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úžba po slobode patrí k základným naša spoločnosť štrkala s kľúčmi na námes
prirodzeným prejavom človeka. Už tiach a skandovala heslá o slobode, o slo
od lona m atky celý vývin ľudského bodných voľbách, o slobode slova, o slobo
de pohybu, o slobode viery a pod. Sloboda
jedinca smeruje k stálem u oslobodzovaniu
sa z obm edzení, v ktorých sa nachádza. Zo m á jednak svoje viditeľné vonkajšie rozme
začiatku, kým ešte neužíva vlastný rozum, ry, ktorých využívanie bez zodpovednosti za
má táto túžba viac pudový, inštinktívny cha dobro iných podľa vlastných m ravných
rakter, ako je napr. východ zo stiesneného noriem vedie až k anarchii. Takíto ľudia
prostredia útrob svojej matky, alebo vyko nevedia slobodu zvládnuť a spoločnosť má
panie sa z teplej a mäkkej, ale zároveň tes potom s nimi problém ako s kriminálnymi
nej perinky do voľnejšej postieľky, z ktorej živlami. Lenže sloboda m á predovšetkým
sa neskoršie dieťa i silným nárekom pýta svoj vnútorný rozmer, ktorý spočíva v slo
von do voľnejšieho širšieho, ale aj nebez bodnom a zodpovednom prijatí najvyšších
pečnejšieho priestoru bytu, potom dvora, mravných noriem pre usm erňovanie kaž
dého ľudského činu smerom k prirodzené
ulice a širšieho okolia.
D ospievajúci človek túži slobodne mu dobru pre každého človeka a napokon
poznávať svet, rozširovať svoj obzor pozna k absolútnem u D obru, ku ktorém u sa
nia, poznávať podstatu vecí, a teda pravdu m ožno dostať len cez pravdu, ktorá m á svoj
0 všetkom, čo ho obklopuje. Raz, keď pôvod v Božej pravde. „Pravda vás vyslo
dozrie k zodpovednej slobode, oslobodí sa bodí... Keď vás Syn vyslobodí, budete
aj z rodiny a založí si vlastnú. Túžbu po slo naozaj slobodní“ (Jn 8, 32b; 36). Sloboda
bode človek obzvlášť hlboko prežíva bez zodpovednosti je vždy otroctvo!
Pravá sloboda je teda tá vnútorná,
1 v situáciách, do ktorých sa m ôže za istých
okolností dostať zaslúžene, alebo aj celkom ktorú nám dáva Boh prostredníctvom svoj
nevinne; do väzení, alebo v našom storočí ho Syna, ktorá nás oslobodzuje od otroctva
nám dobre známych koncentračných tábo hriechu, od otroctva smrti a od otroctva lite
rov. Táto túžba, a potom aj jej naplnenie, je ry zákona, ktorá zabíja, pretože sloboda je
vždy sprevádzané radosťou z dosiahnutého tam , kde je Pánov duch (porov. 2 Kor 3,
cieľa slobody, v ktorom si človek najviac 17).
V
pravej slobode sa koná dobro. Jej
uvedomuje svoju veľkosť a svoju dôstojnosť,
pretože pre slobodu sme boli stvorení vrcholom je, keď človek pre svoje konanie
a povolaní, ako to zdôrazňuje sv. Pavol, keď využíva už len alternatívu dobra. Kto nespá
hovorí: „Lebo vy ste povolaní pre slobodu, ja svoju vôľu s Božou, na toho platí výrok
Dostojevského: „Ak niet Boha, všetko je
bratia“ (Gal 5, 13).
Čo to ale znam ená byť slobodný, čo je dovolené.“
Ak psa dlho uviazaného na krátkej
pravá sloboda a čo je jej vrcholom? N a túto
otázku sa teraz pokúsme nájsť aspoň pri reťazi pri búde zrazu pustíme, inštinktívne
z túžby po slobode plnou rýchlosťou odbeh
bližne výstižnú odpoveď.
Aj m árnotratný syn zatúžil po slobode, ne z m iesta svojej neslobody. Doslova
lebo otcov dom sa mu zdal pritesný na to, „lieta“ ako zmyslov zbavený, že ho majiteľ
aby si mohol slobodne užívať podľa vlast ani nie je schopný ovládnuť. Ak ho niekde
ných predstáv dedičný podiel, ktorý dostal nezrazí auto v ošiali svojej vonkajšej slobo
od otca. Dom a mu nevadila otcova láska dy, vráti sa domov celkom vysilený a hlad
a dobrota, ale otcova vôľa, preto chcel unik ný do bezpečia neslobody u svojho pána.
núť spod jej dohľadu, z jej blízkosti a z jej Žim e teda radšej svoju vnútornú slobodu so
dobrotivej neodolateľnosti. Chcel byť od svojím Pánom stále.
nej ďaleko. Vieme z tohto podobenstva, kde
táto, ako každá iná cesta za slobodou bez
uznania Božej vôle a Božej pravdy končí - „pri sviniach“. Ale aj odtiaľ je m ožný
návrat!
Dnes sa o slobode a dem okracii veľa
hovorí. Pred desiatimi rokm i takm er celá
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O čo prosiť Boha
v Jubilejnom rohu 2000?

V
byzantskom obrade je celá svätá Buď zvelebený, Otče, lebo vo svojej
liturgia oslavou Najsvätejšej Trojice. nekonečnej láske daroval si nám svojho jedV tomto Jubilejnom roku nás Svätý Otec norodeného Syna, ktorý sa stal človekom
pozýva k mnohým sláveniam, ktorých pôsobením Ducha Svätého v najčistejšom
vrcholom je vždy liturgia. Akoby nám tým lone Panny Márie a narodil sa v Betleheme
chcel povedať, že sa z nášho života vytrá pred dvetisíc rokmi.
Čo dôležitejšie existuje, ako zvelebovať
ca radosť. Sme priveľmi zahľadení do seba
a do zeme. Sme akísi smutní a utrápení, Boha. Koľkokrát našim modlitbám chýba
akoby náš život ani nebol Božím darom. tento rozmer, pretože čokoľvek iné pokla
A preto jubileum chce byť pre každého dáme za dôležitejšie ako vzdávať Bohu
z nás príležitosťou obnoviť radosť zo živo chválu.
Opakovane, ako refrén, zaznieva v nej ta v Božej prítomnosti práve cez jednotli
vé liturgické slávenia. Sme pozvaní obno
On sa stal naším spoločníkom na ceste
doxológia - oslava Najsvätejšej Trojice:
Chvála Ti a sláva, Najsvätejšia Trojica, viť svoj pohľad hore, k Bohu, aby sme mali a dal dejinám nový zmysel, čím sa zároveň
svetlo do života tu na zemi, aby sme si boli stali putovaním uprostred úzkostí a utrpení,
jediný a vznešený Boh.
V
apoštolskom liste Tertio millenniov jednotlivých situáciách života vedomí, vo vernosti a láske, v ústrety novému nebu
adveniente (ďalej TMA) Svätý Otec Ján že Boh je tu, blízko nás. Vrcholom sláve a novej zemi, kde ty, Otče, po premožení
Pavol II. píše, že v Jubilejnom roku „bude nia pre kresťana je Eucharistia - svätá smrti budeš všetko vo všetkom.
Vtelenie Ježiša Krista je historickou
cieľom oslava Najsvätejšej Trojice, z kto liturgia. A tá je v našom obrade skutočne
rej všetko pochádza a do ktorej smeruje jubilejná v zmysle trojičnom. V nej opako udalosťou takého významu, že naozaj
všetko na svete a v dejinách. Na toto vane oslavujeme vznešené a veľkolepé dáva dejinám nový zmysel. „Veď Boh tak
tajomstvo mieria tri roky bezprostrednej meno Otca i Syna i Svätého Ducha. Sme miloval svet, že dal svojho jednorodeného
prípravy: z Krista a skrze Krista v Svätom teda pozvaní obnoviť slávenie svätej litur Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí,
Duchu k Otcovi. V tomto zmysle jubilejná gie. Nie iba sa jej zúčastňovať, aleju sláviť. ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16) Brána
do neba, ktorá sa zatvorila po prvom hrie
oslava aktualizuje a súčasne predbieha
Modlitba Svätého Otca na tento rok sa chu človeka, je príchodom Ježiša Krista,
cieľ a naplnenie života kresťana a Cirkvi
jeho paschálnym tajomstvom znova otvo
začína slovami:
v trojjedinom Bohu.“ (55)
rená. Kríž Ježiša Krista je novým stro
mom života. V bule Incarnationis mystéri
um (ďalej IM), ktorou sa vyhlasuje Veľké
jubileum roku 2000, Svätý Otec píše:
„Nám, veriacim, Jubilejný rok jasne
vyzdvihne vykúpenie, ktoré uskutočnil
Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.
Po tejto smrti už nikto nemôže byť odlú
čený od Božej lásky (pórov. Rim 8, 21-39),
iba ak vlastnou vinou.“ (5) A tak môžeme
bez obáv, plní nádeje a dôvery putovať
v ústrety novému nebu a novej zemi. Náš
život je putovaním, na konci ktorého je
stretnutie s Bohom tvárou v tvár. A spo
ločníkom na ceste je nám Ježiš Kristus „ten istý včera, dnes a naveky“ (Hebr 13,
8). Ten istý, ktorý sprevádzal učeníkov na
ceste do dediny zvanej Emauzy a ich smú
tok premenil na radosť. Pred svojím nane
bovstúpením nám všetkým povedal:
„A hľa, ja som s vami po všetky dni až do
skončenia sveta“ (M t 28, 20). Či to nie je
dostatočný dôvod k radosti?
Nádherným návodom, o čo prosiť
Boha v Jubilejnom roku 2000 a ako tento
Svätý rok hlboko duchovne, v intenciách
Boha a Cirkvi prežívať a sláviť, je modlit
ba Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie
Veľkého jubilea. Možno sa ju niektorí
modlíme osobne, možno iní v spoločen
stve s bratmi a sestrami v chráme. Skúsme
sa teraz spoločne zamyslieť nad touto
hlbokou modlitbou.
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Otče, nech sa Jubilejný rok z tvojej
milosti stane časom hlbokého obrátenia
a radostným návratom k tebe; nech je
časom zmierenia medzi ľuďmi a znovunájdenia svornosti medzi národmi; časom,
v ktorom sa meče premenia na kosáky
a namiesto rinčania zbraní zaznejú spevy
pokoja.
Všetci potrebujeme obrátenie. Svätý
Otec to dobre vie. Lebo keď vo svete stále
rinčia zbrane, je to aj naša vina. Ak chce
me, aby zazneli spevy pokoja, je nutné,
aby takýto spev znel najprv v našom vnú
tri. Ale po obrátení zatúži až ten, kto spo
zná skutočnú pravdu o sebe, kto spozná
svoj hriech. Svätý Otec píše: „To Duch
Svätý pobáda každého, aby „vstúpil do
seba“ a pochopil potrebu vrátiť sa do
Otcovho domu (porov. Lk 5, 17-20).
Spytovanie svedomia je teda jedným z naj
významnejších momentov osobného živo
ta. Ním sa totiž človek konfrontuje s prav
dou vlastného života. ... Nech sa bez stra
chu opakuje: „Zhrešili sme“ (Jer 3, 25),
ale nech sa udržuje aj živá istota, že „kde
sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi
rozmnožila milosť“ (Rim 5, 20) ...
Kresťania sa vyzývajú, aby si pred Bohom
i ľuďmi, ktorých svojím chovaním urazili,
uznali chyby, ktorých sa dopustili. Nech to
urobia bez toho, že by za to žiadali niečo
na výmenu, silní len „láskou Božou, ktorá
bola rozliata v našich srdciach“ (porov.
Rim 5, 5; IM 11).
Viditeľným znakom hlbokého obráte
nia človeka je uskutočnenie zmierenia
s ľuďmi.
Otče, daj nám prežívať Jubilejný rok
tak, aby sme boli vnímaví na hlas Ducha,
verní v nasledovaní Ježiša Krista, vytrvalí
v počúvaní slova a horliví v čerpaní z pra
meňov milosti.
Charakteristickou črtou zrelého kres
ťana je vnímavosť na hlas Ducha. Medzi
toľkými hlasmi, ktoré k nám prichádzajú
zovšadiaľ, vedieť rozpoznať Boží hlas.
Táto črta je viditeľná u biblických postáv
i v živote svätých dvoch kresťanských tisíc
ročí. Lebo iba človek naplnený Svätým
Duchom môže skutočne rozlišovať dobro
od zla. Iba Svätý Duch môže dať človeku
schopnosť čítať znamenia časov. Takíto
kresťania môžu byť požehnaním pre tento
svet.
Dnešný svet je charakteristický never
nosťou a nestálosťou. Tu nás však Svätý
Otec pozýva k vernosti v nasledovaní
Ježiša Krista a k vytrvalosti v počúvaní

