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Obec leží v severnej čast Nizkych Beskýd
v okrese Bardejov, v údolí západného prítoku
Ondavy, v nadmorskej výške okolo 405 m.
Najstaršia správa o Jedlinke pochádza z listiny
z 20. septembra 1559, keď šľachtica Gašpara Šerédiho uviedli do vlastníctva panstva Makovica.
Vlastníctvom tohto zemepána bola aj Jedlinka,
ktorá vznikla v polovici 16. stor.. Názov dostala
podľa prof. F. Uličného od staršieho pomenova
nia zalesneného údolia, v ktorom sa vyskytovali
jedle. Prví osadlíci Jedlinky boli Rusíni.
V
stredoveku bola Jedlinka neveľkou dedi
nou v Šariši. V roku 1788 žilo v nej 133 grécko
katolíkov. V 19. a 20. storočí odišlo veľa Jedlinčanov do USA a Kanady.
Pri poslednom sčítaní ľudu v roku 1991 sa zo
119 obyvateľov prihlásilo za gréckokatolíkov 40 a
až 20 neuviedlo svoje vyznanie.
Jedlinka je filiálkou gréckokatolíckej farnosti
v Mikulášovej, ktorú spravuje o. Mgr. Peter listov. Tri ikony miestneho radu (sv. Mikuláš,
Hodegétria a Christos Pantokrator) sú maľované
Geletka.
Drevený gréckokatolícky chrám v Jedlinke tradične. Na štvrtej ikone Ochrana Bohorodičky
má patrocínium Ochrany Panny Márie. Bol je viditeľný vplyv barokového európskeho maliar
postavený v roku 1763. Uvádza ju aj súpis far stva. Na tejto ikone je však použitý východný
ností Mukačevskej eparchie z roku 1788. Chrám typ, kde miesto plášťa je šatka, pod ktorou sú
opravovali v rokoch 1945, 1969 a ďalšie opravy z obidvoch strán cirkevní a svetskí predstavitelia.
boli aj v neskoršom období (1995). Traduje sa,
Nad kráľovskými dverami je ikona Posledná
že tento chrám priviezli z Poľska na miesto večera, od ktorej napravo a naľavo je po šesť ikon
- „prazdnikov“. Tieto presnejšie obrazy už nepri
zničeného starého zo 17. storočia.
Cerkov v Jedlinke architektonicky tvorí troj- pomínajú pôvodný ikonopis a sú charakteristické
priestorový zrubový typ stavby. Pôdorysne je čle štýlom neskorobarokového maliarstva. Ďalší rad
nená na štvorcovú svätyňu, väčšiu loď a babinec, ikonostasu má obrazy apoštolov, navzájom odde
ktorý výnimočne je s rovnakou šírkou ako pro lené pilastrami (stĺpikmi). Na najvyššej časti iko
stredný zrub lode. Nosné piliere veže vychádzajú nostasu sú proroci Starého Zákona. Ikonostas
zo zrubovej časti chrámu a z vonkajšej predsiene. reštaurovali po roku 1980.
Steny sú kryté vertikálne kladenými doskami
Oltár vo svätyni má bohato zdobenú ikonu
a lištami. Tri stanové strechy sa smerom na Narodenia Panny Márie, zo začiatku 19. storo
západ stupňovito zvyšujú a sú prikryté šindľom čia, nad ktorou je menšia ikona Ochrany Boho
a ukončené makovičkami. Kovové kríže na rodičky - olejomaľba z 18. stor. Ikona Posledná
vrcholoch makovičiek, mreže na oknách, zámky večera z roku 1744 je tiež vo svätyni, kde na žera kovania dverí sú pôvodným dielom domácich tveníku, najmä na západnej strane je 10 cenných
ľudových majstrov. Zaujímavosťou sú spevňova ikon, tempery na dreve zo 17. a 18. storočia.
cie trámy v lodi, ktoré sú zdobené vyrezávanými
Kunsthistorik V. Grešlík, CSc. v tejto súvis
hviezdicami.
losti konštatoval v tlači, že ikonografia ikon
Ikonostas pochádza z obdobia výstavby chrá chrámu v Jedlinke je akýmsi sútokom východ
mu z druhej polovice 18. storočia. Je to najvzác ných a západných prvkov a svojráznou umelec
nejší a najkompletnejší rokokový ikonostas na kou hrou svetla a farieb.
Slovensku. Ikony sú lemované rastlinnými motív
Drevený gréckokatolícky chrám Ochrany
mi a bohato zlatené. V strede sú kráľovské dvere Panny Márie v Jedlinke je vzácnou a netradičnou
so Zvestovaním a s medailónmi štyroch evanje sakrálnou stavbou svojho druhu na Slovensku.
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ÚVODNÍK

M ijeme v kultúre, ktorá m á veľa príM
vlastkov. Je to kultúra vedeckého
M. J rozvoja, kultúra inform ácii, kultúra
sm rti ale i nádeje na krajší život. Spoloč
ným znakom týchto rôznych oblastí súčas
nej kultúry je, že oslavujú človeka, ktorý je
pyšný na dielo svojho um u a rúk a naplne
ný sebauspokojujúcou hrdosťou necíti
potrebu klaňať sa Bohu.
Ako rieši postoj pýchy Sväté písmo?
Biblia vidí jednoznačne veľkosť človeka
v poníženosti a odm ieta zveličované sebauznanie ľudských zásluh ako hriešne.
Typickým príkladom pre nesprávny postoj
samoľúbosti pred Bohom je farizej z podo
benstva predpôstnej nedele. Farizej bol
nábožný človek, ktorý skutočne uskutočňo
val prikázania. H rdo prišiel do chrám u
a informoval Boha o svojich náboženských
výkonoch. D om nieval sa, že čím väčší
výkon, tým väčšie uznanie a postavenie
v Božích očiach. A ešte jeden m om ent si
treba všimnúť. Popri vlastnom sebauspoko
jení nezabudol vyjadriť pohrdnutie nad
inými ľuďmi, ktorých v jeho konkrétnej
situácii predstavoval mýtnik. Túto falošnú
dokonalosť farizeja odhaľuje v podobenstve
sám Ježiš Kristus. Paradoxne ukazuje na
mýtnika, ktorý bol v ociach ľudu verejným
zlodejom a hriešnikom . Ale jeho duša bola
pokorná. A znakom pravej pokory je, že
človek neposudzuje iného, ale vyznáva
svoje hriechy. M ýtnik to urobil a získal
pred Bohom ospravedlnenie.
Aj v našom živote ak chcem e, aby bol
pravdivý pred Bohom , m usím e si klásť
otázky: Kedy sme v postoji farizeja a kedy
mýtnika? A aká je duchovná motivácia
osvojiť si pokorné zmýšľanie? Veď za poko
ru sa nedávajú žiadne ceny a je tak ťažko si
ju osvojiť. Príkladom totálnej pokory je
Ježiš Kristus. O ňom napísal apoštol Pavol
hlboké vyznanie: „On hoci m á božskú pri
rodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti
s Bohom, ale zriekol sa seba sam ého, vzal
si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný
ľuďom, a podľa vonkajšieho zjavu bol
pokladaný za človeka. U ponížil sa, stal sa
poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“
(Flp 2, 6-8). K ristus, ktorý je pravým
Bohom, stáva sa od betlehem skej m aštaľky
až po golgotský kríž pokorným človekom
a my, nepatrní ľudia, sa v živote často chce
me stať bohom .
f

Mgr. Michal Hospodár, ml.
člen redakčnej rady
člen m asm édialnej
kom isie KBS

Francúzsky filozof Pascal bol pre svoju
vieru často vysmievaný v tzv. „vedeckých
kruhoch“. Pri jednej príležitosti ho istý
posm eškár napadol s otázkou, čo treba naj
viac človekovi, aby sa duchovne zveľadil.
Pascal spoznal, že dotyčném u posm eškáro
vi ide o výsmech viery, nuž m u pokorne
a m ilo odpovedal: „Vám aj m ne najviac
treba, aby sme sa pred Bohom a pred ľuďmi
úprim ne pokorili, lebo bez pokory nás Boh
nespasí“.
Čo je teda pokora? Pravá pokora neničí
v nás osobné dary a hodnoty, ale dovoľuje
priznať a vážiť si ich. Súčasne nás nabáda,
aby sme tieto dobrá a hodnoty dali do
správneho poradia tak, aby nás od Boha
neodvádzali, ale k Bohu privádzali. Povzbu
divý a m otivačný je pre nás príklad ľudí
z rôznych oblastí súčasného života, ktorí
popri osobných úspechoch a obdive iných
ostali skrom ní a pokorní. Najm ladší slo
venský vysokoškolský profesor Vladimír
Krčméry, nositeľ titulu vedec roka, alebo
špičková slovenská plavkyňa M artina
M oravcová - m ôžu byť v tom to smere prí
kladom.
„Boh pyšným odporuje, ale pokorným
dáva m ilosť“ (1 Pt 5, 5). Tento biblický
citát, ktorý sa nachádza až na troch mies
tach Svätého písma, je veľmi výrečný. Buď
prídem e k Bohu pokorní, alebo neprídem e
k ne-mu vôbec. Veď aj zmýšľanie aj m odle
nie aj konanie m á byť pokorné, ako nám
ukazuje súčasný pápež Ján Pavol II.
V rám ci prípravy na Jubilejný rok 2000
pokorne prosil o odpustenie všetkých za
hriechy cirkvi, spáchané v histórii v jej ľud
skej dimenzii.
Ak niekedy cítime, že nás okolie neprijí
m a alebo mám e veľké pokušenie pustiť sa
do kritiky iných, zastavm e sa. Uznajme svo
ju slabosť a povedzme s mýtnikom: Bože,
buď milostivý m ne hriešnem u. Po takomto
úprim nom priznaní zažijeme jednu z naj
krajších chvíľ svojho života. Boh sa nám
stane nanovo blízkym a my sa mu ochotne
budem e klaňať a svoj život utvrdím e v prav
de. Lebo pokora je pravda.
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SVÄTÁ ZEM

