždila celá
rodina. Keď sa najedli, matka pripravila
puding s čokoládou. Svojej najmladšej
dcére dala vrchovato, lebo puding mala
veľmi rada. Keď ho dcéra s chuťou zjedla,
otec ju chcel naučiť dobrému správaniu
i vďačnosti. Preto sa jej spýtal: „A teraz čo
povieš?“ Avšak dcérka namiesto očakáva
ného „ďakujem“ nahlas odpovedala: „Ma
ma, ešte mi daj!“

SLOVO - ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - 1/2000

31. nedeľa po ZSD
„Keď sa približoval k Jeríchu, pri ceste
sedel akýsi slepec a žobral... Tu vykríkol:
„Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“
Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. “
(Lk 18, 35-39).
Wilhelm Busch hovorí o jednom indic
kom kresťanovi, ktorý ako študent prišiel
do Nemecka. Zriekol sa kresťanstva, pre
tože ho kresťania veľmi sklamali.
Je to smutné a pre kresťanov zahanbu
júce. Lenže Ind konal unáhlene. Mal sa
učiť od tohto slepého pri Jeríchu. Ten sa
nedal utíšiť ani Kristovými učeníkmi, ale
„ešte väččšmi kričal“ (Mt 18, 39). Volal
a Ježiš ho počul... Hľa, aké krásne prisľú
benie pre nás! Smieme sa k nemu modliť.
On nás počuje. „Skúste a presvedčte sa,
-fdaký dobrý je Pán.“ (Ž 34, 9).

INZERCIA

Informácia o linhe „Valentín
Hneď na začiatku dovoľte, aby sme
sa vám predstavili. Sme novovzniknutá
linka gay pomoci - nádeje pre veriacich
na Slovensku. Vznikli sme ako odozva
na jeden z mnohých naliehavých prob
lémov a potrieb súčasnosti. Toto naše
úsilie vzniklo vďaka snahe gréckokato
líckej cirkvi podať pom ocnú ruku tým,
ktorí ju najviac potrebujú, stáť bližšie
pri človeku, a takto duchovne pomôcť
znášať kríž a bremeno, ktoré nás, ľudí,
neraz tlačí až k pádu. Chcem e to robiť
v duchu slov sv. Písma: „Neste si vzá
jomne bremená, a tak naplníte Kristov
zákon.“ (Gal 6,2)
Keď sa človek dostane do ťažkej
životnej situácie, potrebuje niekoho, kto
ho trpezlivo vypočuje, pochopí, poradí,
podporí či povzbudí. Môže sa na nás
obrátiť každý, kto má problém s hom o
sexualitou a nevie, čo robiť a ako ďalej
žiť. Mnohí sa väčšinou uťahujú do
samoty, majú pocit previnenia, alebo
ich prenasleduje strach z m ožného
odhalenia. Keď predsa len nájdu odva
hu zdôveriť sa, stretávajú sa s nepocho
pením, či nezáujmom. Prežívajú neuro
tické stavy, sú depresívni a často ich pre
nasledujú sam ovražedné myšlienky.
Našou snahou je, aby sa z nich stali
plnohodnotní ľudia. Vznikli sme z inici
atívy Gréckokatolíckeho farského úradu

I NZERCI A
VÝZVA - D o redakcie sme dostali list ako reak
ciu na článok Anny Semanovej uverejnený v čísle
21 zo 7. novembra 1999 pod názvom „Božie
dieťa“. Prosíme pani Semanovú, aby sa písom ne
skontaktovala s našou redakciou.
D ňa 24. januára 2000 uplynul
bolestný prvý rok spom ienok, čo
nás opustila naša drahá mam ka,
stará m am ka, p rastará m am ka
pani Mária Komanická.

ss

v Košiciach - Staré mesto, pri ktorom
linka s názvom „Valentín“ existuje. Je
určená pre všetkých tých, ktorí túžia po
duchovnej, psychickej i odbornej pom o
ci v prípadoch homosexuality. Takto
chceme prekonať bariéru samoty a opu
stenosti najm ä veriacim ľuďom a po
vzbudiť ich tým, že im dáme pocítiť
Božiu lásku a spolupatričnosť cirkevné
ho spoločenstva. Svoju pom oc však neohraničujem e len na veriacich. Chceme
byť otvorení aj pre širšiu verejnosť
a takto pre mnohých navonok prezento
vať možnosť nájsť zmysluplné východis
ko v riešení svojej životnej ťažkosti,
ktoré je hodnotnejšie ako iné rôzne po
núkané alternatívy. Chcem e pomôcť
nájsť zmysel ďalšieho života tým, ktorí
ho pod ťarchou problém ov strácajú.
N ie sme telefonická linka, ale
výhradne písomná, listová. Chcem e tým
zaručiť dôvernosť a individuálny prístup
ku každém u človeku.
Brat Valentín (za linku) a o. Marko
Rozkoš (za farský úrad)
Adresa pre verejnosť:
linka VALENTÍN
GFÚ
Moyzesova 40
04Ó 01 Košice

Redakcia časopisu
[ L
vyhlasuje

fotografickú súťaž
v tém ach:

A . člo vek
B. p ríro d a
C. sakrá ln a stavba a litu rg ia
Snímky zasielajte do konca júna 2 0 0 0

Prosíme o spomienku pri modlitbách.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
15. januára 2000 sa dožíva pekného veku 85
rokov naša drahá m am ka Mária Lukáčová z Ti
chého Potoka a 23. januára 2000 sa dožíva náš
otec Juraj Teringa z Olšavice 77 rokov.
Všetko najlepšie im praje H elena Lukáčová z Ti
chého Potoka.