slova, lebo iba táto vernosť a vytrvalosť
môže priniesť ovocie v živote kresťana.
A posilu môžeme horlivo čerpať z prame
ňov milostí, ktorými sú predovšetkým
sviatosti.
Otče, silou Ducha Svätého udržuj
Cirkev v horlivosti za novú evanjelizáciu
a veď naše kroky po cestách sveta, aby sme
životom ohlasovali Krista a svoju pozemskú
p ú ť zameriavali na mesto svetla.

...

H (f M

sláva, ani zdravie ... „Keby som mal dar
proroctva a poznal všetky tajomstvá
a všetku vedu a keby som mal takú silnú
vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by
som nemal, nič by mi to neosožilo. A keby
som rozdal celý svoj majetok ako almužnu
a keby som obetoval svoje telo, aby som
bol slávny, a lásky by som nemal, nič by
mi to neosožilo“ (1 Kor 13, 2-3). Toto je
cesta k tomu, aby sme sa stali svedkami
Ježiša Krista pred týmto svetom.
Otče, daj, aby si učeníci tvojho Syna
očistili pamäť a uznali svoje viny, a tak boli
jedno, aby svet uveril. Nech sa rozšíri dialóg
medzi nasledovníkmi veľkých náboženstiev
a nech všetci ľudia objavia radosť z toho, že
sú tvojimi synmi.
Máme tendenciu zvaľovať vinu na
toho druhého ... Skúsme ale očistiť svoju
pamäť, aby sme našli náš podiel viny,
ktorý môže byť veľký. A to vo všetkých
vzťahoch. V manželstve, v rodine, v práci,
v spoločnosti, vo farnosti, v Cirkvi. Svätý
Otec sa dokonca nebojí hľadať podiel viny
katolíckej cirkvi vo vzťahu k iným kresťan
ským spoločenstvám. Lebo vie, že iba to
môže viesť k očisteniu a uzdraveniu vzťa
hov a k novému začiatku, ktorý bude napl
nený rozšíreným dialógom medzi kresťan
mi, ale aj s nasledovníkmi veľkých nábo
ženstiev.

#Cff
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To je výzva k obnoveniu misijnej horli
vosti každého kresťana. „Cirkev aj v bu
dúcnosti bude misionárskou: misionárske
poslanie patrí k jej podstate. S pádom
veľkých protikresťanských systémov na
európskom kontinente nastáva naliehavá
úloha ponúknuť mužom a ženám Európy
oslobodzujúce posolstvo evanjelia.“
(TMA 57) Priznajme si, že sa z nášho
života vytratil misijný duch. Lebo misia je
len tam, kde je svedectvo.
Nech Ježišovi učeníci žiaria svojou lás
kou k chudobným a utláčaným, nech majú
súcit s núdznymi a nech sú štedrí v skutkoch
milosrdenstva; nech sú zhovievaví voči svo
jim bratom, aby sami dosiahli u teba zhovie
vavosť a odpustenie.
Svätý Otec hovorí, že „znakom
Božieho milosrdenstva, dnes osobitne
potrebným, je láska, ktorá otvára naše oči
pre potreby tých, ktorí žijú v chudobe a na
okraji spoločnosti.“ (IM 12) Prosme o dar
pochopiť, že nič nie je dôležitejšie ako
láska. Ani vzdelanie, ani postavenie, ani

Na úpenlivý hlas Márie, matky národov,
nech sa spoja modlitby apoštolov, kresťan
ských mučeníkov a spravodlivých všetkých
národov a všetkých čias, aby Svätý rok bol
pre jednotlivcov i pre Cirkev príležitosťou na
obnovenie nádeje a plesania v Duchu
Svätom.
Mária nikdy nechýba v modlitbách
Svätého Otca. Ani „radosť z Jubilea by
nebola úplná, keby sa pohľad nezameral
na tú, ktorá nám v dokonalej poslušnosti
k Otcovi darovala vteleného Božieho
Syna“ (IM 14). N a úpenlivý hlas Panny
Márie, v spoločenstve s apoštolmi, muče
níkmi a spravodlivými všetkých národov
a všetkých čias sme aj my pozvaní prosiť,
aby sa v živote každého z nás obnovila
nádej a plesanie v Svätom Duchu. Aby sa
náš život premenil na jedno nádherné slá
venie.
Tebe, Všemohúci Otče, pôvodcovi vesmí
ru a človeka, skrze Krista, Žijúceho, Pána
času a dejín, v Duchu, ktorý všetko posväcu
je, chvála, česť a sláva teraz i naveky bez
konca. Amen.
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Pastorácia Rómov v Prešovskej eparchii
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j

Mgr. František Hanobik, správca gréckokatolíckej farnosti Rešov, okr. Bardejov, je
predsedom Komisie pre pastoráciu Rómov v Prešovskej eparchii. Súčasne je aj členom
Komisie pre pastoráciu Rómov pri KBS. O svojej práci nám poskytol zaujímavý roz
hovor.

Prešovským sídelným biskupom ste ľudia žijú medzi nami, no my sme stratili
boli poverený pastoráciou medzi Rómami. zmysel pre lásku a hlbšie vnímanie po
V čom vidíte svoje poslanie?
trieb blížneho. Veď môj blížny je aj nar
Myslím, že ste správne vystihli, že
práca s Rómami je poslanie, ktoré aj ja
takto vnímam. Pracujem s nimi od roku
1989, najskôr ako katechéta a od 2. mar
ca 1997 ako kňaz, poverený práve otcom
biskupom Mons. Jánom Hirkom touto
špeciálnou pastoráciou. Práca s Rómami
má svoje zvláštnosti, špecifiká, ale keď
k nej budeme pristupovať s láskou, určite
má aj svoje čaro.
Cirkev hneď po „nežnej“ revolúcii roz
vinula nové pastoračné metódy, ktoré
nemohla v časoch neslobody v plnom roz
sahu uplatňovať. Dnes vidíme, že máme
kňazov, ktorí pracujú s bezdomovcami,
väzňami, narkomanmi, Rómami... Toto
sú naozaj okrajové skupiny v našej spo
ločnosti, ktoré by sme asi najradšej medzi
sebou nevideli. Problém je v tom, že títo

koman, prostitútka, Róm...
Gréckokatolícka cirkev má viacej far
ností a kňazov, ktorí nastúpili na túto
priekopnícku cestu: Palota, Varhaňovce,
Čemerné, Cigeľka... V každom dekanáte
je určený kňaz, poverený touto špeciál
nou pastoráciou. Problém je často v nedo
statku vhodných objektov, finančných
zdrojov pre túto pastoráciu, ktorá sa
nemôže zúžiť iba na katechézu, ale má
ďaleko širší rozmer. Často je postavená
iba na báze dobrovoľnosti, no z vlastnej
skúsenosti viem, že deti na tieto stretnutia
chodia rady, pretože tam pociťujú priateľ
skú atmosféru.