Ain Karim - celkový pohľad

Sedem kilom etrov juhozápadne od Jeruzalem a pred bazilikou je zdobený m nožstvom tabuliek
leží m alé m estečko A in Karim . Izraelčania ho s textom M agnifikatu v rôznych jazykoch. N ájde
volajú En-Kerem, čo v preklade znam ená „pra te tu aj slovenské:
meň vínneho kra - viniča“. Kresťania ho pom e
novali názvom „Sv. Ján v h o rá ch “. Tradícia od 5.
storočia uvádza m esto Ain K arim ako bydlisko
kňaza Z achariáša a jeho m anželky Alžbety, teda
ako rodisko sv. Ján a Krstiteľa. A in K arim teda
p am ätá návštevu Presvätej B ohorodičky v dom e
svojej sesternice Alžbety, ktorá pod srdcom nosi
la Pánovho Predchodu. Tieto udalosti nám dnes
pripom ínajú dva kresťanské chrám y - C hrám
N avštívenia a C hrám sv. Ján a Krstiteľa.
C hrám Navštívenia bol postavený v roku 1935
podľa návrhu architekta B arluzziho n a m ieste,
kde sa nachádzal letný dom Z achariáša a Alžbety.
Leží n a pozostatkoch oveľa starších byzantských
chrámov, ktoré pochádzajú až zo 4. storočia.
Y kostole sa nachádza freska Navštívenia Panny
M árie, pod ktorou je um iestnený oltár. Vedľa
neho sa zachovala starobylá studňa. Priečelie
chrám u zdobí m ozaika znázorňujúca cestu Panny
M árie z N azareta do Ain K arim u v spoločnosti
anjelov. V krypte kostola sa nachádza skala, v kto
rej bol podľa tradície ako dieťa ukrytý Ján K rstiteľ
pred vojakmi júdskeho kráľa H erodesa Veľkého
Chrám Navštívenia počas vraždenia detí v Betlehem e a okolí. M úr
freska znázorňujúca návštevu Panny Márie u Alžbety
a pod ňou oltár a stará studňa
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ech je zvelebený Pán Boh Izraela,
lebo navštívil a vykúpil svoj lud
a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu
Dávida, svojho služobníka,
ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých
prorokov,
že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk
všetkých, čo nás nenávidia.
Preukázal milosrdenstvo našim otcom
a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu,
ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,
že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a
spravodlivosti
pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom
Najvyššieho:
pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
a poučíš jeho ľud o spáse,
že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva
odpustí hriechy.
Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi
a zažiari tým, čo sedia v tme a v tôni smrti,
a naše kroky upriami na cestu pokoja.
Lk 1, 68-79

N

vený v 5. storočí. D nes sa z neho zachovala len krásna
m ozaiková dlažba zobrazujúca páva, vtákov a kvetiny. V jas
kyni sa nachádza oltár, pod ktorým je - podobne ako
v Bazilike N arodenia P ána v Betlehem e - kam enná hviez
da nad m iestom , kde sa sv. Ján narodil. Oblúk pred oltárom
hlása všetkým návštevníkom „Benedíctus Dóm inus Deus
Israel, quia visitavit, et fecit“, čo znam ená: „Nech je zvele
bený Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud".
Tento chválospev sa nachádza na m úre pred chrám om
v rôznych jazykoch.
H oci je dnes A in K arim súčasťou veľkomesta Jeru
zalem , nestratil nič zo svojej scenérie. Nie sú tu veľké stav
by, a tak sa človek m ôže veľmi jednoducho vžiť do doby
spred dvoch tisícročí, keď ulicam i m estečka kráčala Ma'tka
Spasiteľa.
Juraj Gradoš

J

„Velebí duša moja Pána,
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci m i urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo
sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne
zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
Hladných nakŕm il dobrotami a bohatých prepu stil
naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi, a jeho potomstvu
naveky. “
L k 1, 46-55
Druhý chrám je zasvätený sam otném u Jánovi K rstite
ľovi. Pôvodný byzantský chrám bol na tom to m ieste posta

Chrám Navštívenia Panny Márie
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ROZHOVOR

Mons. Ján HIRKA sa 17. februára 1990 stal 8. sídelným
biskupom na prešovskom stolci.

Biskup Ján Hirka sa narodil v Abranovciach v okrese Prešov dňa 16. novem
bra 1923. Bohoslovecké štúdia začal
v Prešove a ukončil na Karlovej univerzite
v Prahe v roku 1949. Za kňaza bol vysvä
tený 31. júla 1949 v Prešove. Potom účin
koval ako kaplán v Prešove a Ľutine. Po
roku 1950 bol dvakrát zaistený a odsúde
ný na nútené práce v uhoľných baniach
v Rtyni v Podkrkonoší. Z posledného väze
nia sa vrátil v roku 1958. Pracoval ako
robotník v Brezne, Podbrezovej a nako
niec ako elektrikár v Prešove. Po obnovení
Gréckokatolíckej cirkvi v ČSSR s právami
rezidencíálneho biskupa a apoštolského
administrátora ho vymenoval pápež Pavol
VI. 20. decembra 1968. Za pápežského
preláta bol vymenovaný 21. marca 1978.
Po nežnej revolúcii 21. decembra 1989 ho
pápež Ján Pavol II. vymenoval za prešov
ského biskupa. Konsekrovaný bol 17. feb
ruára 1990 v Mestskej hale v Prešove J.E.
Jozefom Kardinálom Tomkom.
Za jeho celoživotné dielo a činnosť
v prospech Cirkvi mu premiér Slovenskej
republiky Mikuláš Dzurinda v zastúpení
prezidenta udelil vysoké štátne vyzname
nanie - Rád Andreja Hlinku I. triedy
a Prešov-ská univerzita čestný doktorát.
Marek Pribula

6

Vaša Excelencia, 17. februára uplynie
už desať rokov, čo ste v Prešove prijali bis
kupskú vysviacku. Ako hodnotíte toto
uplynulé obdobie z hľadiska sídelného
biskupa?
Do funkcie ordinára s právami rezi
denčného biskupa som bol menovaný
v r. 1969. Bol som teda vo vedení našej
miestnej cirkvi počas tzv. „normalizá
cie“ a dobre poznám problémy, ťažkosti
i starosti našich kňazov i veriacich
počas toho neľahkého obdobia. Hlboká
viera našich veriacich mi dávala potreb
né sily vo vykonávaní úradu.
M ojou veľkou túžbou, vyplývajúcou
aj z nedostatku kňazov bolo dosiahnuť,
aby naša cirkev m ala znova vlastný
kňazský sem inár a bohosloveckú fakul
tu. Túto túžbu sa podarilo splniť hneď
v prvom roku mojej biskupskej služby.
Rozpad totalitného režimu a nástup
demokracie umožnil navrátenie biskup
skej rezidencie, bohosloveckej fakulty,
katedrály i ďalších objektov do vlastníct
va gréckokatolíckej cirkvi. Lenže všetko
nám bolo vrátené v dezolátnom stave.
Za pom oci dobrodincov, prispením
štátu i za pom oci našich veriacich sa
uskutočnila rekonštrukcia rezidencie,
bohosloveckej fakulty i katedrály. Tak
tiež sa zrekonštruoval a rozšíril kňazský
seminár.
N aši veriaci sa s veľkým elánom pus
tili do opráv i stavieb chrám ov ako aj
farských budov. Zistili sme, že naši ve
riaci sa v značných počtoch nachádzajú
aj na Strednom i Západnom Slovensku.
N ašli sme pochopenie u predstaviteľov
m esta Žilina, ktorí nám poskytli za sym
bolickú cenu objekt, ktorý po rekon
štrukcii slúži ako chrám i farská budova
pre našich veriacich. V Bratislave sme
dostali od Trnavského arcibiskupstva
chrám i budovu, ktorá sa po rekonštruk
cii stala sídlom nášho biskupského
vikariátu.
Ďalšou m ojou splnenou túžbou bolo
zriadenie gréckokatolíckych cirkevných
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škôl. Bola zriadená Stredná zdravotníc
ka škola v Prešove, Gymnázium v Trebišove a v Hum ennom , Základná škola
vo Svidníku a v Tichom Potoku i Mater
ská škola v Ľutine.
Celkove hodnotím uplynulé obdobie
ako skutočné znovuzrodenie a sľubné
rozvíjanie sa našej miestnej cirkvi.

Uplynulé obdobie bolo iste bohaté na
mnohé udalosti. Na čo si najradšej spo
mínate?
Nepochybne je to historická návšte
va Svätého Otca Jána Pavla II. v Prešo
ve, kde zavítal 2. júla 1995, aby sa osob
ne poďakoval gréckokatolíkom za ver
nosť Rímu, za obete a utrpenie, ktoré
museli podstúpiť. Y katedrále si uctil
pam iatku biskupa m učeníka Pavla Petra
Gojdiča, spolu s evanjelickým bisku
pom Jánom Midriakom a so mnou sa
pom odlil pri pam ätníku evanjelikov
a pred mestskou halou sa stretol asi
s 250 tisícami nadšených veriacich.
V
roku 1998 sa v našej diecéze osla
vovali tri výročia: 180. výročie vzniku
Prešovského biskupstva, 110. výročie
narodenia biskupa Pavla Petra Gojdiča
a 30. výročie obnovenia činnosti grécko
katolíckej cirkvi. Veľmi na m ňa zapôso
bili slová dojatia účastníkov osláv, kňa
zov i veriacich, ktorí prevzali pamätné
listy a plakety ako prejav ocenenia za
vernosť Cirkvi počas prenasledovania.
Vstúpili sme do Jubilejného roka
2000. Čím pre Vás, ako biskupa, je
významný tento rok?
Jubilejný rok sa tiež nazýva aj
Milostivý rok. Je to príležitosť pre kaž
dého z nás, aby sme sa usilovali o pre
hĺbenie lásky k Bohu, k blížnemu a
o skvalitnenie života vôbec. Snažme sa
hľadať Boha, ktorého m nohí z nás
nem ôžu nájsť. Niektorí ho nachádzajú
len vysoko v nebi, aby sa im nemohol
miešať do života. A zasa niektorí, a
k tým chceme patriť aj my, ho s úžasom

ROZHOVOR

nachádzame aj tu na zemi celkom blíz
ko medzi nami, ba dokonca i v Betle
hemskom dieťati, ktoré prinieslo na zem
radosť. Ani strach z choroby a z iného
nešťastia nesmie byť silnejší ako táto
radosť, ktorú nem ožno kúpiť, ani si ju
vynútiť. Táto radosť nastala pred dveti
síc rokmi, obnovujme ju, prežívajme,
aby nikto z nás nebol zabudnutý, opu
stený.
Jubilejný rok je príznačný m nož
stvom akcií, m nožstvom stretnutí.
Snažme sa o to, aby sme z týchto stret
nutí odišli obohatení o milosť. Podobne
ako pred dvetisíc rokmi bolo omilostené
dieťa v lone Alžbety pri stretnutí s vtele
ným Bohom v živote Panny Márie. Keď
sa dieťa narodilo, nechceli mu dať meno
Ján. M eno Ján, doslovne znam ená
Jahve je milostivý. V mene tohoto dieťa
ťa môžeme pochopiť, kým je Boh pre
Prezident Slovenskej republiky Rudolf Suster
nás ľudí. Ako na Jána pôsobilo stretnu
počas pracovnej návštevy Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove
tie s Ježišom, tak stretnutie s Bohom
pôsobí na každého človeka, ktorý sa mu N ech je časom nášho hlbokého obráte svet. Ale je veľmi nutné, aby sme sa
chce priblížiť. N ech teda aj pre nás je nia, nech je časom zm ierenia medzi obrátili my sami. Je tu nádej, že keď my
Jubilejný rok časom nájdenia Boha. ľuďmi. Je zbytočné čakať až sa obráti budeme dobrí, potom aj ostatní okolo
nás budú menej zlí.