Mnoho rokov, šťastných rokov!

m nohí z Vás prejavili záujem o uve
rejnenie inzerátov, sviatočných a ju
bilejných blahoželaní, zoznámení,
poďakovaní a sm útočných oznámení
(ako je to zvykom v iných periodi
kách, napr. v Katolíckych novinách).
Teší nás Váš záujem, že aj takýmto
spôsobom chcete prejaviť a vyjadriť
úctu a lásku k svojim blížnym.
Aby sa predišlo prípadným nedo
rozumeniam , uvádzame podmienky
inzercie v našom časopise:
- text inzerátu, prípadne fotografiu
je potrebné zaslať najneskôr mesiac
pred želaným uverejnením;
- fotografia musí byť na fotografic
kom papieri;
- rozsah inzerátu je ľubovoľný;
- redakcia si vyhradzuje právo na
úpravu textu;
- inzercia bude obsahovať tieto rub
riky: kúpa, predaj, výmena, ponuka
práce, sprostredkovanie, zoznám e
nia, oznámenia, blahoželania, poďa
kovania, spomienky a ostatná inzer
cia;
- za inzerát sa považuje aj blahože
lanie a poďakovanie veriacich kňazo
vi - správcovi farnosti;
- podm ienky uverejnenia inzerátu:
- poštovou poukážkou typu C za
slať na adresu redakcie za fotografiu
30 Sk za každé slovo inzerátu 3 Sk.
Inzerát bude uverejnený až po
zaplatení.

na adresu:

SIO VO
P.O.Box 2 0 4
0 8 0 01

Prešov

Podmienky súťaže:

K tom uto kroku sme pristúpili
vzhľadom na to, že tento spôsob
inzercie je bežný vo všetkých komu
nikačných prostriedkoch (tlač, roz
hlas aj televízia) a inzeráty netvoria
bázu obsahovej stránky časopisu.
Aj napriek tomu však chápeme
inzerciu ako službu a pomoc našim
čitateľom, nie ako obchodnú záleži
tosť, a preto ponúkame veľmi výhod
né podm ienky uverejnenia vašich
inzerátov.

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len amatéri.
2. Rozmer snímky má byť minimálne 9 x 13 cm.
3. Zaslané snímky môže redakcia uverejniť.

- V Í Ť A Z I BUDÚ O D M E N E N Í -

Juraj Gradoš
vydavateľ

INZERCIA DO ČÍSLA 5 JE BEZPLATNÁ !!!
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o Michala Vaška ponúka
Vydavateľské si užby
službyľ%
vydávanie kníh a časopisov
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Kompletne polygrafické služby
•

Ĺ
Ír ~B

tlač kníh, časopisov, reklam ných letákov,
brožúr, vizitiek, kalendárov

■ n fc
Kompletné kníhviazačské služby
•

falcovanie do form átu B1, všetky druhy väzieb
vrátane V8 (niťou šitá s tvrdými doskami),
špirálovanie kalen dáro v to čen o u aj zatváraqou
špirálou

Záruka kvality
•

nový štvorfarebný tlačiarenský stroj
H e id elb erg GTO 52-4, obsahujúci vysokovýkonný
fa re b n ík s o 16 valcam i, farebníkové valce s b
rozterom , ňastavitéfný stranový rozti
d elen ý n ô ž fareb nice a p riam e film>

rut~
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Vydavateľstvo Michala Vaška
Ružová 22, 080 01 Prešov

nské vydavateľstvo
Wm
t ; ; ;

4ľ@
Uyru ¿ iih

oznamuje svojim
cteným záhazníHom,
že predajňa z Hlavnej ul. č. Z
bola presunutá
ch priestorov

1.) Florencia - Rím - Assisi - Padova
2 . - 6 . a p ríla 2 0 0 0
2 .) B enátky - ka rn ev al
3. - 5 . m a rc a 2 0 0 0

Cena:

3 .) LURDY - M onaco - M a rs e ille 4 . - 9. m ája 2 0 0 0

y - Carcasone
Cena: 4,920,- Sk

4 .) B enátky - M o ntecasíno - Rím

cia - Pissa
Cena: 4.480,- Sk

15. - 1 9 . jú n a 2 0 0 0

v Prešove (vedľa Hatedrály).
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■,r ;

-až 800 titulov
literatúry:
-bohoslužobné predmety;
- ružence, obrázky a pod.;
- kopírovacie služby;
- darčekové predmety;
'rnictvo.

LURDY - Fatim a
8 . - 1 7 . o k tó b r a : I00
S alzb u rg - Einsie
2 7 . au gusta - 2.
Lido A driano - týži
jia d k o

¡In - N e v e r

ptembra

- A ndorra-I ice
Cena |J 8 0 ,- S k

ný políyto

i spojený
zájazdu)

' i£!

30. júm

mm
Ďakujeme zákazníkom
za dôveru v roku 1999
a prajeme veľa úspechov
v svätom roku 2000.

Cend 8.180,- Sk
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