Pôsobíte ako správca farnosti blízko
saleziánskeho oratória na Poštárke v Bar
dejove, ktoré je zasvätené blahoslavenému

ZEFIRYN GIMÉNES MALLA
1861 - narodil sa v Benavent de Segriá v Kata
lánsku a bol pokrstený vo Frage:
1879-80 - oženil sa „po cigánsky" s Teréziou
Giménes Castro a usadil sa v aragónskom
Barbastre;
1912 - cirkevne sa zosobášil v chráme sv.
Vavrinca v Leride;
1926 - po smrti manželky (1922) sa stal
„Terciárnym františkánom“:
1936 - po 15 dňoch väzenia v noci 9. augusta
bol zastrelený na mestskom cintoríne a hodený
do spoločnej jamy;
1993-94 - diecézny informačný proces;
1997 - pápež Ján Pavol II. ho vyhlásil za blaho
slaveného na mámestí sv. Petra v Ríme dňa 4.
mája, na ktorom sa zúčastnili aj Rómovia zo
Slovenska;

Zeferínovi. Ako vnímate toto Pastoračné
centrum?
Pastoračné centrum je naozaj ojedine
lé zariadenie nielen u nás, ale aj v okoli
tých krajinách. Myslím, že mám svoj po
diel práce v tomto centre a doslova som
asistoval pri jeho zrode. Jeho poslaním je
vyplňovať voľnočasové aktivity detí zo
zanedbaného prostredia, avšak stretávajú
sa tam aj mladí, ktorí nie sú Rómovia, ale
sympatizujú s nimi. Práve podobné zaria
denia sú potrebné, aby sa postupne búra
la obrovská bariéra a predsudky, ktoré
často voči tomuto etniku máme.

Práca s Rómami je náročná, vyžaduje
veľa námahy a trpezlivosti. Aký je váš po
hľad na túto prácu?
Každá práca je radosť, ak to, čo
robím, robím s láskou. Podobne je to aj
P asto račn é ce n tru m v B ard ejo ve (n a P o š tá rk e ) z a s v ä te n é b la h o s la v e n é m u Z. G. Mallovi.
s Rómami. Obyčajne človek pri práci
S ním ka: -fdžiada aj okamžitý efekt, chce vidieť ovo6
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odrazilo v konkrétnom živote každého
jednotlivca.

Akú perspektívu vidíte v pastorácii
Rómov?

Na návšteve v G e n e rá ln o m d o m e M a lý c h
sestier o d J ežiš ka v R ím e. V tom to d o m e
žijú aj reh o ľn é sestry ró m s k e h o p ô v o d u
z celého sveta.
S ním ka: -fd-

„ , , ,,

cie svojej námahy. Ten, kto chce vidieť
toto ovocie okamžite, bude z tejto práce
sklamaný. Práca s Rómami prinesie urči
té ovocie až o niekoľko rokov, keď vyras
tie nová generácia deti. Tie deti, ktorým
sa systematicky venujete niekoľko rokov,
začínajú ináč vnímať niektoré hodnoty,
ktoré sú v ich živote niekde úplne dole: - práca, úcta k hodnotám, vzdelanie...
Stále mám pre očami otázku: „Ako by
vyzeral teraz môj život, ak by som sa
narodil práve v takejto osade ako Róm?“
Toto je vlastne otázka, ktorú by si mal po
ložiť každý človek. Myslenie ľudí v tomto
smere by sa tak veľmi zmenilo. Žiaden
človek si nemôže vybrať rodičov ani pros
tredie, do ktorého by sa chcel narodiť.
Dnešný moderný a uponáhľaný človek
potrebuje viac lásky, úcty človeka k člove
ku, aby sa to kresťanstvo, ktoré máme aj
v preambule Ústavy Slovenskej republiky,

Pastoráciu nemôžeme oddeliť od kaž
dodenného života Rómov a v tom vidím
problém. Všetky zložky: - štátne orgány,
školstvo, cirkev, rodinné spoločenstvá, by
mali pôsobiť s hlavným cieľom: celkové
duchovné pozdvihnutie rómskeho etnika.
Ak ktokoľvek chce pôsobiť v tejto oblasti
samostatne, na vlastnú päsť, myslím, že
nemá veľkú perspektívu a aj výsledok ta
kejto práce bude určite menší. Spoločný
postup, výmena skúseností, efektívnejšia
podpora zo strany štátu pre neštátne sub
jekty, konzultácie pri tvorbe nových práv
nych noriem s ľuďmi, ktorí s Rómami pra
cujú, to môže byť cesta, ktorá prinesie
väčší efekt a zároveň obohatí aj majoritu
Rómov.

B a rd e jo v s k í R ó m o v ia n a n á d v o rí S lo ven 
s k é h o ústavu sv. C yrila a M e to d a v R ím e.
S ním ka: -fd-

V obchode s nápojmi, v kúte zabudnutá,aj stalo. Ráno ju našli na pulte - zo všet
ležala prázdna neoznačená fľaša. Nik si ju kých strán oblepenú, no prázdnu. A tak ju
nevšímal. Nik o ňu nemal záujem. A ona sa bez slov zobrali, strhli z nej namáhavo zís
cítila zbytočná, nepotrebná, škaredá... Ale kané etikety a hodili naspäť do kúta. Celý
tak ako každý, aj ona túžila po láske jej svet sa zrazu zrútil. Už sa neodvážila sní
a uznaní. Mnohokrát sa už vykotúľala zo vať. Jej existencia pre ňu stratila zmysel.
svojho úkrytu, no vždy ju mechanicky vráti
li späť. Na regáloch obchodu videla mnohé
% ¡p U m m fi m ú m
ďalšie fľaše. Aké len boli krásne! Čisto
vyumývané, vyleštené a na sebe mali pestré
etikety s nápismi. Také úžasné nálepky ešte
■FEJTÓNnevidela. Žeby to kvôli nim bol o fľaše toľký
záujem?A tak celý čas snívala o dni, keď ju Nechápala, prečo je ona horšia ako ostatné.
ruky človeka zoberú do košíka a... Ako len Veď etikety na nej boli také krásne, nápisy
chcela niekomu patriť. Byť užitočná! No každého druhu. A predsa o ňu nik nepreja
zatiaľ ležala v kúte, všetkými zabudnutá. Až vil záujem. Jedného dňa ju však zobrali,
raz v nej skrsol nápad. Obstará si nejakú vyumývali, vyleštili a prilepili na ňu akúsi
nálepku z fliaš v obchode a trochu sa pri jednoduchú nálepku. Potom ju položili na
krášli. Alebo pre istotu viac nálepiek. Z kaž pás a ďalší stroj ju naplnil vzácnou tekuti
dého druhu. Aká len bude krásna! Tak sa nou. Zmierená s akýmkoľvek osudom sa

B la h o s la v e n ý m u č e n ík R ó m Z efiryn G im én e z M a lla (1 8 6 1 -1 9 3 6 )
N á s te n n á m a ľb a v k a p ln k e P as to rač n éh o
c e n tra v B ardejove.