Otec biskup Ján Hirka po biskupskej vysviacke 17. 2. 1990
pred Mestskou halou v Prešove

Čo by ste odkázali našim veriacim pri
tejto Vašej významnej udalosti?
„Ustavične sa radujte v Pánovi“ (Fil
4,4). Je to ideálny program, ale aj do
siahnuteľný? Ale tieto slová sú napísané
z vnuknutia Svätého Ducha - mali by
byť teda splniteľné. Sú to slová povzbu
denia. Sv. Pavol ich písal z väzenia.
Teda to neboli slová o bezstarostnosti,
ale znamenali dôveru v Božiu pomoc
a po-koj v srdci, napriek všetkým staros
tiam a bolestiam. To platí aj dnes. Svätý
apoštol radí aj nám, aby sme niesli všet
ky naše starosti s Kristom.
Kresťan má veľmi silný prostriedok
na spojenie s Bohom - modlitbu. V mod
litbe dochádza k tajomnej výmene: kres
ťan nesie kríž s Kristom a Spasiteľ nesie
s nami bremeno našich starostí.
Prijmime teda v našom živote nielen
radosť, ale aj bremeno kríža. Pamätaj
me, že toto bremeno neponesieme iba
my sami, ale že na druhom konci kríža
je Kristus. N ech nás teda táto skutoč
nosť vždy vedie k radosti a k uisteniu, že
Boh nikdy nepripustí väčšie bremeno,
než ho dokážeme uniesť, zostáva v našej
blízkosti a vedie nás po najlepšej ceste.
A to je naša najväčšia životná istota.
Rozhovor pripravil: František Dancák
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M u ú U ib y
„Bez prestania sa modlite!“ pripomí
na svätý Pavol (1 Sol 5, 17), lebo modlit
ba je žriedlom a zároveň najvnútornejšou
formou nášho života. „Vojdi do svojej
izby, zatvor za sebou dvere a modli sa
k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti“ (Mt
6, 6) znamená to vojsť do seba a utvoriť
tam svätyňu. To „skryté miesto“ je srdce
človeka. Život modlitby, jeho intenzita,
hĺbka a rytmus sú mierou nášho duchov
ného zdravia a ukazujú nám seba samých.
Ježiš „včasráno, hneď na úsvite vstal
a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto
a tam sa modlil“ (Mk 1, 35). „Púšť“
u askétov sa stáva niečim vnútorným
a znamená koncentráciu sústredeného
a utíšeného ducha. N a tejto úrovni, keď
človek dokáže mlčať, prebieha pravdivá
modlitba a bytie zasahuje tajomné zmoc
nenie. Paul Claudel zdôrazňuje, že Slovo
je prijatým dieťaťom mlčania, keď svätý
Jozef prechádza stranami Evanjelia bez
vyrieknutia jediného slova. Aby sme po
čuli hlas Slova, je potrebné vedieť počú
vať Jeho mlčanie, ale predovšetkým sa ho
aj učiť. Skúsenosť duchovných majstrov
je výrazná: keď si nevieme urobiť v živote
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miesto pre sústredenie, pre mlčanie,
potom nemôžeme dosiahnúť vyšší stu
peň, ba ani silu modliť sa na verejných
miestach. Tento vyšší stupeň nás poučuje,
že časť nášho bytia je ponorená v tomto
čase, neustále nepokojná a ustaraná alebo
rozptýlená a iná časť nás samých pozoru
je tamtú s údivom a spolucítením. Roz
rušený a nepokojný človek vzbudzuje
smiech anjelov, hovorí W. Shakespeare.
Voda, ktorá osviežuje, očisťuje sa
v pokoji, v tichu. Sú to nevyhnutné pod
mienky.
Sústredenie otvára dušu k tomu, čo je
hore, ale zároveň aj k druhému človekovi.
Svätý Serafín to nádherne opisuje: Kon
templatívny alebo činný život? - takáto,
otázka je niečím umelým. Problém nie je
v tom. Pravdivý problém spočíva v srdci,
v jeho rozmere. V tom, či je ono tou
ohrom nou krabicou, o ktorej hovorí svätý
Serafín, „získavaš vnútorný pokoj a množ
stvo ľudí nájde pri tebe vykúpenie“.
Vo svete jestvujú zrejmé skutočnosti
(napr. kráľovstvo), ktoré sa stávajú sym
bolmi: „Kráľovstvo nebeské sa podobá
...“, ale jestvuje aj ich idea, teória, ktorá
predstavuje určité zjednodušenie. Preto
poézia je bližšia pravde ako próza
a modlitba je ešte bližšia. Lao-c hovoril,
že keby mal absolútnu moc, predovšet
kým by prinavrátil slovám prvotný poe
tický zmysel. Práve v časoch slovnej inflá
cie, ktorá len zhoršuje zlú samotu, jedine
človek modlitebného pokoja môže ešte
hovoriť k iným, ukazovať slovo, ktoré sa
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stalo tvárou, pohľadom, ktorý sa stal prí
tomnosťou. Jeho mlčanie bude hovoriť
tam, kde ohlasovanie slova už nič nezna
mená, jeho tajomnosť pritiahne pozor
nosť k zjaveniu, ktoré sa stane blízke,
dostupné. A predsa ten, kto pozná mlča
nie, hovorí, s ľahkosťou nachádza panen
skú sviežosť každého slova. Jeho odpo
veď na otázky o živote a o smrti prichá
dza ako Amen jeho neustálej modtitby.
Svätá Terézia hovorila: „Modliť sa,
znamená priateľsky sa stretávať s Bo
hom “. Je to práve „ženíchov priateľ, ktorý
je pri ňom a počúva ho“ (Jn 3, 29).
V postoji modlitby je podstatný vlastne
ten „stav“: počúvanie prítomnosti druhej
osoby, osoby Krista, ale aj stretnutého
človeka, v ktorom Kristus prichádza ku
mne s otázkou. Jeho hlas prichádza ku
mne prostredníctvom každého ľudského
hlasu. Jeho tvár je mnohoraká: tvár pút
nika z Emauz, záhradníka, Márie Mag
dalény, suseda na ulici. Boh sa vtelil
preto, aby človek kontemploval Jeho tvár
v každej tvári. Dokonalá modlitba hľadá
prítomnosť Krista a rozpoznáva ju v kaž
dej ľudskej podstate. Iba tvár Krista je iko
nou, ale týchto ikon je nespočetné množ
stvo, čo znamená, že každá ľudská tvár je
teda ikonou Krista. A práve toto odkrýva
modlitba.
Paul Evdokimov,
Wieki zicia duchowego,
Znak, Krakow 1996,
preložil Pavol Dancák ml.

DUCHOVNÉ ČÍTANIE

„Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore...“ (Lk 19, 5).
Božie milosrdenstvo je najkrajšou Božou vlastnosťou. Je to
Božia dobrota voči telesnej a duševnej ľudskej biede. Preto
Sväté písmo neoslavuje tak žiadnu Božiu vlastnosť ako práve
Božie milosrdenstvo.
Predovšetkým treba povedať, že táto Božia dobrota pri
viedla Boha k stvoreniu sveta s rozumnými a slobodnými
bytosťami, schopnými milovať svojho Stvoriteľa a vidieť
v ňom svoju blaženosť, čo pekne vyjadril sv. Pavol v prvej
kapitole svojho Listu Efezanom.

čas na zúfanie, ale na poznanie milosrdenstva, na uznanie, že
sme hriešni, na zošklivenie hriechov, ktorých odpustenie sa
nám dáva prostredníctvom Kristovej krvi (porov. E f 1, 7).
V
nedeľu o Zachejovi (32. nedeľa po ZSD) počúvame číta
nie zo sv. evanjelia o tom, že Spasiteľ prišiel do Zachejovho
domu. Zachej nem al dobrú povesť v meste. Bol mýtnikom a mýtnici boli vtedy považovaní za veľkých hriešnikov. Keď
však počul, že Ježiš prišiel do jeho mesta, zatúžil ho vidieť.
Keď sa nem ohol predrať cez zástupy ľudí, vyliezol na strom.
Ježiš sa zastavil pri strome a pozrel hore. Videl jeho poníženie

Syn človeka prišiel
hľadať a zachrániť...
Božie milosrdenstvo a odpustenie je
veľmi zreteľné už v Starom zákone, kde
Boh neraz odpúšťa a oznamuje odpus
tenie izraelskému národu, najmä skrz
prorokov Izaiáša, Ezechiáša a Jeremiáša.
Niektoré knihy Starého zákona sú akoby
evanjeliami milosrdenstva Starého záko
na, ktoré vyjadrujú Božiu dobrotivosť
a zhovievavosť, najm ä však trpezlivosť
voči hriešnikom. Charakterizujú ho ako
milostivého a veľmi láskavého Boha.
Napr. keď sa izraelský národ odvrátil od
hriechu a kajal sa, Boh oznámil Moj-žišovi: „Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh,
zhovievavý, veľmi milosrdný a ver-ný. On
preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúš
ťa vinu otcov, zločiny a hriech, ale nič
nenecháva nepotrestané“ (Ex 34, 6-7).
Najlepšie a najkrajšie sa Božie milo
srdenstvo prejavilo v Novom zákone a to
tým, že Boh Otec poslal na zem svojho
Syna, aby ho vykúpil. Sv. Ján to vo svo
jom evanjeliu vyjadril slovami: „Boh tak
miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho
verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16).
Sv. Pavol vo svojom Liste Títovi
o tejto veľkej Božej dobrote a láske
k ľuďom tvrdí, že Boh nás nespasil pre
naše spravodlivé skutky, ktoré sme vyko
nali, „ale zo svojho milosrdenstva“ (3, 5).
Sám Spasiteľ o svojom poslaní vyhlá
sil, že neprišiel volať spravodlivých, ale
hriešnikov (Mt 9, 13). Toto svoje milosr
denstvo vyjadril v mnohých podobenstvách a tiež sám preu
kázal milosrdenstvo voči mnohým. Napr. k Samaritánke,
Márii Magdaléne, Zachejovi, lotrovi na kríži... Lukášovo evan
jelium je zvlášť bohaté na prejavy Božieho milosrdenstva.
Sv. Bažil Veľký napísal, že je isté, že i najväčšie hriechy
možno zmerať a spočítať, ale nemožno zmerať Božie milosr
denstvo a spočítať jeho dary. Preto - napom ína ďalej - nie je

(hlavný mýtnik na strome ako malý chla
pec!), ale aj jeho veľkú túžbu po Bohu.
A keď sa Ježiš rozhodol navštíviť jeho
dom, vtedy Zachej porozumel: Čože
pomôžu peniaze a majetok, keď človek
nem á pokoj s Bohom. Zostúpil rýchlo
a uvítal Ježiša vo svojom dome. Po rozho
vore s Pánom Ježišom vyhlásil: „Pane,
polovicu svojho majetku dám chudob
ným, a ak som niekoho oklamal, vrátim
štvornásobne“ (Lk 19, 8).
Kto sa dostane pod Ježišovu moc,
tom u sú darované nové oči. Preto sa
Zachej raduje. Kto ešte nikdy nepocítil
túžbu po spáse, nemôže tomu rozumieť.
Komu však Boží Duch znepokojil svedo
mie, pochopi to veľmi dobre. Preto mu
Ježiš povedal: „Dnes prišla spása do
tohto dom u“ (Lk 19, 9). A to aj napriek
tomu, že zástupy šomrali.
Židia svoje nároky na nebeské krá
ľovstvo kládli podľa svojho telesného
pôvodu - podľa Abraháma. Boli hrdí na
svoj pôvod. Spasiteľ ich však týmto prí
kladom poučuje, že k spáse nestačí mať
pôvod od Abraháma. Každému musí ísť
o to, aby to svojím životom dokázal.
U Zacheja nerozhoduje to, aký má
pôvod, či pochádza od Abraháma alebo
nie, lebo spásu mu prináša úprimné
pokánie, ktorým chce napraviť všetky
nedostatky svojho minulého života.
To je výstraha pre nás. To, že sme
boli pokrstení, že sme sa stali kresťanmi,
neznam ená, že už máme vyhradené miesto v nebeskom krá
ľovstve. To si musíme zaslúžiť svojím životom. A ak sme schy
bili - čo iste je pravda - a neraz, obráťme sa k Bohu plného
milosrdenstva. Avšak s podmienkou, že toto pokánie bude
pravdivé a úprimné, ako to bolo v prípade Zacheja.
František Dancák
SLOVO - ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - 3 /2 00 0

9

TÉMA ČÍSLA

10

SLOVO - ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - 3 /2 0 0 0

TÉMA ČÍSLA

SLOVO - ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - 3 /2 00 0

11

SVEDECTVO

Sv. TeodorStmtilát- 8.2.