Dúfam, že investície materiálne aj du
chovné, ktoré teraz vložíme do tejto prá
ce, sa v budúcnosti mnohonásobne vrátia.
Róm, tak ako každý človek, túži po láske,
priateľstve, po hodnotách, ktoré mu ako
človeku s nesmrteľnou dušou prirodzene
patria.
Veríme, že nové tisícročie, do ktorého
sme vstúpili, bude v znamení lásky a Ró
movia v ňom medzi nami zohrajú tú úlo
hu, ktorá im právom patrí.
Za rozhovor ďakuje František Dancák.
dala zapäčatiť a vyložiť na poličku regálu.
Kto by už o ňu mal záujem! Veď i nálepku
má len takú obyčajnú. Netušila, že nie
krása nálepky jej dáva cenu. Jedného dňa
ju čiesi ruky zobrali a vložili do košíka.
Ľudské ruky ju podali ďalším a ďalším.
Mnohým pomohla uhasiť smäd. Pochopila
však, že to nie ona je dôležitá, nie etikety na
nej, ale obsah, ktorým je naplnená.
Tak často sa skrývame za rôzne frázy
v snahe upútať pozornosť, vytvárať dobrý
dojem, v snahe zdať sa dobrým... pri tom
však zostávame prázdni. Nečudo, že sa nám
nedostáva uznania, keď ľuďom ponúkame
len „cudzie nálepky“. A k sa však necháme
naplniť Božím pokojom, radosťou, jeho lás
kou - vtedy uhasíme smäd po skutočných
hodnotách každému, koho nám Pán pošle.
Náš život tak získa zmysel, lebo nie my sme
dôležití, ale ten, ktorý prebýva v nás.
Valéria Juríčková
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Chiara Lubichová mala 23 rokov, keď
došlo k bombardovaniu mesta Trident,
v ktorom žila. Viaceré kryty v bezpro
strednom okolí boli bombami zničené.
Skupina mladých, ku ktorým vtedy patrila
i Chiara, si uvedomila, že iba prítomná
chvíľa je v ich moci. Minulosť sa pominu
la a nie je isté, či ich budúca minúta nájde
živých. Pochopili potrebu konať vždy vo
vedomí, že to, čo práve prežívajú, môže
byť poslednou príležitosťou plniť Božiu
vôľu. Tých, ktorí boli v úkryte, začali milo
vať tak, akoby to bol posledný skutok ich
života. Urobili tak prekvapujúce objavy.
Cítili, že ich láska nadobudla novú kvalitu,
ich spojenie s Bohom sa dokonale pretvo
rilo. Keď sa bombardovanie skončilo,
vedeli, že musia pokračovať v takomto
živote. Keďže bola Ježišova láska medzi
nimi až hmatateľná, mnohí sa začali zau
jímať o spôsob ich života. Tisíce ľudí
vďaka ich príkladu objavili toto jednodu
ché tajomstvo: len v prítomnej chvíli
môžeme plniť Božiu vôlu, len v prítomnej
chvíli môžeme milovať.
Boh má s nami veľkolepý plán. Plán,
aby Ježiš žil v nás, aby sme sa my stali
Ježišom. Uskutoční sa však len vtedy, ak
plníme Božiu vôľu, ak milujeme. Ale ako
a kedy ju môžeme plniť?
Jediný čas, ktorý nám patrí, je prítom
nosť. Minulosť je už preč, budúcnosť tu
ešte nie je. Teda s Bohom sa môžeme
stretnúť len v prítomnosti. On sa nám pri
hovára v túto chvíľu - jeho vôľu máme
milovať a uskutočniť v tomto okamihu.
Ak neustále žijeme v prítomnosti, môže
me si byť istí, že budeme dobre prežívať aj
budúcnosť, keď sa stane prítomnosťou.
Ján XXIII. píše vo svojom denníku:
„Tak musím robiť v každej chvíli svoju
prácu, modliť sa každú modlitbu, akoby
ma Boh len preto vychoval, bez toho, že
by myslel na minulosť alebo budúcnosť,
akoby od dobrého priebehu tejto práce
záviselo moje posvätenie.“
Človek býva často smutný pre minu
losť a robí si starosti o budúcnosť. Preto
„nemá čas“ milovať celým srdcom. Nechá
utiecť jedinú možnosť, ktorá by mu mohla
skutočne patriť - prítomnosť. Veriaci po
zná Božiu lásku a verí v ňu. Vie, že Boh sa
o neho otcovsky stará. Táto viera mu
umožňuje, aby v prítomnej chvíli celým
srdcom miloval. Za chyby minulosti prosí
o odpustenie, netrápi sa kvôli nim: odo
vzdáva ich Božiemu milosrdenstvu.
Nerobí si starosti o budúcnosť, lebo vie, že
ak v prítomnosti plní Božiu vôlu, Boh ho
povedie aj v budúcnosti. Ježiš často vyzý
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val svojich nasledovníkov k takémuto po
stoju: „Nebuďte ustarostení o svoj život...
pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani
nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú a váš
nebeský otec ich živí... Nebuďte teda usta
rostení a nehovorte: Čo budeme jesť?
alebo: Čo budeme piť? alebo: Čo si oble
čieme? Veď po tomto všetkom sa zháňajú
pohania! Váš nebeský otec predsa vie, že
toto všetko potrebujete. Hľadajte teda
najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodli
vosť a toto všetko dostanete navyše. Preto
nebuďte ustarostení o zajtrajšok, zajtrajší
deň sa postará sám o seba. Každý deň má
dosť svojho trápenia.“ (Mt 6,25 -34)
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Znamená to, že si človek nemá nič plá
novať? To by nebolo správne. Často je
dokonca povinnosťou, aby sme si urobili
plán. Každé ráno si robíme plán na začí
najúci deň. Robíme si ročné i dlhodobé
plány. Dôležité je, aby sme pri zostavení
plánu mali len jednu túžbu: plniť Božiu
vôľu. Keď je plán hotový, nebuďme usta
rostení, či sa vydarí, ale zverme sa Božej
prozreteľnosti. Žime aj naďalej v prítom
nom okamihu.
Aj veriaci človek môže ľahko zabudnúť
na to, že Boh je prítomný medzi nami. Čo
sa dá proti tomu urobiť? Ježiš dáva jednu
radu. Hovorí: „Buď pripravený! Ži tak,
akoby si o deň, o hodinu mal zomrieť!
Buď pripravený na to, aby si v nasledujú
cu hodinu definitívne vstúpil do Božieho
kráľovstva. Do kráľovstva, ktoré je už teraz
prítomné, ale ho nevidíme. Keby sme ve
deli, že tento deň, tento skutok je posled
nou príležitosťou, aby sme urobili niečo
dobré, určite by sme ho vykonali z celého
srdca radi ako Božiu vôľu pre nás.
„Bože môj, mám len tento deň na to,
aby som ťa milovala.“
Tieto slová napísala sv. Terézia
z Lisieux (tzv. Malá). Zomrela vo veku 24
rokov a je jednou z najväčších svätíc našej
doby (narodila sa v r. 1897). Jej slová ktosi
doplnil takto: „...mám len túto chvíľu na
to, aby som Ťa miloval.“
Znovu sa teda rozhodnime, že chceme
uskutočniť Boží plán, ktorý má Boh
s nami - že urobíme všetko pre to, aby
Ježiš v nás žil plnšie: Začnime žiť v prí
tomnosti! A počúvajme „ten hlas“.
Pavol Seman
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Život často prináša so sebou rôzne
situácie, ktoré sa môžu stať zdrojom
konfliktu. Ak na oboch stranách chýba
dostatok dobrej vôle, konflikt je neod
vratný a spôsobuje prerušenie dobrých
vzťahov často na dlhú dobu. Je to vždy
bolestné a nepríjemné. Napriek tom u sa
často stáva, že človek, ktorý si uvedomu
je svoju vinu na tejto situácii, zdráha sa
urobiť krok k zmiereniu. Nie preto, že by
zmierenie nechcel, ale preto, že by
mohol byť odmietnutý. Možnože práve
takáto obava znemožňuje človeku obrá
tenie, návrat k Bohu.
Veľmi pekne nás potešuje evanjeliové
posolstvo v podobenstve o m árnotrat
nom synovi, vykresľujúce Boha ako
Otca, ktorý s láskou očakáva a prijíma
svoje zblúdené deti.
Podobenstvo o m árnotratnom synovi
nám zreteľne približuje veľkosť Božej
lásky. Nikto z nás nie je Bohu ľahostaj
ný. Boh nám dal život, obdaroval nás
rôznymi schopnosťami, naučil nás prav
de o živote a vedie nás k nebeskému
domovu. Je takm er nem ožné vymenovať
všetky viditeľné i neviditeľné dobrode
nia, ktoré sme dostali a dostávame od
Boha.

Po našich cestách jazdia
tisícky áut a všetky majú svoju
poznávaciu značku. My, kresťa
nia, máme tiež svoju poznáva
ciu značku, podľa ktorej nás
pozná Boh i ľudia. Našou
poznávacou značkou však nie
je, ako by sa mohol niekto
mylne domnievať, ani modliteb
ná knižka, ani ruženec, ani naše
azda dobre viditeľné miesto
v chráme, ale láska. „Podľa toho
spoznajú všetci, že ste moji uče
níci, ak sa budete navzájom
milovať.“ (Jn 13, 35).
Kresťan smeruje k večnému
životu a tento život je životom
nekonečnej lásky. Ak náš
pozemský život má byť začiat
kom neba, nemohol nám dať
Kristus nijaké iné prikázanie,
len - aby sme sa navzájom milo
vali. Napriek tomu sa zdá, že
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Ako na to odpovedá človek? Často to mala. Po ťažkých vnútorných bojoch
m ôžem e zhrnúť do vety: Svoj život prišla do chrámu s pevným úmyslom
chcem prežiť po svojom, tak, ako mi to začať nový život. Zamierila rovno k spo
vyhovuje. A ani si pritom neuvedomuje, vednici a postavila sa do radu. Po chvíľ
že premrháva všetky Božie dobrodenia, ke začula, ako sa dve ženy nad ňou „poti
ktoré mu boli darované. Je m ožné žiť chu“ pohoršovali: „Čo tá tu robí? Ako si
tak, ale raz príde okamih, kedy si človek len dovolila prísť medzi slušných ľudí?
uvedomí nezmyselnosť svojho života Že sa nehanbí!“
A ona sa skutočne hanbila.
i vlastnú biedu, ktorú si sám zapríčinil.
Nevydržala to. Odišla a už nenašla silu,
V
takejto situácii m á len dve mož
nosti. Tou prvou je, že uzná pomýlenosť aby sa niekedy do chrámu vrátila (F. D.:
svojho života a vráti sa k Bohu. Tou dru Dal nám príklad, 5560).
Dvere k Bohu sú otvorené pre každé
hou, že zahynie vo svojej biede. Príbeh
o m árnotratnom synovi dáva reálnu ho, kto pochopí, že sa hriechom vzdialil
ponuku obrátenia každém u, kto sa od svojho Stvoriteľa. Nebojme sa teda
nikdy vyznať s ľútosťou svoje previnenia,
dostal na nesprávnu cestu života.
Je veľa krásnych svedectiev, ktoré lebo Boh prijíma každého, kto robí
hovoria o obrátení a znovunasmerovaní úprim né pokánie. Je našou úlohou
na Boha. My sami môžeme svedčiť pomôcť tým, ktorí sa z nejakého dôvodu
o tejto odpúšťajúcej Božej láske, pretože obávajú urobiť tento krok k zmiereniu
sme ju m nohokrát zažili vo sviatosti s Bohom. Zároveň máme Bohu vzdávať
pokánia. Je ľahké pristúpiť k Bohu ako chválu nielen preto, že odpustil nám, ale
m árnotratný syn, ale je ťažšie vyvarovať i za to, že odpúšťa aj našim blížnym.
Keď prijm em e toto evanjeliové
sa postoja staršieho syna, ktorý Otcovi
vyčítal jeho priveľkú lásku. Pozrite sa, posolstvo, budeme schopní dobre riešiť
i urovnávať všetky konfliktné situácie,
ako pekne to vykresľuje tento príklad.
Istá žena prišla po 18 rokoch do ktoré prináša život, bez narušenia
chrámu. V m ladosti bola veriaca, potom dobrých vzájomných vzťahov.
Miron Keruľ-Kmec
sa rozviedla a ako katolíčka úplne skla

POZNÁVACIA ZNAČKA
KRESŤANA
chorieme na nedostatok lásky.
Chýba nám ako vzácne korenie.
Hľadáme ju a nenachádzame.
Láska nie je milovaná - posťa
žoval sa takto ktorýsi svätec
pred stáročiami a zdá sa, že to
platí i dnes. Mnohí si lásku
zamieňajú za kadečo iné a to
len preto, že nepochopili a ne
uvedomili si jej vzácnosť a vzne
šenosť, že si ju nemožno kúpiť
za peniaze alebo zaplatiť dar
čekmi.
Ako správni kresťania, všet
ci hľadáme vzor a prototyp
lásky. Ak hľadáme správne,

všetky naše cesty vedú ku
Kristovi. Len si spomeňme na
Máriu Magdalénu. Všetci nad
ňou krútili hlavou, každému na
nej niečo vadilo: Šimonovi to,
že vedie neporiadny život,
Judášovi, že je rozhadzovačná,
Marte, že je lenivá. Všetci ňou
pohŕdali a stránili sa jej. Keď
však stretla Ježiša, v jeho očiach
nevidela pohŕdanie. V jeho
očiach našla lásku a to ju zme
nilo. Od tej chvíle bola iná, lep
šia.
Ježiš nenávidel hriech, hrieš
nikov však miloval. Preklial

neplodný figovník, ale ľudí bez
skutkov lásky nepreklínal. Nao
pak, trpezlivo čakal na čas, keď
prinesú ovocie. Odsúdil cudzo
ložstvo, ale cudzoložnicu obhá
jil. A aby sa jeho láska stala až
nepochopiteľnou, šiel dobrovoľ
ne na kríž a tam odpustil všet
kým, ktorí mu ubližovali. To je
tá nevyspytateľná, absolútna
veľkosť lásky.
Láska je len vtedy krásna,
keď podmaňuje a strhuje, keď je
obetavá, živá, keď dýcha. Od
ložme preto prázdne citové slo
vá o láske a pokúsme sa vo svo
jich mysliach, srdciach a živo
toch rozdúchavať a udržiavať
oheň skutočnej Kristovej lásky,
ak si chceme uchovať poznáva
ciu značku kresťana.
Marek Pribula
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Prvý sloviensky arcibiskup, svätý Metod, možné, že Gorazd bol už v tomto čase bis cirkvi biskupom Vichingom nastala vo vnú
tri miestnej cirkvi dezorganizácia. Postup
v posledných rokoch svojho života absolvo kupom.
val niekoľko ciest. Prvou z nich bola misia
Po smrti arcibiskupa Metoda sa strhla ne sa Svätoplukovo kráľovstvo dostávalo
v Ríme, ktorá dosiahla potvrdenie privilégií ostrá dišputa medzi franskými kňazmi znovu pod duchovnú moc franského
pre moravskú cirkev a prijatie Svätoplukovej a Metodovými učeníkmi ohľadom „filio- duchovenstva, a tým aj Východofranskej
que“. Kráľ Svätopluk ju rozsúdil po svo ríše.
ríše pod ochranu Apoštolskej stolice.
Gorazd neopúšťa Veľkú Moravu ako
Arcibiskup Metod sa nevrátil na Veľkú jom: „Kto prvý pristúpi a odprisahá, že
Moravu najkratšou cestou, ale cez Dalmá dobre a pravoverne verí, ... tomu aj cirkev ostatní hlavní prívrženci sv. Metoda. Je
ciu, kde hlásal evanjelium a rozširoval slo- odovzdám, ... starostenstvo cirkvi pride poverený jurisdikciou nad územím, ktorú
vienske písmo. Po svojom návrate na Mora lím.“ Frankovia využili toto Svätoplukovo dostal od svojho arcibiskupa a učiteľa
vu musel brániť svoje práva proti vlastnému
.
sufragánnemu biskupovi Vichingovi. V ro
koch 880-881 píše niekoľko listov pápežovi
Jánovi VIII. do Ríma, aby sa ubezpečil, že
Viching nedostal iné pokyny, než tie, o kto
rých Metod vedel. 23. marca 881 Ján VIII.
odpovedal arcibiskupovi Metodovi na jeho
listy s tým, že Vichingovi nedal žiadne iné
pokyny.
V
roku 882 na základe cisárskeho
pozvania odchádza arcibiskup Metod do
Konštantínopolu. Byzantský cisár ho prijal
s veľkou úctou a radosťou. Pre svoje kristianizačné snahy si ponechal z jeho učeníkov
kňaza a diakona spolu s knihami. Týmto
aktom založil spolu s Fóciom Slovanskú
školu v Carihrade, ktorá zohrala v oblasti
kristianizácie Slovanov nemalú úlohu.
Metod sa vrátil z Byzancie niekedy po
čas roku 883. V marci 884 sa utiahol do
samoty, aby dokončil preklady svätých
kníh, čo sa aj stalo v novembri nasledujú
ceho roku.
Koncom roku 884 sa arcibiskup Metod
B azilika sv. K le m e n ta v R ím e: S. N o b ili (1 8 8 2 -1 8 8 6 ) - Sv. C yril a M e to d bránia
stretol s „uhorským kráľom“. Išlo pravde
staro slo vien sku liturgiu v p ríto m n o s ti p á p e ž a H a d riá n a II. (freska).
podobne o maďarské kmeňové knieža.
Začiatkom roku 885, po ďalších útokoch
odporcov slovienskej reči v liturgii, ktorých vyhlásenie a „nedočkajúc ani konca odpo Metoda a zároveň ako jeden z mála má
viedol Viching, použil svoje právo a poslal vede, potvrdzovali a prisahali svoju pravo- možnosť uchýliť sa na dvor nejakého svoj
ho do Vislanska. Následne na to 6. apríla vemosť.“ Z toho sa dá usudzovať, že Sväto ho príbuzného. Pri úteku z Veľkej Moravy
885 zomrel. Pohrebné obrady boli slávené pluk mal, respektíve si osoboval právomoci by vystavil svoje cirkevné postavenie
v latinskom, gréckom a slovienskom jazy rozhodovať o cirkevných pomeroch na svo nástupcu arcibiskupa sv. Metoda vážnemu
protirečeniu - opusteniu svojej katedry
ku. Bol pochovaný v sobomom chráme. jom území.
V roku 885 sa do Ríma dostali správy a jemu zverených veriacich. Akiste sa chcel
Metodov arcibiskupský stolec nebol do
roku 900 obsadený. Tesne po smrti arcibis o smrti arcibiskupa Metoda. N a základe pokúsiť dostať do Ríma, aby potvrdil svoju
kupa Metoda jeho žiak Klement Ochridský tejto správy sa pápež Štefan V. v roku 886 voľbu, ak sa vôbec o pozvaní pápeža Štefa
rozhodol vyslať na Moravu biskupa Do na V. dozvedel.
napísal jeho životopis - Život Metoda.
Tak sa začína na Veľkej Morave obdo
Na základe falošnej buly a krivého sve minika a kňazov Jána a Štefana, aby vyšet
dectva biskupa Vichinga Štefan V., nástup rili cirkevné pomery na Morave po smrti bie latinizácie. Toto však mohlo postihnúť
ca Jána VIII., vydal bulu „Quia te zelo“, kde arcibiskupa Metoda. Pri tejto príležitosti len centrálne časti ríše, nakoľko nebolo
dostali od pápeža Štefana V. Comonito- predsa možné v tom čase tak veľkú ríšu
zakázal cirkevnosloviensku bohoslužbu.
Ešte pred svojou smrťou Metod ustano rium, ktoré vysvetľovalo niektoré state buly v priebehu niekoľkých mesiacov „zbaviť“
vil Gorazda za svojho pokračovateľa v rek „Quia te zelo“ a určovalo náplň ich práce. východného obradu. V okrajových oblas
Po smrti arcibiskupa Metoda a násil tiach, hlavne vo východnej časti, sa tento
torskom úrade na teologickej škole a prav
depodobne aj na arcibiskupskom stolci. Je nom obsadení správcovstva Moravskej obrad udržal až do XIII. storočia.
10
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Oficiálnym dôvodom na vyhnanie
byzantského kléru z územia Veľkej Moravy
v roku 885 bola otázka symbolu viery. Išlo
o jeho znenie v oblasti pochádzania
Svätého Ducha. Už od roku 1995 táto otáz
ka nie je sporným problémom medzi
východnými a západnou cirkvou.
Z tohto jasne vysvitá ukrutnosť Vichinga proti vyznávačom slovienskeho jazyka
v liturgii. Diakonov a kňazov dal Viching
pochytať a predať do otroctva Židom
v Nitre. Z tohto otroctva dvesto Kristových
vyznávačov vykúpil v Benátkach vyslanec
byzantského cisára a loďou ich dopravil do
Byzancie. Ti potom hlásali kresťanstvo me
dzi balkánskymi Slovanmi hlavne v Bulhar
sku. Vedúce osobnosti z domácej šľachty
a Grécka sa Viching neodvážil predať do
otroctva, ale poslal ich do vyhnanstva.
Klement, Sáva, Naum a Angelár boli vypo
vedaní a odišli popri Dunaju do Bulharska.
Začiatkom roku 890 kráľ Svätopluk
naliehal na Karola III. Tlstého, aby ochrá
nil Rim pred zlými kresťanmi a dotierajúci
mi saracénmi.
No už o dva roky, v roku 892, sa začalo
schyľovať k ďalšej veľkej fransko-moravskej
vojne. Viching, ako informátor východo-

Bazilika sv. K le m e n ta v R ím e: S. N obili
(1882-1886) - Freska n a d oltáro m v kap ln ke
sv. Cyrila a M eto d a

franského kráľa, utiekol z Nitry a stal sa
kráľovým kancelárom. Po boji v roku 894
zomrel veľkomoravský kráľ Svätopluk
a jeho trón získal jeho syn Mojmír II. Ten
si za spoluvládcu v Nitrianskom kniežat
stve zvolil svojho brata Svätopluka II.