Každý človek určite pocíti túžbu patriť sa začal modliť za svoje dievča, aj keď
niekomu, mať niekoho rád. A tiež túži po som nevedel, ktoré to bude. Keby som bol
radosti, šťastí a láske. V tvárach mnohých nad tým uvažoval svojím rozumom, neve
ľudí však toto šťastie a radosť nevidieť. del by som sa rozhodnúť. Boh však vedel
V ich očiach akoby vyhasol život, aj keď sa už dávno, čo pre mňa pripravil, a preto mi
možno práve držia za ruky. A predsa aj ukázal dievča, ktoré stvoril iba pre mňa,
oni z celého srdca túžia po šťastí. Kde to ktoré ma odvtedy, čo sme sa stretli, stále
všetko hľadať a nájsť? Vyrozprávam vám dopĺňa.
svoju skúsenosť.
Toto dievča už nie je pre mňa niekto,
Vyrástol som v rodine ako každé iné kto sa len tak pritrafil v mojom živote, ale
dieťa. Pri dospievaní sa môj vzťah k ľu je to pre mňa krásny dar od Boha. Pri tom
ďom zmenil. Cítil som chlad vo svojom sa neprestávam modliť. Dokonca sa mod
vnútri, že svojím pohľadom som zmrazo líme dvaja, spolu. Všetko budujeme na
val úsmevy ľudí, s ktorými som sa stretol. Bohu. Modlíme sa, aby sme sa nemilovali
Tento chlad vychádzal z nezáujmu o život. svojou egoistickou ľudskou láskou, ale
Nevidel som zmysel svojho života, a preto Božou láskou, aby Boh vytváral medzi
mi bolo všetko ľahostajné. Našťastie som nami jednotu.
sa aspoň modlil, aj keď som nevedel
Keď chce byť človek šťastný, musí svoj
prečo. Boh ma však zachránil. Začal som život postaviť na Bohu. Od neho prijímať
cítiť jeho lásku, ktorá moje srdce naplnila všetko a byť na ňom závislý.
radosťou a šťastím.
Keď som sa predtým modlil a hovoril
V
duchu som si predstavoval svojuBohu, že ho mám rád, to ešte nebola
budúcu rodinu. Do rúk sa mi však dosta láska. Až keď mi dal dievča, pochopil
li knihy, kde sa veľa písalo o mníchoch som, čo je to milovať a mať rád v Bohu. Je
a pustovníkoch. Tento spôsob života ma to chcieť, aby aj ten druhý bol šťastný.
veľmi zaujal. V hlave som mal z toho veľ Niekedy treba pre to priniesť veľké obety,
ký chaos a nevedel som, aká je moja život ale práve tie sú skutočným dôkazom pra
ná cesta. Premýšľanie nad takýmto živo vej lásky a dôvery.
tom nemalo koniec. Boh ma však naučil,
Skúste teda aj vy odovzdať svoju dôve
že vždy a za všetko sa mám modliť. Aj ja ru Bohu a obetovať sa pre šťastie iných.
som sa modlil za svoju cestu. Ukázal mi, Boh vás naplní nekonečným šťastím
že ma chce mať v manželstve, že takáto a pokojom.
cesta bude pre mňa najlepšia. Hneď som
Stanislav
12
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Množstvo cisárov starej Rímskej
ríše prenasledovalo kresťanov. V tieni
veľkých prenasledovateľov stojí však
cisár východnej časti Rímskej ríše Licinius. Ten, keď videl, že kresťanstvo
sa nedá zničiť veľkým prenasledova
ním, rozhodol sa prenasledovať tých,
ktorí boli jeho oporou. V zmysle citátu:
„Udri pastiera a ovce sa rozpŕchnu“,
začal vyhľadávať biskupov a osobnosti
kresťanských komunít.
Jedným z významných kresťanov
bol aj Teodor z mesta Heraklea. Bol
stratilátom - vojenským veliteľom. Keď
sa o ňom dozvedel cisár Licinius, dal si
ho predvolať. Teodor odkladal svoj
odchod cítiac dobu jeho skúšky. Čas,
ktorý mu zostával, venoval utvrdzovaniu viery u herakleyských kresťanov.
Nakoniec sa rozhodol pre lesť, ktorá
mu mala pomôcť utvrdiť kresťanov
v oddanosti Kristovi a zároveň vyriešiť
svoje predvolanie k cisárovi - poslal
cisárovi list: „... mnohí tu opúšťajú vieru
otcov..., v meste je zmätok, preto sám,
cisár, vezmi svojich bohov a príď sem... “
Cisár sa potešil a spolu s vojskom,
kňazmi a bohmi prišiel za Teodorom
do Herakley.
Stratilát ho požiadal, aby pred tým,
než budú obetovať cisárovým bohom,
mohli byť počas nasledujúcich troch
dní vystavení v jeho dome. Cisár privo
lil. Teodor však bohov rozbil a zlato
porozdával chudobným.
Keď sa o tom Licinius dozvedel, dal
Teodora mučiť. Prv ho niekoľko hodín
bičovali, porom ho driapali železnými
kefami a pálili ohňom. Nakoniec ho
priviazali za kríž, rozrezávali mu telo
britvami a strieľali do neho šípky.
Teodor tak prišiel o obe oči.
Keď si cisár a mučitelia mysleli, že
Stratilát je mŕtvy, nechali ho na kríži.
V noci však Pánov anjel sňal Teodora
a uzdravil ho. Keď vojaci v nasledujúci
deň hľadali Teodorovo telo, našli zdra
vého Teodora ako sa modlí. Vidiac
tento zázrak a vieru tohto vojaka, stali
sa z vojakov kresťania. Podobne spo
znalo Boha ďalších 300 vojakov, kto
rých za Teodorom poslal Licinius.
Nakoniec cisár poslal jedného
z vojakov, aby Teodora sťal na mieste.
Ten, keď prišiel, musel čeliť nespokoj
nému davu, ktorý Stratiláta bránil. Ale
sám Teodor sklonil hlavu a nechal na
svojom tele vykonať cisárov rozkaz.
-jg-

NAŠI VO SVETE

ANADY
V predchádzajúcich číslach časopisu
Slovo som sa vám predstavil ako „Hlas
z Kanady“. Uviedol som o nás aj niektoré
základné informácie. V tomto čísle by som
rád podotkol, že cirkevné usporiadanie našej
situácie začalo vtedy, keď pápež Pavol VI.
menoval 5. októbra 1964 správcu farnosti
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Toronte
o. Michala Rusnáka, CSsR za titulárneho
biskupa černického a za Apoštolského vizitátora slovenských gréckokatolíkov v celej
Kanade. Jeho vysviacka za biskupa sa usku
točnila dňa 2. januára 1984, čiže práve pred
35 rokmi.
Dovŕšenie tohto usporiadania sa uskutoč
nilo v 80. rokoch tohto storočia, keď pápež
Ján Pavol II. ustanovil svojou bulou
Apostolicae sedis z 13. októbra 1980 eparchiu
a súčasne ho menoval za sídelného biskupa
tejto eparchie. Inštalácia sa uskutočnila dňa
28. februára 1981. Z tejto činnosti treba
najmä vyzdvihnúť stavbu katedrálneho chrá
mu Premenenia Pána. Základný kameň,
bronzové reliéfy na priečelí katedrály, rozo
stavaný chrám, oltár a antimensióny osobne
posvätí! Ján Pavol II. dňa 15. septembra 1984
pri svojej návšteve Kanady. Tri mohutné
zvony sa v katedrále rozozvučali 10. augusta
1986.
Po rokoch naplnených horlivým účinko
vaním otec biskup Michal navštívil Sloven
sko. Spolu s Jozefom kardinálom Tomkom

a Slavomírom Miklovšom z Juhoslávie bol
spolusvätiteľom novomenovaného sídelného
biskupa prešovskej eparchie o. Jána Hirku.
Dňa 21. augusta 1996 dovŕšil 75 rokov svoj
ho života a podľa cirkevných predpisov podal
aj svoju rezignáciu, ktorú Svätý Otec dňa 22.
novembra 1996 aj prijal.
O. Ján Fecko, CSsR, 70 ročný
Nástupcom otca biskupa M. Rusnáka,
a teda Apoštolským administrátorom epar
chie sa stal o. Ján Fecko, rektor katedrály
Premenenia Pána. Jeho životopisné dáta
prezrádzajú, že ide o misionára. Otec Ján
Fecko sa narodil 20. decembra 1929 v pensylvánskom Kingstone ako 10. dieťa svojich
rodičov Vasiľa a Heleny. Základné a stredo
školské štúdiá ukončil v Pringle, PA. Potom
bol jeden rok v tzv. Minor seminári v kanad
skom Robline, Alberta a rok v noviciáte
v Yorktone, Saskatchewan. Trojročné štúdia
filozofie absolvoval vo Waterforde, Ontario
a štvorročnú teológiu v Meadowvale, Ontario.
Za kňaza ho vysvätil otec biskup Izidor
Borecký dňa 13. mája 1956 v chráme Najsv.
Eucharistie otcov redemptoristov v Toronte.
V novembri 1957 ho menovali do farnosti sv.
Michala vo Windsore, Ontario. Ale už vo feb
ruári roku 1958 o. biskup Mikuláš Elko po
zval otcov redemptoristov spravovať farnosť
sv. Michala v americkom Gary, Indiana, kde
o. Ján pôsobil ako kaplán. O tri roky neskôr