Počas nasledujúceho roku začali na
územie moravskej Panónie prenikať kočov
ní Maďari vo väčších skupinách. V rokoch
895-896 bolo dobyté jedno z najväčších
hradísk na východnom Slovensku - Zem
plín, a tým bola otvorená cesta Maďarov do
Podunajska. A práve v tomto období sa
postavil Svätopluk II. proti svojmu bratovi.
N a strane Svätopluka II. boli východofranskí feudáli. Ale Mojmír porazil Svätopluka
a v roku 899 obnovil jednotnosť Veľkej
Moravy.
Aby posilnil jednotu v ríši, rozhodol sa
Mojmír II. obnoviť Metodovu metropoliu.
Preto ešte v roku 898 vyslal do Ríma posol
stvo so žiadosťou o obnovenie cirkevnej
štruktúry na Morave. Pápežstvo však v tom
čase nastúpilo za pápežov Formóza a Šte
fana VI. (896-897) dobu úpadku.
V tomto období sa podarilo spojenými
silami odraziť Maďarov v Taliansku, takže
sa obrátili na sever - do Panónie. Ešte raz
v roku 899 vyslal Mojmír H. poslov k rím
k a p to rg a n á jd e n á
skemu pápežovi Jánovi IX.. V roku 900 sa pBrironzová
o b ci M ača.
znovuobnovila cirkevná štruktúra a boli
vysvätení štyria biskupi, z ktorých jeden mi časmi bol na Morave akýsi biskup
mal byť povýšený na arcibiskupa. Stalo sa menom Vracen.“
Ďalšia zmienka pochádza z olomouc
tak pričinením arcibiskupa Jána a biskupov
kého rukopisu „Granum cathalogi episcoDaniela a Benedikta.
Čo sa týka biskupských sídiel, z pro porum Olomucensium“ asi z roku 1420,
testu bavorských biskupov v roku 900 kde sa píše: „Roku 942 Silvester bol
vyplýva, že arcibiskup sídlil na území vysvätený ako druhý biskup moravský
nárokovanom pasovským biskupstvom, a sedel na biskupskej stolici 19 rokov... Po
pričom aspoň jeden jeho sufragán sídlil jeho smrti bolo biskupstvo 10 rokov neob
sadené, lebo za ten čas bolo zlúčené s rezv hornej Panónii.
Zaujímavá je listina z roku 900, v ktorej nenským kostolom až po dobu sv. Voj
mohučský biskup Hatto I. píše Jánovi IX. techa.“ Za čias pražského biskupa Vojte
ponosu na Moravanov, ktorí sa pýšia svo cha, v treťom roku jeho biskupského úradu,
jím metropolitom, ktorého im ustanovil bolo moravské biskupstvo spojené s praž
sám pápež a iných, t.j. franských, biskupov ským. Tak sa územie pražského biskupstva
rozprestieralo v Čechách až po Považie, na
odmietajú.
V roku 901 podpísali Moravania Sliezku a Krakovskú, kde predtým ako kra
a Východofranská ríša mier, ktorý im zais kovskí východní biskupi pôsobili Prochoťoval obranu proti Maďarom, ktorí tu rius a Prokulfus.
Podľa správy mohučského arcibiskupa
postupne prenikali zo svojich sídiel. Už
v roku 902 Moravania porazili prvý nápor sv. Willigisa (+1011), ktorá sa zachovala
Maďarov v Korutánsku. V rokoch 904-905 v listine z 28. apríla 976, sa stretávame na
sa poslednýkrát spomína Veľká Morava. mohučskej synode s nielen štajerským bis
V roku 906 Moravania vybojovali ďalšie kupom Balderikom, vormským biskupom
víťazstvo nad Maďarmi. Ale už nasledujú Annom a pražským biskupom Détmarom,
ceho roku 4. júla 907 pri Bratislave Maďari ale aj s nemenovaným „moravským bisku
porazili Frankov a Veľká Morava, ak ešte pom“.
K rokom 996-997 sa viaže aj udalosť,
existovala, sa začala rozpadať. Maďarské
kmene si však nepodmanili celú Moravu keď Vojtech, pražský biskup, podľa kroni
a Nitriansko. Svojimi nájazdmi Maďari károv rozvrátil pravú vieru a zavrhol ruské
ohrozovali Čechy, Sasko a iné západné kra písmo, potom zaviedol latinskú vieru
a písmo, pričom biskupov pravej viery dal
jiny.
Ešte v roku 925 sa spomínajú ako sved sťať a iných rozohnal.
Pretrvávanie byzantských prvkov
kovia v listinách salzburgského arcibiskup
stva gróf Mojmír (925-927) a akýsi v umení i náboženstve na území Čiech
a Moravy potvrdzuje, že byzantský obrad
Svätopluk (927-931).
sa tam udržal až do XII. storočia.
O
ďalších osudoch máme len kusé sprá
Juraj Gradoš
vy. Kronikár Kozmas píše: „Pred ŠebífovýSLOVO - ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - 4/2 00 0
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60. rohov od smrti HriževacHého bisHupa
Dr. Dionýza Njáradyho ( i 874-1940)
Tohto roku si pripomíname apoštolského administrátora pre
60. výročie od smrti biskupa, Prešovské biskupstvo v rokoch
ktorého život bol úzko spätý 1922-27 a za apoštolského vizis dejinami prešovského biskup- tátora Podkarpatskej Rusi v rostva.
koch 1938-39 v Chuste.
Dionýz Njárady sa narodil
Počas svojho pôsobenia
10. októbra 1874 v Ruskom v Prešovskej eparchii sa snažil
Kerestúre, v dnešnom Srbsku, podporovať cirkevné školstvo
Svoje teologické štúdia ukončil a povolal sestry Rádu sv. Bažila
získaním doktorátu teológie Veľkého, aby viedli dievčenský
v Záhrebe. Vysvätený za kňaza internát. Jeho usilovná práca,
bol 1.1.1899.
podpora misií, vo veľkej miere
Spočiatku pôsobil ako pre- zabránila šíreniu náboženských
fekt a neskôr ako rektor križe- nepokojov, ktoré súviseli s prenivackého seminára v Záhrebe, kaním pravoslávia z Ruska.
Tam ho aj v roku 1914 zastihlo
Po menovaní Pavla Gojdiča,
menovanie za apoštolského ad- OSBM v roku 1927 za apoštolministrátora. Biskupskú vysviac- ského administrátora Prešovskej
ku prijal dňa 9.1.1915 v Ríme. eparchie sa vrátil späť do JuhoOd 1.5.1920 spravoval križevac- slávie. Bol jedným z biskupov ké biskupstvo ako sídelný bis- svätiteľov pri biskupskej vysviackup. Počas jeho pôsobenia sa ke Pavla Gojdiča 25. marca
vzmáhal náboženský a kultúrny 1927 v Ríme. Bol to skutočne
život veriacich eparchie. Biskup biskup apoštolského ducha. To
povolal z Haliče sestry bazilián- sa prejavilo aj v tom, že zomrel
ky, ktoré sa venovali školskej počas apoštolskej vizitácie svojej
mládeži. Podobne povolal aj eparchie dňa 14. 4. 1940 v Mrzsestry služobnice a otcov baziliá- lom Poli. Za jeho vrúcny vzťah
nov. Veľmi napomáhal rozširo- k veriacim a veľkú pomoc bisvaniu duchovnej tlače.
kupstvu vo vtedajších ťažkých
Blahodárne pôsobenie bisku- časoch mu patrí čestné miesto
pa Dionýza Njáradyho vo vlast- v rade prešovských biskupov,
nej eparchii malo za následok
to, že ho Rím menoval aj za
Peter Šturák

\y<Ď%C3QJÚ

Na týchto stránkach sa pravidelne
stretávate s osudmi ľudí, ktorí svojím
spôsobom našli cestu k Bohu. Je to
SVEDECTVO pre dnešných ľudí novodobé podobenstvo Ježiša Krista
Žijúceho v nás. Ak ste aj vy našli cestu
k Bohu a chcete sa s krásou tejto cesty
podeliť, napíšte nám svoj príbeh.
Zaručujeme Vám plnú anonymitu.
Vaše listy očakávame na adrese:
SLOVO
P. O. Box 204
Hlavná 1
080 01 Prešov
HESLO:
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Podľa legendy prišiel do neba sv. Kasián a Pán Boh sa ho pýta:
- Čo si videl cestou, Kasián?
- Pane, videl som kočiša, ktorému voz zapadol do blata.
-A pomohol si mu? - pýta sa Pán Boh.
- Nie, Pane. M al som predstúpiť pred teba, preto som sa nechcel zašpiniť.
Onedlho prichádza do neba sv. Mikuláš, ktorý bol celkom zablatený.
- Mikuláš, prečo si taký zablatený a špinavý? - pýta sa ho Pán Boh.
-Ale, stretol som takého chudáka kočiša, ktorému zapadol voz do blata. Neostalo
mi nič inšie, než sa oprieť do kolesa a pomôcť mu.
- Dobre si urobil, Mikuláš. A preto tebe, Kasián, že si tak starostlivo chránil
svoje biele rúcho, bude zasvätený jeden deň v roku - a to iba každý štvrtý rok (29. feb
ruár). Tebe, Mikuláš, že si svojmu blížnemu pomohol v núdzi, budú zasvätené štyri
dni.
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Prešlo už odvtedy vari 5 rokov. Bol
Štedrý večer a ja som sa vracala rýchli
kom z Košíc do Bratislavy. Pracovala som
totiž ako vodička elektrickej lokomotívy.
V myšlienkach som už bola doma a pred
stavovala som si deti, ako pobehujú
v kuchyni okolo otca, ako čakajú na môj
návrat a štedrú večeru. Moje oči však
pozorne sledovali návestidlá pri trati
a prstom som pravidelne stláčala kontrol
né tlačidlo na palube. Netrvalo vari ani
5 minút, keď sme so zvýšeným buchotom
prechádzali niekoľko výhybiek za míňajú
cou sa stanicou. Blízko mňa som začula
jasný ženský hlas a z nejasnej artikulácie
som vydedukovala, že to slovo, čo znelo
ako zvuk zvona, bolo - stoj! Ešte väčšmi
som sa sústredila na cestu a snažila sa
zahnať túto predstavu, keď sa na paneli
rozsvietili signálne svetlá, že niekto zatia
hol ručnú brzdu vo vlakovej súprave
a stroj začínal automaticky intenzívne
okamžite brzdiť. Niekoľko desiatok met
rov pred nami sa objavila na trati čierna
škvrna. Brzdy škrípali a čím viac sme sa
približovali, zisťovali sme, že na trati leží
ľudská postava. Vo svetle reflektorov sa
pomaly začínala obracať k prúdu svetla. ženu, ktorú pred krátkym časom opustil
Uvidela som jej tvár - utrápenú, strhanú manžel a spolu s ich dieťaťom sa stratil
a unavenú. Bola to mladá žena, ktorá ešte niekde v zahraničí. Ostávala doma v zú
falstve, bezvýsledne pátrajúc aj s prísluš
nemohla mať viac ako tridsať rokov.
- Nezdržiavajte sa, ideme ďalej, len čonými vyšetrujúcimi orgánmi po dieťati,
ju naložíme do služobného vozňa, - zakri so svojou starou chorou matkou. Mala
čal vlakvedúci, keď videl, že chcem vystú s ňou v posledných dňoch veľa trápenia
piť. Spolu s policajtom ju podopierali a v predvianočnom zhone ju nechceli ani
a ona bledá, s lícami zvlhnutými od sĺz, sa hospitalizovať v nemocnici, hoci mala
nechala bez odporu viesť k vlakovej veľké bolesti. Všetko zavŕšila tragédia,
keď práve na Štedrý deň matka zomrela
súprave.
Chcela som odpojiť automatické brz v jej náručí. Mladá žena v tom žiali
dy, ktoré vždy zapadnú, keď ich spustí a úzkosti stratila hlavu a chcela si vziať
záchranná brzda v niektorom vozni, ale život tým, že sa vrhla na koľajnice
ostala som trochu v pomykove, lebo vô a v plači očakávala najbližší vlak.
Domov som prišla s oneskorením, ale
bec neboli zapnuté. Nevedela som si naiýchlo spomenúť, či som ich neodpojila pri moja rodinka, navyknutá aj na prípady, že
tom vzrušení, akonáhle sme zastali, ale vlaky niekedy meškajú, ma očakávala. Zo
nijako som si na tento úkon nevedela spo žiarivých a radostných očí mojich detí vy
menúť. Vlak som pomaly uviedla do po žarovalo šťastie, a to som nemohla naru
hybu a netrvalo dlho, keď sme vchádzali šiť spomínaním takmer tragickej udalosti.
do bratislavskej hlavnej stanice. Po takej V hlave mi však dodnes vŕta niekoľko
to udalosti nebolo pomyslenia na rýchly otázok a navyše aj správa vlakových tech
odchod domov. Súpravu odstavili techni nikov, že v celej vlakovej súprave v ten
ci a nás s vlakvedúcim aj s postihnutou deň nebola porušená ochranná plomba
ženou, už trochu pokojnejšou, sprevádzal ani na jednej záchrannej brzde. Kto ju
železničný policajt na staničnú policajnú teda zatiahol? A zatiahol ju fôbec niekto?
Eva
stanicu. Ukázalo sa, že išlo o nešťastnú