sa stal pomocníkom prefekta noviciátu
v Meadowvale, Ontario, súčasne však admi
nistroval farnosť Ochrany Presv. Bohorodič
ky v Oshawe, Ontario. Roku 1963 ho preloži
li do farnosti Narodenia Presv. Bohorodičky
v Toronte. Ako pároch stal sa nástupcom o.
Michala Rusnáka, ktorého vtedy pápež Pavol
VI. menoval za biskupa.
Roku 1973 po 7 rokoch kňazskej aktivity
odišiel na jednoročné postgraduálne štúdium
pastorálnej teológie do Washingtonu, D. C.
Pritom počas víkendov vypomáhal aj v okoli
tých farnostiach. Vofebruári 1974 ho otec bis
kup Michal Dudick menoval za administrá
tora farnosti Presv. Bohorodičky vo WilkesBarre PA a roku 1977 za parocha farnosti.
V auguste 1987 ho znovu preložili do Toronto
a otec biskup M. Rusnák ho menoval za prvé
ho rektora novozaloženej farností a katedrál
neho chrámu Premenenia Pána. Po odchode
o. Michala do dôchodku ho Svätý Otec
vymenoval dňa 22. novembra 1996 za
Apoštolského administrátora eparchie.
Na záver treba podotknúť, že obidvaja
otcovia horlivým spôsobom prispeli v rámci
svojich možností k obnove našej cirkvi na
Slovensku a zvlášť svojmu rehoľnému spolo
čenstvu. Prichodí nám preto vyjadriť im našu
vďačnosť a zaželať hojnosť milosti Božej
a dobrého zdravia na mnohé a šťastné roky.
Jozef E. Suchý
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Gréckokatolícki veriaci žijúci na území bývalej Juhoslávie boli
donedávna organizovaní v jednom biskupstve - Križevskom, so síd
lom v Záhrebe (Chorvátsko). Po rozdelení Juhoslávie v roku 1991 sa
gréckokatolíci schádzali v piatich štátoch. Okrem Chorvátska, kde je
sídlo biskupstva, gréckokatolíci žijú v Srbsku, v Bosne a Hercegovine,
Macedónsku a jedna farnosťje v Slovinsku.
Problém gréckokatolíkov v Macedónsku bol riešený ešte pred
rokom 1991, kde bola zriadená Vizitatúra. Za vizitátora bol meno
vaný rímskokatolícky biskup zo Skopje Dr. Joakim Herbut, pôvodom
gréckokatolík. V súčasnosti má pomocného biskupa Dr. Stojanova.
Chorvátsko má sídelného biskupa Mons. Slavomíra Miklovša, pod
ktorého administráciu patrí aj jedna farnosť v Slovinsku. Nebol však
riešený problém gréckokatolíkov v Bosne a Hercegovine, presnejšie
Srbská republika.
Križevský biskup Slavomír svojím dekrétom číslo 487/99 zriadil
vikariát pre gréckokatolíkov v Juhoslávii, do ktorého patria farnosti:
Raski Kerestur, Kula, Kocúr, Verbas I, Verbas II., Nove Orahovo,
Gospodjinci, Djurdjov, Novi Sad, Indjija Sremska, Mitrovica, Bačinci,
Berkasovo, Šid, Beograd, Jankov Most a Markovac. Žije v nich okolo
23 000 gréckokatolíkov, ktorých obsluhuje 14 duchovných. Na tomto
územíje jeden kláštor baziliánov, kláštor Malých sestier, kláštor baziliánok a šesť kláštorov Sestier služobníc s viceprovinciou a noviciátom.
Za prvého vikára bol menovaný Joakim Hološňaj, ktorý je
duchovným v Djurdjove a bačským dekanom.
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keresturský duchovný na odpočinku
Dňa 6. januára 2000 zomrel v Novom Sade o. Michajlo Makaj,
populárny keresturský duchovný, bývalý vikár vo Vojvodine. Jeho
pohreb bol 10. januára v Ruskom Keresture a Svätú liturgiu slúžil
biskup Joakim Herbut zo Skopje. Spolu s ním slúžili 15 gréckokato
lícki a 4 rímskokatolícki kňazi.
O. Michajlo Makaj sa narodil 28. októbra 1922 v Ruskom
Keresture ako deviate dieťa Michajla a Márie r. Magočiovej. Študo
val na gymnáziu vo Vrbase, Varaždine a Užhorode. V teologických
štúdiách pokračoval v Kaloči, Djakove a Záhrebe. Za kňaza bol
vysvätený 18. júla 1948 v Djakove. Pôsobil ako duchovný v Mrzlom
Polju, sekretár u biskupa H. Bukatka a spirituál v bohosloveckom
seminári. V Ríme študoval spiritualitu a od r. 1966 do 1998 bol
duchovným v Ruskom Keresture. Od roku 1971 do 1981 bol vikárom
vo Vojvodine a v 1962 roku ho menovali za kanonika. V 1971 roku
za mitrata a v 1983 za konzultora.
O. Michajlo Makaj obnovil cirkevné vydavateľstvo. Vydal 27
kalendárov, okrem toho 16 kalendárov v ukrajinskom jazyku.
Pripravil a vydal 11 katechetických učebníc, modlitebník a viacero
duchovných kníh.
Prekladal a vydal Evanjelium, Apoštol, Malý trebník a Liturgiu
.vv. Jána Zlatoústeho.
Roman Miz
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SPRÁVY Z KRESŤANSKÉHO SVETA

IZRAEL - 5. januára tohto roku sa
v Svätej zemi po 60 rokoch stretli pred
stavitelia pravoslávnych cirkví na synode.
14 patriarchov rokovalo o stabilite a jed
note svojich cirkví. Snaha konštantínopolského ekumenického patriarchu o zjed
notenie pravoslávia narazila v diskusii na
veľký odpor ostatných patriarchov.

smnúukľujľuíwmm

RÍM (KP/TK KBS) - 15. januára otvorili
v Ríme výstavu Pápeži a svätí, ktorá po
núka prierez históriou, kultúrou a ná
boženským životom Ríma. V priestoroch
výstavy nájdete aj fotografie zo všetkých
ciest terajšieho pápeža Jána Pavla II.
VATIKÁN (VIS/KP/TK KBS) - 18. ja
nuára za prítomnosti predstaviteľov mno
hých kresťanských cirkví otvoril posled
nú rímsku baziliku - sv. Pavla za hradba
mi. Táto bazilika sa v tieto dni teší svojej
VATIKÁN (TK K PB S) - Slávnost
úprave okolia, keď sedem hektárový
ným obradom za prítomnosti 60000 pút
pozemok predtým slúžiaci na parkovanie
nikov otvoril pápež Ján Pavol II. na Šted
premenili na zelené plochy pre turistov.
rý deň 1999 Svätú bránu a tým otvoril
VATIKÁN (VIS/TK KBS) - Cesta Sväté Svätý rok. Rozovrel obe krídla ťažkej
ho Otca po Blízkom Východe sa usku bronzovej brány, ktorá bola uzavretá po
toční v dňoch 20. - 26. marca. Svätý otec ostatnom Svätom roku 1984. Až do
navštívi kláštor na hore Nebo a bude slá zatvorenia Svätej brány 6. januára 2001
viť svätú omšu v hlavnom meste Jordán prekročí jej prah pravdepodobne 30 mi
ska - Ammáne. Navštívi aj sväté miesta liónov pútnikov a budú vyprosovať poká
v Betleheme, Nazarete a Jeruzaleme. Na nie a očistenie. Svätý rok sa v Katolíckej
záver Svätý Otec navštívi aj Western Wall cirkvi slávi každých 25 rokov.
a mešity E1 Aqsa, aby pozdravil predsta
Po modlitbách a prosbách otvoril
viteľov židovstva a islamu.
Svätý Otec o 23.20 hodine v pravej
NEW YORK (KP/TK KBS) - Otváranie vstupnej hale Chrám u sv. Petra Svätú
Svätej brány Chrámu sv. Petra a množ bránu a mlčky tu pokľakol. Potom ukázal
stvo iných zaujímavostí týkajúcich sa veriacim knihu evanjelií a kráčal v proce
Svätého Otca Jána Pavla II. a katolíckej sii k hlavnému oltáru. N a rozdiel od
cirkvi môžete nájsť na Internete: http:// minulých rokov Svätý Otec neudrel tri
www.foreigntv.com/worldnews/index.ht krát kladivom. Aj stenu, ktorú pred brá
nou v roku 1984 postavili, strhli už pred
ml.
niekoľkými dňami. Pre Jána Pavla II. sa
CHORVÁTSKO (KP/TK KBS) - Po ví tým splnil životný cieľ. Chcel voviesť
ťazstve opozície vo voľbách pociťujú Cirkev do tretieho tisícročia. Uvoľnený
mnohí chorvátski kresťania strach z ob a žiariaci, ako len zriedka v ostatnej
medzovania svojej náboženskej slobody. dobe, potom kráčal cez chrám, žehnal
Ide hlavne o možnosť zrušenia nábožen deti a očividne sa tešil z potlesku veria
stva v školách a náboženských relácii cich. Pevným jasným hlasom zaintonov štátnych médiách.
val modlitby a spevy a mal hlbokú teolo
POĽSKO/BERLÍN (KIPA/TK KBS) - gickú kázeň. Pretože do Baziliky sa zmes
Štátna prokuratúra v Berlíne zrušila roz tilo iba 8200 ľudí, sledovalo slávnosť viac
sudky smrti z 27. novembra 1939 proti ako 50 000 veriacich na jasne ožiarenom
ľublinským biskupom a ďalším 11 kňa Námestí sv. Petra na štyroch obrovských
zom, ktoré boli vynesené z politických obrazovkách. Televízia udalosť prenášala
pohnútok. II. svetovú vojnu však z týchto do 59 krajín a podľa RAI dosiahla 1,5
m iliardy ľudí. Slávnosť sprevádzala
13 duchovných prežili len štyria.
hudba a obrady zo všetkých svetadielov.
VIEDEŇ (TASR) - Rakúsko má za
Veriaci z Ázie a Oceánie hádzali kvety
posledných desať rokov o 6% viac veria
a šírili exotické vône na prahu Brány.
cich. Tak sa počet veriacich z 77% v roku
Kresťania z Afriky podľa starej tradície
1990 dostal na 83%. Tak isto stúpol počet
duli do baranieho rohu, čo patrilo už
„pobožných“ kresťanov z 69% na 75%.
k židovskému jubilejnému roku.
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Narodenie Krista pred 2000 rokmi
zmenilo históriu ľudstva nevýslovným
spôsobom, zdôraznil Svätý Otec v homílii. Po 2000 rokoch prežíva Cirkev toto
tajomstvo ako jedinečnú neopakovateľnú
udalosť. Od betlehemskej noci si je ľud
stvo vdomé, že Boh sa stal človekom.
Len v Kristovi, novom človekovi, sa
tajomstvo existencie človeka stáva naozaj
zreteľným. „Ty si Kristus. Syn živého
Boha!“ N a prahu tretieho tisícročia ti
Cirkev ponúka svoj pozdrav, povedal Ján
Pavol II.
Otvorená Svätá brána
Lateránskej baziliky
V sobotu večer otvoril Ján Pavol II.
Svätú bránu aj na Bazilike sv. Jána
Lateránskeho. Tým sa začal Svätý rok aj
na miestnej úrovni v Rímskej diecéze.
Táto bazilika je katedrálou rímskeho bis
kupa. Vo svojej homílii Svätý Otec
vyzdvihol m im oriadnu úlohu Cirkvi
Ríma vo Svätom roku. Vyzval Rimanov
k obráteniu a k väčšej sociálnej spravod
livosti v ich meste. N a bohoslužbách
v Bazilike sv. Jána Lateránskeho sa
zúčastnil aj taliansky prezident Carlo
Azeglio Ciam pi a rímsky prim átor
Francesco Rutelľi.
V Lateránskej bazilike vyhlásil pápež
Bonifác VIII. v roku 1300 po prvý raz
Svätý rok. Prvá Svätá brána v histórii
Cirkvi bola takisto otvorená v tejto bazi
like. Až v roku 1500 sa tento zvyk pre
niesol do Chrámu sv. Petra.
Svätý rok otvorili na celom svete
N a sviatok Narodenia Pána otvorili
katolícki biskupi na celom svete Svätý
rok slávnosťou vo svojich katedrálnych
chrámoch. Spolu sa konalo asi 5000
takýchto bohoslužieb na celej zemi.
Tri veľké aktuálne témy stáli v centre
pápežského vianočného posolstva na
sviatok Narodenia Pána:
Odmietnutie vojny, zbraní, nenávisti
a násilia ako aj výzva k mieru. Ďalej to
bola obhajoba ochrany života, ktorý sa
žiaľ často dostatočne nechráni. Treťou
témou bol prístup ku spáse - s odmiet
nutím klamných ideológií, ktoré nezried
ka vedú k prenasledovaniu z rasových či
náboženských dôvodov. Sú to tri témy,
ktoré vo veľkých encyklikách Jána Pavla
II. hrajú ústrednú úlohu a tvoria i akýsi
program jeho pontifikátu.

SPRÁVY ZO SLOVENSKA

Slávnostná posviacHa chrámu v Žiline
ŽILINA (Mária Fedorová) - Gréckokatolícka farnosť v Žiline existuje už tri
roky. Veriaci sa stretávali na bohoslužbách v Sirotárskom kostole u bratov kapucínov
na Mariánskom námestí.
Od 11. decembra minulého roku majú vlastný chrám Narodenia Presvätej
Bohorodičky na Nantérskej ulici v sídlisku Vlčince.
Chrám vznikol renováciou staršieho objektu, ktorý za symbolickú korunu veno
valo mesto Žilina gréckokatolíckej cirkvi. N a renováciu chrámu výrazne prispela
nadácia zo Švajčiarska.
Posviacku nových bohoslužobných priestorov vykonal generálny vikár o. Ján
Závacký za spoluúčasti bratislavského dekana o. S. Diheneščíka, správcu farnosti o.
PaedDr. Emila Turiaka, o. Rosíka, o. Čarného, pápežského preláta - žilinského rím
skokatolíckeho dekana Mons. Jozefa Nogu, o. V. Medzihorského a ďalších kňazov.
Slávnosti za zúčastnili popredné osobnosti spoločenského života v Žiline, ako pred
nosta MsÚ Ing. M. Adámek a rektor Žilinskej univerzity prof. Milan Dado.
V plnom chráme vypomáhal svojím spevom aj Zbor sv. Kataríny z Konskej. Po
sv. liturgii zaznel akatist k Presvätej Bohorodičke.

SpomienHa na
prof. o. Michala Lacha
KOŠICE (Pavol Kušnír) - Z príležitosti
nedožitých 80. narodenín univerzitného
profesora Dr. Michala Lacka SJ, obrancu
gréckokatolíkov, sa uskutočnila spomien
ková sv. liturgia v chráme sv. vrcholných
apoštolov Petra a Pavla na košickom síd
lisku Terasa.
Prof. Michal Lacko SJ sa narodil 19. janu
ára 1920 v Krásnej nad Hornádom, po
štúdiách doma pokračoval na Gregorián
skej univerzite v Ríme. Za východného
kňaza bol vysvätený v roku 1948. Grécko
katolícka cirkev mu navždy prirástla
k srdcu. Zomrel 21. marca 1982 v Ríme.

fiv m
KLOKOČOV (po) - V prvý deň nového
roka sa v Klokočové uskutočnila slávnosť
otvorenia Jubilejného roka 2000 za účas
ti vladyku Milana Chautura, košického
apoštolského exarchu, početného ducho
venstva a asi tisícky veriacich.
PREŠOV (Peter Krajňák) - Dňa 6. januá
ra sa v katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Prešove predstavil prešovský katedrál
ny zbor spoločne s mládežníckym spevo
kolom Ochrany Panny Márie s pásmom
vianočných kolied a duchovných piesni.
Bolo to jeho tisíce vystúpenie od vzniku
zboru v roku 1968.
STROPKOV (vj) - H nutie SVETLOŽIVOT zrealizovalo 8. januára v strop
kovskom chráme pri kláštore otcov
redemptoristov evanjelizačný program

.v i

pod vedením o. Petra Komanického a o.
Milana Zálehu, CSsR, určený pre staršiu
mládež.

Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
STROPKOV (TK PB) - Chrám sv. Cyrila
a Metoda v Stropkove bol určený ako
jedno z miest, kde je možnosť získať
odpustky v rámci Jubilejného roku 2000.
Pri tejto príležitosti sa tu 22. januára
konala „jubilejná sobota“. Ďalšie takéto
stretnutie je naplánované na 19. februára.

KOŠICE (Pavol Kušnír) - Týždeň modli
tieb za zjednotenie kresťanov začal v Ko
šickom apoštolskom exarcháte 18. januá
ra sv. liturgiou v katedrále Narodenia
Presvätej Bohorodičky v Košiciach, kto
rú slúžil vladyka Milan Chautur. Po sv.
BRATISLAVA (TK KBS/TK PB) - 23.
litugii bola beseda s prítomnými veriaci
januára pri príležitosti týždňa modlitieb
mi na tému ekumenizmu.
za jednotu kresťanov sa vo Veľkom
BRATISLAVA (T K P B ) - Vo štvrtok Evanjelickom kostole a.v. v Bratislave na
20. januára sa prešovský biskup Ján Panskej ulici uskutočnila ekumenická
Hirka a košický apoštolský exarcha vla bohoslužba slova, na ktorej sa zúčastnil
dyka Milan Chautur zúčastnili prezentá aj prešovský biskup Ján Hirka. Túto
cie knihy kardinála Jozefa Tomka - bohoslužbu pripravila Pápežská rada pre
Misie do tretieho tisícročia. Prezentácia napomáhanie jednoty kresťanov v Ríme
sa uskutočnila v Moyzesovej sieni na a Svetová rada cirkví v Ženeve.
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„...jednému dal päť talentov, druhému
dm, ďalšiemu jeden a odcestoval. Prví
dvaja šli a získali ďalšie, no ten, čo mal
iba jeden, vykopal jam u a peniaze svojho
pána ukryl“ ( Mt 25, 15-18).
M ožno by sme tieto talen
ty ukryli aj my, keby Boh
nespojil naše cesty na Cirkev
nom gymnáziu sv. Jána Krsti
teľa v Trebišove. Skupinka
spievajúcich študentov na
chodbách a schodišti školy sa
postupne rozrastala. Začali
sme spievať na liturgiách
a školských akciách. Tento
spôsob oslavy Boha sa nám
veľmi zapáčil. Túžili sme spie
vať aj za bránami našej školy.
M inulého roku v jari sa
konal festival pod názvom
Pieseň pre Svätého O tca
v Stropkove. Tam však boli súťažiace iba
dve kategórie: duet a sólo. Zúčastnili
sme sa obidvoch a za sólo sme si odnies
li pekné tretie miesto. Rozmýšľali sme
o akcii, kde by sme mohli vystúpiť celá
skupina. V lete sme si dali predsavzatie,
že od septembra začneme poctivo cvičiť
na Fest ‘99. Malo to byť naše prvé spo
ločné oficiálne vystúpenie. Spočiatku

sme to brali na ľahkú váhu a cvičiť sme
začali iba niekoľko dní pred vystúpením.
Dva dni pred Festom sme začali cvičiť
poslednú pieseň. Stretli sme sa aj s ďal

šími problémami, dokonca sme už uva
žovali aj o tom, že našu účasť odvoláme.
No nestalo sa tak. Posledný deň sme
spievali naplno a s chuťou. A nastal
večer a ráno - deň D.
Vážnosť situácie sme si uvedomili, až
keď sme počuli ostatné zbory. Najviac
sa nám páčil mládežnícky zbor z Košíc,
ktorým sme aj veľmi fandili. Niekoľko

XV. svetový deň mládeže
M
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je príležitosťou milostí pre mladých ľudí.
,fy s v e t t ? v ý
Tento Boží dar ponúka Svätý Otec uprostred Veľkého jubilea,
aby sa generácia mladých ľudí, ktorým patrí budúcnosť svetoy^y^,
^ s a Cirkvi, mohla novým spôsobom stretnúť s čakajúcim Kristom||Í|jj§]c
"'©§©
a tak prispieť k jeho prítomnosti v budúcom storočí.
XV
•ň m iá d e ž e
KONTAKTY:
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minút pred tým ako sme vystúpili na
javisko, sme sa držiac za ruky modlili
a prosili o pomoc. Verili sme, že Ježiš je
Pánom nad nemožným. A ako to dopad
lo? To je jednoduché, veď
Ježiš je naozaj Pánom nad
nemožným. Získali sme cenu
poroty za mládežnícku časť
a cenu divákov. Ale to vôbec
nie je dôležité. Radosť, ktorú
sme my cítili vo svojich srd
ciach, sme rozdali ostatným
a tešili sa z oslavy Pána.
Život sa vrátil do bežných
koľají a opäť si spievame po
chodbách, na školských litur
giách ...
Vianoce ‘99 sme sa pokú
šali skrášliť ľuďom, ktorí sú
opustení. Navštívili sme Do
mov dôchodcov, Onkologic
ké oddelenie, telesne a mentálne postih
nuté deti, či deťúrence detského oddele
nia v Trebišove.
A prečo Chaldea? C haldea bola
oblasť južnej M ezopotám ie, odkiaľ
pochádza Abrahám , kde mu zomrel
jeho brat Aran. „Tu Pán povedal Abra
hámovi: Odíď zo svojej krajiny, z domu
svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.
Urobím z teba veľký národ“ (G n 12, 12a).
Pre Abrahám a nebolo ľahké opustiť
starý domov a odísť do nového, neisté
ho. A čo iné chce Boh od nás? Nie opus
tiť staré a už konečne začať žiť nové?
Nie zameniť isté za neisté, známe za
neznáme?
A o tom je celá Chaldea. Chceme
dať za starým životom bodku a začať
veľkým písmenom.
Dúfame, že nám Pán pomôže prekle
núť všetky prekážky. Traja z nás sú dnes
už štvrtáci a o niekoľko mesiacov opus
tia našu školu. Napriek tomu sme od
hodlaní pokračovať v našom diele, lebo
život bez spevu by sme si už ani nevede
li predstaviť.
Pane, ďakujeme ti za tento nádherný
dar.
Chaldea