Sv. Polykarp - 23.2.
Okolo roku 70 našla zbožná vdova
v Smyme odložené dieťa. Odovzdala
mu všetko, čo mala a vychovala ho
v pravej zbožnosti. Tým dieťaťom bol
budúci svätec a žiak posledného žijúce
ho apoštola Jána - Polykarp.
Sv. apoštol a evanjelista Ján ho
ustanovil okolo roku 100 za biskupa
v Smyme. O sedem rokov neskôr, keď
cez toto mesto prechádzal sv. Ignác,
stretol sa s Polykarpom a jemu zvere
ným stádom. Po tejto udalosti sv.
Polykarp napísal list Filipanom.
Ani v starobe nebol Polykarp
nečinný. Hoci v pokročilom veku, ale
o to s väčším nasadením sa zapájal do
života celej Cirkvi. V roku 154 v Ríme
rokoval s pápežom Anicetom o slávení
Veľkej noci. Keď sa ho v meste spýtal
bludár Marcion: „Poznáš ma?“, odpove
dal: ,Ano, poznám ťa, prvorodený
Satanov.“
Počas prenasledovania kresťanov za
cisára Marka Aurélia na prosbu veria
cich odišiel sv. Polykarp do neďalekej
dediny, kde sa schoval. Miesto jeho
azylu však prezradil jeden otrok. Keď
vojaci vstúpili do domu, biskup ich naj
prv pohostil a až potom s nimi odišiel
do mesta. Sudca Herodes, ktorý mu
išiel oproti na voze, ho chcel priviesť
k modlárstvu. Keď videl, že Polykarp
vo svojej viere neustúpi, zhodil ho
z voza tak silno, že si svätec zlomil
nohu.
Aj napriek bolesti pokračoval
v ceste. Na naliehanie sudcov vyhlásil:
„Osemdesiat rokov slúžim Kristovi,
a nikdy m i neublížil, ale zahŕňal ma dob
rodeniami. Ako by som sa mohol rúhať
svojmu kráľovi, ktorý ma vykúpil? “ Táto
jeho reč povzbudila pohanov, aby žia
dali pre Polykarpa smrť upálením.
Vojaci ho vyzliekli a obliekli mu košeľu
napustenú živicou. Keď ho chceli pri
biť k stĺpu, povedal im: „Nechajte ma
tak. Ten, ktorý mi dá silu zniesť oheň, mi
pomôže i bez pribitia nepohnute stáť na
h r a n i c i Vojaci mu túto jeho prosbu
splnili a k stĺpu ho iba priviazali. Oheň
sa však mučeníkovho tela ani nedotkol.
Vytvoril okolo neho ochranný štít. Keď
vojaci videli tento úkaz, prebodli sv.
Polykarpa mečom. To sa stalo v roku
156.
Jeho telo je pochované v malej
smymijskej kaplnke.
-jg-

SLOVO - ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - 4 /2 0 0 0

13

S P R Á V Y Z K R E S Ť A N S K É H O SVETA

VATIKÁN (VR) - Cesta kresťanov k plnej
jednote zaznamenala dôležitý krok histo
rickým ekumenickým obradom otvorenia
Svätej brány na štvrtej rímskej Bazilike sv.
Pavla za hradbami. Pápež Ján Pavol II. ju
otvoril spoločne s prímasom anglikánskej
cirkvi arcibiskupom Careym a pravosláv
nym metropolitom Athanasisom. N a eku
menickej bohoslužbe slova boli prítomní
zástupcovia dvadsiatich dvoch kresťan
ských cirkví, ktoré spája viera v Krista, jedi
ného Spasiteľa a v jeden krst.
VATIKÁN (VR) - Pápež Ján Pavol II. dňa
19. januára 2000 vymenoval pre severo
americkú diecézu Anchorage pomocného
biskupa v osobe Mons. Rogera Schwietza
a pre argentínsku teritoriálnu prelatúru
v Deán Funes biskupa - preláta v osobe
Mons. Aurélia José Kuhna.
KAZACHSTAN (VR) - S prosbou o no
vých kňazov sa obrátil arcibiskup z Karagandy Ján Lenga na účastníkov plenárneho
zasadania Federácie biskupských konferen
cií Ázie. V Kazachstane žije 8 miliónov
moslimov, 6 miliónov pravoslávnych a asi
360 000 katolíkov latinského obradu. Cir
kev v Kazachstane má v súčasnosti asi 60
kňazov a niekoľko rehoľných sestier, pri
čom niektoré sú aj zo Slovenska.
VATIKÁN (VR) - V štyroch rímskych pat
riarchálnych bazilikách bude do konca
roku 2000 denne môcť dostať teplé jedlo
500 osôb v núdzi. S touto iniciatívou pri
šiel Centrálny výbor pre oslavy Veľkého
Jubilea a nazval ho: Charitatívny projekt
pápeža. V celom Taliansku žije asi 60 000
bezdomovcov, z toho v samotnom Ríme asi
päť tisíc.
VATIKÁN (VR) - Pred Bazilikou sv. Petra
v Ríme sa zišlo asi 8000 príslušníkov mest
skej polície, aby sa tu stretli so Svätým
Otcom Jánom Pavlom II. Neľahká, ale
nepostrádateľná je služba - zdôraznil Svätý
Otec vo svojom príhovore, ktorú poskytujú
spoločnosti mestskí policajti.
PRAHA (CTK) - Katolícka cirkev nepre
javila záujem o dialóg s KSČM. Vyplýva to
z listu, ktorý poskytol hovorca ČBK Daniel
Herman. Skutočný dialóg je možný len
s dôveryhodným partnerom. Cirkev sa mô
že len ťažko vyhnúť podozreniu, že dialóg,
ktorý KSČM ponúkla nie je len účelovým
manévrom.
VATIKÁN (KP/TK KBS) - Posledná pre
kážka pre blahorečenie pápeža Jána XXIII.
je prekonaná. Kongregácia pre kauzy svä
tých uverejnila dekrét, podľa ktorého na
príhovor pápeža Roncalliho nastalo zázrač
né vyliečenie. Toto blahorečenie by sa malo
uskutočniť 3. septembra 2000.
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pokračovanie z čísla 3

V rokoch 1960-1962 účinkoval v noviciátnom
učilíšti v Meadowvale pri Toronte, kde bol
O. Andrej Krafčik, CSsR, 81 ročný
v rokoch 1962-1965 pomocníkom prefekta.
Je asistentom Apoštolského administrátora Pritom administroval farnosť v Oshawe (1960našej eparchie. Narodil sa dňa 31. decembra -1965). Ďalej pôsobil v Robline, Manitoba
1918 v Michalovciach. Ľudovú školu navštevoval a potom vo viacerých farnostiach USA.
v Novosade, stredoškolské vzdelanie nadobudol V rokoch 1976-1985 vykonával svoje povinnosti
v Užhorode, Olomouci a Budapešti. Sviatosť ako asistent o. Jána Fecka vo Wilkes-Barre, Pa.
kňazstva prijal dňa 29. augusta 1945 z rúk Stade odišiel do materského domu rehole
o. biskupa Pavla Gojdiča. Povojnové roky pod v Yorktone, kde pôsobil v období rokov 1985statne ovplyvnili jeho ďalší život. Jeden rok 1996. Pritom najmä v letných mesiacoch
(1946) bol správcom farnosti v Jastrabí, okres odchádzal na Slovensko do Michaloviec, kde
Trebišov. V rokoch 1948-1950 bol kaplánom vypomáhal vpastorálnej práci svojim redemptov Trebišove. Po zrušení našej cirkvi emigroval do ristickým rehoľným spolubratom redemptorisRakúska, potom do Talianska a nakoniec tom. Takúto misijnú cestu podnikol päťkrát.
S úctou k tomuto otcovi, za jeho horlivý
v roku 1952 emigroval do Kanady.
V
rokoch 1952-1957 pôsobil vo Windsore
spôsob ohlasovania Krista a pomoc pri obnove
a v rokoch 1957-1959 vo Wellande. Do kongre cirkvi na Slovensku vyjadrujeme mu našu vďač
gácie Najsv. Vykupiteľa - k otcom redemptoris- nosť a želáme hojnosť Božej milosti a dobrého
tom vstúpil v roku 1959 a po ukončení noviciá- zdravia na mnohé a šťastné roky.
tu odišiel do Gary, Indiana. Ďalšie roky jeho
Jozef E. Suchý
života neznamenali pohodlné postávanie.