SSCaM

NOVÍ ČLENOVIA SPOLKU
V predvianočnom čase sa k doterajším
75 zakladajúcim členom nášho spolku
pripojili ďalší traja - MUDr. M ária
Kvetanová z Bratislavy, o. A ndrej
Rusnák z Košíc a prof. JUDr. Jozef
Suchoža, DrSc., z Krošíc. V prvých
dňoch januára sme do ústredia nášho
spolku dostali aj desať prihlášok za
riadnych členov. S dátum om 1. januá
ra 2000 je prihláška Ing. Juraja
Jurčišína z Veľkého Šariša.
- pk -

SPOLOK
GRÉCKOKATOLÍCKY KALENDÁR
rPEKOKATOJimbKIAM KAJIEHfíAP

Kalendár
jubilejného roku
Gréckokatolícky kalendár na rok 2000
je svojim obsahom, obálkou i grafickou
úpravou reprezentačnou knihou, spĺňajú
cou očakávanie verných čitateľov. Myš
lienková príťažlivosť mnohých príspev
kov je kvalitou, ktorá nenecháva nikoho
v pochybnostiach o schopnosti autorov
sprístupniť duchovné bohatstvo Evanje
lia každému, kto kalendár zoberie do
rúk. Námetovo pestrá skladba úvah a za
myslení umožňuje nazrieť do najdôleži
tejších oblastí ľudského života, nachád
zať v nich Božie riadenie. Pevnou súčas
ťou sú príbehy s poučením, že dodržiavať
Božie zákony sa človeku vždy vypláca.
Desať básni s voľným i viazaným ver
šom sú jemnou, vrúcnou chválou neko
nečne láskavého Boha. Sú určené hlavne
tým, čo milujú duchovnú poéziu, no oslo
via i človeka, ktorý verše číta len vo svia
točné dni.
Medzi osobnosťami, ktoré predstavuje
kalendár, nechýbajú Mons. Ivan Ljavinec, pražský apoštolský exarcha, Andrej
Zima, Emil Korba, Bartolomej Leško,
Vasil Fejda, Ladislav Záborský, Vladimír
Solovjev, či rehoľné sesty Sofrónia Sera
fina Erdeliová a Mitrofana Júlia Michalecká.
Kalendár je hodnotným čítaním, ktoré
zušľachťuje ducha, posilňuje vo viere, umoc
ňuje nádej v našu spásu. Kniha je učeb
nicou pokory, ktorá otvára ľudské srdcia.
PhDr. Ernest Sirochman

S V . C Y R IL A
A METODA
é m id íe š
N a podporu Spolku sv. Cyrila a M etoda
prispeli:
Z Bratislavy: Ing. Andrej Brejka 200 Sk,
Michal Ďžatko 120 Sk, M arta Flattalová
120 Sk, JUDr. Andrej H uorka 70 Sk,
M arta K arczubová 20 Sk, Štefan
Krajňák 120 Sk, Ing. Juraj M antič 220
Sk, Ján Škoviera 220 Sk a M ichal Vašo
120 Sk.
Z Červenej Vody: Verona Džačovská 80
Sk, Oľga Karafová 80 Sk, M argita
Karafová 80 Sk, M ária Karafová 80 Sk
a M ária Mojzešová 50 Sk.
Z Drienice: A nna Birčáková 50 Sk,
Helena Fechová 70 Sk, Oľga Fechová
50 Sk, Gréckokatolícky farský úrad 50
Sk, Peter Javorský 120 Sk, H elena
Krajňáková 50 Sk, M argita Olejárová 50
Sk, V incent Sedlák 50 Sk, A nna
Staneková 50 Sk, M ária Škovránová 50
Sk, Helena Šurinová 70 Sk a o. Juraj
Zimovčák 100 Sk.
Z Fulianky: František Fortuna 20 Sk,
G abriela Liščáková 120 Sk, A nna
Matejovská 20 Sk a M ária Rindošová
20 Sk.
Z Košíc: Gréckokatolícky farský úrad
Terasa 160 Sk, Vladimír Molčányi 120
Sk a A nna Žihalová 120 Sk.
D ary na Spolok sv. Cyrila a M etoda
posielajte poštovou poukážkou vzor „A"
na účet SLSP Michalovce, číslo účtu
124240-559/0900. M ená darcov uverej
ňujeme postupne v Slove.
Za dary Pán Boh zaplať.
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Vo februári t.r. si významné životné jubi
leum pripom enú títo naši členovia:
Paulína Hamžíková z Čeľoviec, Juraj
Chalachan zo Svidníka, Oľga Krajňáko
vá z Kokošoviec, Terézia Paovská z Ko
šíc, M ária Palenčáková z Ruskej Novej
Vsi, M ária Peržeľová z Rudlova a Hele
na Prejsová z Habury.
Irena B aranová z V inného, A nna
Bihárová z Michalian, M ichal Kaňuk
z Vyšného Hrabovca, Pavol Macuško zo
Sačurova, Michal Novotný zo Žiaru nad
H ronom a Ján Sivák zo Zemplínskej
Teplice.
M ária Dobiašová z Porostova, Veronika
Hricová z Davidova, člen výboru Róbert
Jevin z Vranova nad Topľou, Michal
Juštík z Hum enného, M ária Legátova
z N ižnej Rybnice a A nna Lešková
z Popradu.
Michal Korbuľák z Nového Ruskova,
M ária Košarová z Trebišova, Teodózia
M alá z Michaloviec, A nna Nemčíková
z Cabova, Michal Repaš z Novosadu
a M ária Šikulová z Vysokej nad Uhom.
Fekete Lukáč zo Stredy nad Bodrogom,
A nna Palovčíková zo Sliepkoviec,
Barbora Sokyrová zo Sečoviec a Anna
Tokárova zo Soli.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hoj
nosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných rokov.
- as -

ROK SLOVA
Túto knihu vydalo Slovo, a.s., Košice
a Spolok sv. Cyrila a M etoda v Micha
lovciach. M á 116 strán. N a prvú stranu
obálky K arol N eupauer um iestnil
Najsvätejšiu Trojicu od akad. maliara
Ladislava Záhorského.
Dielo obsahuje 102 krátkych úvah či
meditácií Stanislava Meliša, ktoré redak
tor publikácie Mgr. Pavol Kušnír rozdelil
do štyroch častí - postrehy, postoje, úp
rimné želania, upozornenia i varovania.
Autor sa čitateľom Slova už dlhší čas pri
hováral na druhej strane tohto časopisu.
Jozef Tóth nám v úvodnom príhovore
pripomína, že úvahy a reflexie Stanislava
Meliša „pomáhajú vidieť Božie pravdy
ako semafory nastavené na zelenú farbu
života“.
Kniha pomôže ľuďom dnešnej doby
nájsť priamu cestu lásky a pokory, jedinú
cestu, ktorá vedie k Pravde a spáse.
PhDr. Ernest Sirochman
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LITURGIA

aüunjEBüGcsú
Pondelok 7. 2. - Partenios, biskup, prepodobný
Menlivé časti zo Stretnutia Pána
1 Pt 2, 21-25, 3, 1-9, zač. 285; Mk 12, 13-17,
zač. 54

Utorok

8.1 . - Teodor Stratilát, veľkomučeník

Menlivé časti zo Stretnutia Pána
1 Pt 3, 10-22, zač. 60; Mk 12,18-27, zač. 55

Streda

10. 2. - Nicefor, mučeník

Zakončenie sviatku Stretnutia Pána

Z m yšlienok na kazily tieň

Pondelok

15. 2. - Deň odchodu do večnosti sv.
Cyrila, učiteľa Slovanov (liturg. farba je svetlá)
Tropár: Úctyhodný otec. Sláva kondák: Odel si.
1 teraz podľa predpisu. Prokimen: V Pánových
očiach. Aleluja, pričasten: Vo večnej pamäti
(všetko z zo služby prepodobného)
2 Pt 1,20-21, 2,1-9, zač. 66; Mk 13,9-13, zač. 59
Hebr 7, 26-28, 8, 1-2, zač. 318; Jn 10, 14-23,
zač. 36

Utorok

1 Pt 4, 1-11, zač. 61; Mk 12, 28-37, zač. 56

15. 2. - Onezim, apoštol
Menlivé časti z utorka alebo o apoštolovi (rúcho
svetlé)
2 Pt 2, 9-22, zač. 67; Mk 13, 14-23, zač. 60

Štvrtok

11. 2. - Charalamp, mučeník
Menlivé časti zo štvrtku (rúcho červené)
1 Pt 4, 12-19 5, 1-5, zač. 62; Mk 12, 38-44,

Streda

zač. 57

Štvrtok

Menlivé časti, okrem čítaní ako vo sviatok (aj
pieseň na vchod)

16. 2. - Pamfíl, kňaz
Menlivé časti zo stredy (rúcho pôstnej farby)
2 Pt 3, 1-18, zač. 68; Mk 13, 24-31, zač. 61

(rúcho červené)
2 Pt 1, 1-10, zač. 64; Mk 13, 1-8, zač. 58

17. 2. - Teodor Tyron, veľkomučeník
Menlivé časti zo služby o mučeníkoví (rúcho
červené)
1 Jn 1, 8-10, 2,1-6, zač. 69; Mk 13, 31-37,14,
1-2, zač. 62

Sobota

13. 2. - Meletíos, biskup
Menlivé časti zo soboty alebo o biskupovi
(rúcho svetlé)

Piatok

2 Tim 2, 11-19, zač. 293; Lk 18, 2-8, zač. 88

Sobota

Piatok

12. 2. - Blažej, mučeník

Menlivé časti z piatok, alebo o mučeníkovi

Nedeľa 14. 2. - Martinián, prepodobný
Tridsiata tretia nedeľa po Päťdesiatnici
- o Mýtnikovi a Farizejovi -

5. hlas
Liturgická farba je svetlá. Evanjelium na utierni
je piate. Tropár z hlasu, Kondák: Sláva: z hlasu,
1 teraz: podlá predpisu. Prokimen, aleluja a
pričasten z hlasu.
2 Tim 3,10-15, zač. 296; Lk 18,10-14, zač. 89

18. 2. - Lev Veľký, pápež
Menlivé časti z piatku alebo o Levovi
1 Jn 2, 7-17, zač. 70; Mk 14, 3-9, zač. 63
19. 2. - Archip, apoštol
Menlivé časti zo soboty alebo o apoštolovi
(rúcho svetlé)
1 Tim 6,11-16, zač. 288; Lk 20, 46-47, 21,14, zač. 103

Nedeľa 20. 2. - Lev, biskup, prepodobný
Tridsiata štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici
■o márnotratnom synovi - 6.

hlas
Liturgická farba je svetlá. Evanjelium na utierni
je šieste. Tropár z hlasu, Kondák: Sláva: z triody (o márnotratnom synovi), I teraz podľa pred
pisu. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu.
1 Kor 6,12-20, zač. 135; Lk 15,11-32, zač. 79

Vojtech Boháč

Darovali na SLOVO - ĎAKUJEME í
Justina Burdová, Ruská Kojňa , 48 Sk; Mária Dorčáková, Košice 58 Sk; Mária Ivanová, Drieno''
100 Sk; p. Anna Gavalľová, Trhovište 80 Sk; Tarzícius Ján Krstiteľ Gajdoš, Fintice 88 Sk; M a^ita
Gorgyová, Košice 200 Sk; Ing. Ján M alast, Trenčín 138 Sk; Mária Príhodová, Trebišov 38 S k; Ján
Regenda, Horňa 100 Sk; Rímskokatolícky farský úrad Lužianky 26 Sk; Rímskokatolícky farský
úrad Hrachovo 348 Sk; Stanislav Winkler, Sečovce 38 Sk.

Ú M Y SL Y

APO STO LATU

M O D L IT B Y

NA MESIAC FEBRUÁR
- Aby sa kresťanské spoločenstvá stali vhodným prostredím pre zrod osobitných povo
laní k zasvätenému životu.
- Aby sa pútnici pri návšteve Ríma, Jeruzalema a iných kresťanských posvätných miest
stali poslami „radostnej zvesti“nádeje pre dnešného človeka.
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Stretnutie Pána
„Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v ob
ľube u Boha i u ľudí“
(jj- 2 ¡2)
Pred niekoľkým rokmi nemecký denník
Frankfurter Allgemeine Zeitung urobil
anketu medzi ľuďmi. Medzi mnohými otáz
kami bola aj táto: „O čom ako mladý človek
chcete uvažovať?“ odpoveď bola jednodu
chá: „O múdrosti!“ Misionár položil aj
ďalšiu otázku: „Prečo?“ Odpoveď znela:
„Lebo len múdry môže o nej uvažovať.“
My, ktorí sme pokrstení, mali by sme sa
podľa Ježišovho príkladu vzmáhať k bez
chybnosti a k svätosti života, aby sme boli
„v obľube u Boha i u ľudí“. Tento cieľ je pre
nás spoločný, aj keď cesta k nemu môže byť
pre každého iná. Kto si takto múdro počí
na, je blahoslavený (porov. Kaz 3, 13).
Nedeľa o Zachejovi
„A tu muž, menom Zachej..., zatúžil vidieť
Ježiša- "
(Lk 19, 2-3)
Gary Cooper, známy filmový herec
z Hollywodu, ktorého filmová kariéra trva
la tridsaťpäť rokov, na adresu spisovateľa E.
Hemingwaya, ktorý v živote veľa hľadal
a nenašiel (skončil samovraždou r. 1961),
povedal toto: „Povedzte Hemingwayovi, že
aj ja som hľadal a našiel som Krista a som
dokonale šťastným človekom.“
Tento veľký herec len preto mohol
takto vyhlásiť, že je dokonale šťastný, lebo
do jeho životnej lodičky vstúpil Ježiš
Kristus. Sám sa priznáva, že aj on hľadal,
ale aj našiel Krista. Našiel tú ruku, ktorá ho
zachránila ako mýtnika Zacheja. Preto
Ježiš mohol v jeho dome vyhlásiť: „Dnes
prišla spása do tohto domu“ (19, 9). Až tak
ďaleko môže Ježiš priviesť človeka.
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi
„Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní
ľudia...“
( L k l 8 ,ll )
Po rokoch prišla žena do kostola. V mla
dosti bola veriaca, potom sa vydala, roz
viedla a ako katolíčka úplne stroskotala,
sklamala. Po ťažkých vnútorných bojoch
prišla teraz do chrámu a s pevným úmys
lom začať znovu s Bohom, zamierila pria
mo k spovednici a postavila sa do radu. Po
chvíli počula^ ako sa dve ženy nad ňou po
horšovali: „Čo tá tu robí? Ako si vôbec
môže dovoliť prísť medzi slušných ľudí? Že
sa nehanbí?!“ A ona sa naozaj aj hanbila.
Nevydržala, odišla a už nenašla silu, aby sa
niekedy vrátila do chrámu.
Áno, koľko ľudí, „márnotratných synov“
by sa vrátilo, našlo cestu do chrámu, ale
majú strach z kyslej tváre svojho „dobrého“
staršieho brata. Akým právom posudzuje
me iných? Prečo sa nesnažíme, ako náš Spa
siteľ, zachraňovať tých, ktorí ho hľadajú!
fd-

INZERCIA

INZERCIA

Redakcia časopisu

25. januára 2000 sa dožíva náš o. Pavol Kompér
životného jubilea 70 rokov. Stále n a Vás spom ína
me, ďakujeme Vám a za všetkých veriacich našej
farnosti chcem e Vás zveriť pod ochranu našej
Patrónky a vyprosiť Vám do ďalších rokov Vášho
života ešte veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho
požehnania i milosti.
To Vám všetko vyprosujú vaši veriaci z Klenová.
M nohaja i blahaja lita!
15. februára 2000 sa dožíva požehnaných 85-tich
narodenín Zuzana Chomová z K rížov (okr.
Bardejov).
Všetko najlepšie a Božie požehnanie praje
dcéra Mária s rodinou.

Boh Otec ťa povolal do života.
Ježiš Kristus ťa povoláva k nasledovaniu
a Svätý Duch ťa povoláva ku svedectvu
života podľa Evanjelia.
Ak ti srdce a rozum hovoria, že by si
mohol naplniť toto očakávanie
Najsvätejšej Trojice ako Jezuita
kňaz alebo rehoľný brat východného obradu.
môžeš si podať písomnú žiadosť
o prijatie do Spoločnosti Ježišovej
do 31. mája 2000 na adresu:

Vedenie

Provincialát poločnosti Ježišovej
Panská 11
814 99 Bratislava

GRÉCKOKATOLÍCKEJ
BOHOSLOVECKEJ FAKULTY
PREŠOVSKEJ UNIVERZITY v Prešove

K žiadosti je treba priložiť doklad
o svojom vzdelaní, krstný list,
sobášny list rodičov, krátky životopis
a lekárske svedectvo o svojom zdravotnom
stave a odporúčanie svojho správcu fary
(alebo uviesť, kto by ho mohol vydať).

vypisuje

KONKURZ
na obsadenie miesta docenta pedagogických vied
a profesora pre katolícku teológiu.
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v y p is u je

fotografickú súťaž
v témach:
A . človek
B. p ríro d a
C. sakrá ln a stavba a litu rg ia
Snímky zasielajte

do konca júna 2 0 0 0
na adresu:

SLOVO
P.O. Box 204
080 01 Prešov

Podmienky súťaže:
1. Súťaže sa môžu zúčastniť len am atéri.
2. Rozmer snímky má byť minim álne 9 x 1 3 cm.
3. Z a slané snímky m ôže re dakcia uverejniť.

Prihlášky do konkurzu pošlite do 20. februára

P. Ladislav Šofranko SJ, v. r.
promotor povolaní

2000 na adresu D ekanátu G KBFPU v Prešove, ul.
P.P. Gojdiča č. 2, 080 01.
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V tomto diele na 96 stranách
nájdete vysvetlených 33podobenstiev zo Svätého Písma obohatených o príklady zo života dnešného človeka. Autor tak nadviazal na úspešnú pôvodnú sériu
kníh vydaných v spolupráci
medzi Spolkom biskupa Petra
Pavla Gojdiča a Náboženským
vydavateľstvom PETRA.
Cena: 42 Sk
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Táto kniha ponúka čitateľovi
niekoľko desiatok zamyslení
a príbehov na tému: Skutky telesného milosrdenstva. Mária,
ktorá bola bohatá na každú
milosť a dávala ju priehrštím je
vzorom pri napĺňaní týchto
krátkych deviatich viet, ktoré
Ježiš povedal v stati o poslednom súde.
Cena: 42 Sk

Ide o druhé - opravené vydanie
pôvodnej knihy. Toto dielo na 80
stranách ponúka príklady spojené s Ježišovými blahoslavenstvami, ktoré Spasiteľ vyriekol na
vrchu. Je to vlastne malé evanjelium, ktoré je treba žiť.
Cena: 34 Sk

Minútka je akoby prípravou na
väčšie dielo, ktoré prinesie ucelenejšiu ponuku príkladov na
každý deň. V tejto 72 stranovej
knihe si môžete prečítať príklady spojené s nedeľami a sviatkami počas celého roka.
Cena: 33 Sk

Knihy si môžete zakúpiť vo vašich predajniach, alebo objenať na adrese:
PETRA, P.O.Box 204, 080 01 Prešov, alebo na tel. čísle: 091 - 77 333 23
SLOVO - ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - 3 /2 0 0 0
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Náboženské vydavateľstvo

PETRA
pripravilo v spolupráci s
Gréckokatolíckou bohosloveckou fakultou
Prešovskej univerzity v Prešove
a
Spolkom biskupa Petra Pavla Oojdiča
pri Gréckokatolíckom kňazskom seminári
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p ozýva

na stretnutie so Sv.
a na ďalšie púi
1) Svätá Zem so Sv. Otcom termín 23.03.-Q ajM .g|
10 dní / 7 štandardných di n
spojene
s programom Swrt^pa. CENA
2) Svätá Zem / termíny:
2000
>000 / CENA
1

000

Ď alšie in fo rm á c ie v CK Ciutéí
T e le fó n /fa x : 0 9 5 / 7 6 5 3 6 |
S trá n k o v é d n i: Po-Pi: 09.ofi

nový časopis pre tých,
ktorí sa chcú vážnejšie venovať teológii
v celej je j šírke, výške a hĺbke.
Ak chcete čítať fundované články
a pritom aj vedomostne rásť
objednajte si nový časopis

theologos
TEOLOGICKÁ REVUE GRÉCKOKATOLÍCKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY PU V PREŠOVE

Vjeho prvom čísle nájdete:
František Janhuba

Život Cirkvi v spoločnosti
počas 180 rokov biskupstva
Pavol Ambróz Cirkev ako tajomstvo
Peter Šturák
Biskup Peter Pavol Gojdlč, 05BM
a jeho obeta
Vojtech BoháčProf. ThDr. Mikuláš Russnák
THEOLOGOS vychádza 2-3 krát v roku. Predplatné v roku
1999je 75 Predplatné zašlite na adresu: PETRA, P.O.Box
204, 080 01 Prešov

oznamuje svojim
cteným zákazníkom,
že predajňa z Hlavnej ul. č. 2
bola presunutá
do nových priestorov
na Hlavnú ul. č.3
v Prešove (vedľa hatedrály).
PONÚKAME:
až 800 titulov
náboženshej literatúry;
bohoslužobné predmety;
ružence, obrázHy a pod.;
kopírovacie služby;
darčekové predmety;
papiernictvo.
Ďakujeme zákazníkom
za dôveru v roku 1999
a prajeme veľa úspechov
v svätom roku 2000.

SLOVO
M IE S T O P R E V A Š U R E K L A M U

CELÁ STRANA: 1 0 .0 0 0 S k
POLOVICA STR A NY: 6 .0 0 0 Sk
ŠTVRTINA STR A NY: 4 . 0 0 0 S k
O SM INA STR A NY: 2 . 5 0 0 S k
TEL/FAX: 091-77 333 23, MOBIL: 0905 430 402
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