KRAJANIA V JUHOSLÁVII
Ekumenická činnosť vo Vojvodine
a zvlášť v Novom Sade
Zvláštnosťou samostatného kraja Vojvo
dina v Srbskej republike je, že tu žije veľké
množstvo rôznych národnostných menšín s rôz
nymi kultúrami, hovoriacich rôznymi rečami.
Aká je Vojvodina, také je aj jej hlavné mesto
Nový Sad, v ktorom žije okolo 300 tisíc obyva
teľov. Z celkového počtu veriacich je 3000 gréc
kokatolíkov (1%). V Novom Sadeje viac ako 20
kresťanských a náboženských spoločností. Sú
tu aj moslimovia, židia, satanisti a i.
Najväčšou náboženskou spoločnosťou v No
vom Sade sú pravoslávni. Je tu aj sídlo Bačského biskupa Srbskej pravoslávnej cirkvi. Na
druhom mieste sú rímskokatolíci a na treťom
gréckokatolíci. V Novom Sade je aj sídlo Slovensko-evanjelického biskupa, dvefarnosti reformo
vaných kalvínov, starokatollci, baptisti, adventisti, metodisti a iné menšie protestantské spolo
čenstvá.
Táto mozaika Nového Sadu prináša so
sebou už tradičnú tolerantnosť a korektné vzťa
hy. Významné ekumenické hnutie začalo
v Novom Sade už pred 30 rokmi. Zúčastňovali
sa na ňom všetky tradičné cirkvi a spoločnosti.
Zvláštnou formou ekumenizmu boli modliteb
né stretnutia kresťanských žien. Len pravosláv
ni, ktorí aj keď sa zúčastňovali na týchto mod
litbách a s biskupmi prichádzali do iných chrá
mov, nikdy nesúhlasili s tým, aby sa takéto
modlitebné stretnutia uskutočnili v ich chrá
moch.
Vznikla aj ekumenická rada na úrovni cir
kví, ale tá nebola aktívna. Pracoval iba ženský
výbor.
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Keď sa v roku 1991 na území Juhoslávie
rozpútala vojna, prestali všetky ekumenické ak
cie. Do chrámov sa začali týždenne schádzať
kresťania k modlitbe za pokoj. S veriacimi pri
chádzali aj duchovní. V gréckokatolíckej far
nosti boli tieto ekumenické modlitby za pokoj
každý deň.
Po štvorročnej prestávke boli obnovené eku
menické stretnutia žien v Novom Sade v roku
1996 - ale bez pravoslávnych.
V
roku 199i bola v Novom Sade zorganizo
vaná Ekumenická humanitárna organizácia,
ktorú založili štyri cirkvi: Srbská pravoslávna
cirkev, Slovensko-evanjelická cirkev a. v., Refor
movaná a Metodistická. Z Európy začali posie
lať veľkú pomoc, ktorú organizácia rozdeľovala
tým, ktorí to najviac potrebovali. O niekoľko
rokov z tejto organizácie vystúpila Srbská pra
voslávna cirkev. Ostatné tri založili novú asociá
ciu - Ekumenickú humanitárnu službu. Grécko
katolícka cirkev v Novom Sade s ňou spolupra
cuje, hoci nie je jej členom.
Jednou z mnohých ekumenických akcií
v Novom Sade sú vianočné koncerty, na ktorých
sa zúčastňujú mnohé cirkvi a náboženské spo
ločnosti. Doteraz boli dva koncerty: v r. É98
a 1999.
Pred kresťanmi v Novom Sade sú dve veľké
udalosti. Dňa 18. februára sa tu uskutoční stret
nutie Komisie pre dialóg Srbskej pravoslávnej
cirkvi a Chorvátskej biskupskej konferencie zo
Záhrebu z Chorvátska. 3. marca tu bude aj
modlitebné stretnutie kresťanských žien. Táto
služba slova bude v gréckokatolíckom chráme
sv. ap. Petra a Pavla v Novom Sade.
Roman Miz

PRE M LAD ÝC H

Dnešný svet je pre mladého
človeka plný neistoty a klamli
vej fatamorgány. Rádio, televí
zia i noviny sú mnohokrát plné
inzerátov na super výrobky,
super zábavu, ale realita je iná.
Preto mladý človek dnes túži
po istote, túži po pravde, ktorej
môže uveriť, ktorá ho neskla
me. Ak ju však nenachádza,
uberá sa cestou, po ktorej už
kráčali mnohí pred ním. Touto
cestou je usporiadanie vzťahov
hlavne prostredníctvom zmlúv.
Je veľkou tragédiou dneš
ných čias, že táto prax vstúpila
aj do života kresťanov - hlavne
do manželstva. Predmanželské
zmluvy sú dnes pre mladého
človeka istejšie, než „Áno“
povedané pri oltári pred samot
ným Bohom. Dokonca katolíc
ka cirkev latinského obradu má
v svojom vlastnom práve mož
nosť uzatvoriť manželstvo
s podmienkou. Je to pre tých,
ktorí neuzatvárajú manželstvo
z ozajstnej lásky, ale pre niečo
iné. A ak podmienka nebola
splnená - manželstvo nebolo?!
Lenže ozajstná láska nepo
zná predmanželskú zmluvu,
nepozná uzatváranie manžel
stva s podmienkou. V ozajstnej
láske ide o viac, než o naplne
nie mojich predstáv. Tá pravá
láska je tou, ktorá v plnosti
nahrádza každú predmanžel
skú zmluvu a ruší každú pod

mienku. Lebo ak sa dvaja ľudia
milujú, ak sa chcú jeden druhé
mu darovať v ozajstnej láske, je
to to najsilnejšie a najistejšie
puto. A práve ono je silnejšie
než akákoľvek „poistka“. 1 c;i/e
ako spoznať človeka, ktorý ma
naozaj miluje? Ako zistiť, či
moja láska je tá pravá?
Pravá láska nepozná pod
mienku - miluje toho druhého
takého, aký je. Nezáleží jej na
zamestnaní, kariére a finan
čných možnostiach partnera.
Dokonca by sme mohli pove
dať, že jej nezáleží ani na jeho

výzore! Koľkokrát človek stretá
va na ulici zaľúbené páry
a čuduje sa, ako sa len oni
mohli dať dokopy - ona kráska
a on?! Alebo naopak. To je
kúzlo lásky, ktorá v tom dru
hom nehľadá uspokojenie vlast
ných zmyslov, ale odovzdanie
sa. Ktorá nemiluje toho druhé
ho preto, lebo sa jej páčia jeho
oči, či jemu jej vlasy. Miluje ho
preto, aký je. Samozrejme, že
na to vplýva aj výzor toho dru
hého, ale viac záleží na jeho
vnútri, ako ono dokáže milovať,
aké je ono. Mnohokrát laska

Zbor sv. Juraja z MIHlušovlec
V
období rokov 1992 - 1995 naša farnosť
s nami, stal sa veľmi oblubeným a získal si
nemala stáleho správcu. V tom čase k nám, naše srdcia. Tieto obojstranné sympatie sa
okrem iných kňazov, prichádzal aj spirituál stali príčinou častých stretnutí na nácviku
kňazského seminára otec Vladimír Skyba. piesní a na svätých liturgiách, ktoré sme
Spolu s ním prišli takmer vždy aj niekoľkí naším spevom, pevne veríme, kedže išlo
bohoslovci. Osobitnej pozornosti sa nám o naše najrannejšie začiatky, obohacovali.
dostávalo predovšetkým zo strany jedného Okrem toho sa aj naše občasné výlety do prí
z nich - Juraja Tomáša. Pre svoje nadšenie rody stali príležitosťou zaspievať si, a teda prí
a snahu rozvíjať náš duchovný život prostred ležitosťou oslavovať Boha. Medzičasom sa
níctvom spevu, a tiež pre svoju trpezlivosť niektoré dievčatá, u ktorých sa prejavil hlbší
záujem o hudbu a spev, začali venovať hre na
gitaru.
Keď naša farnosť v auguste roku 1995
opäť dostala svojho správcu v osobe o. Fran
tiška Fedora, vo vedení zboru došlo k zásad
ným zmenám. Prevzala ho a dodnes aj vedie
Lýdia Hudáková. Tu kdesi sa začala črtať
dnešná podoba zboru, ktorý má v súčasnosti
jedenásť členov z farskej obce a ďalších šty
roch z filiálnej obce Suchá Dolina, ktorí sa
k nám pridávajú zväčša príležitostne pri väč
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vychádzajúca z partnerovho
srdca, plná pochopenia a trpez
livosti, je lepším liekom, než
pohľad na peknú tvár. Výzor sa
časom zmení, na tvári pribudnú
vrásky, človek stratí mladícku
sviežosť, a predsa môže milovať
a byť milovaný. Je veľmi krásne
stretnúť starých ľudí na pre
chádzke, ako sa držia za ruky,
podopierajú jeden druhého,
a vy jednoducho viete, že sa
milujú. Ich láska bola postave
ná na iných hodnotách, než je
krása, mladosť, peniaze, či
postavenie.
N a takejto láske by sme
mali postaviť aj svoje budúce
i terajšie vzťahy - na láske
k tomu druhému, nie pre niečo,
čo on dnes má. Takýto vzťah
pomôže aj nám, bude nám
dávať istotu a silu. Len v tomto
vzťahu nájdeme ozajstnú slobo
du a možnosť naplnenia svojho
života.
Východná cirkev chápe
manželstvo ako vzťah medzi
trom i osobami - ním, ňou
a Bohom. A Boh je predsa
láska. Tak vlastne manželstvo je
vzťahom medzi dvoma zaľúbe
nými a láskou, ktorá je večná,
a ktorá sa v čase, keď ich láska
bude ranená, stane lekárom ich
vnútra, ich vzťahu, ich lásky.
A v tejto láske je krásne žiť
a milovať.
Juraj Gradoš

ších sviatkoch. Po príchode terajšieho správcu
farnosti o. Mareka Pribulu sme sa postupne
začali učiť spievať aj staroslovienské bohoslu
žobné texty, nakoľko sväté liturgie v staroslovienčine sa dovtedy u nás nekonali.
Nácvik piesní mávame raz za týždeň, oby
čajne v sobotu večer. A k je to však nevyhnut
né, najmä v období väčších sviatkov, stretáva
me sa častejšie. Stalo sa zvykom, že každo
ročne pripravujeme Vianočnú akadémiu
a program ku Dňu matiek. Okrem toho orga
nizujeme spoločné výlety do prírody, ktorým
nechýba duchovný rozmer. Skutočnosť, že už
nie sme len pasívni účastníci bohoslužieb,
značne prehĺbila náš duchovný život. Čas,
ktorý venujeme nácviku piesní i samotný náš
spev na liturgických obradoch je čas, keď sa
dostávame do bližšieho kontaktu s Bohom
ako inokedy. Neexistuje teda nič, čím by sme
dokázali stráviť ho užitočnejšie a čo by nám
prinášalo väčšiu radosť a uspokojenie z toho,
čo robíme.
Zdenka Krajňáková
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Prvý a najväčší eucharistický zázrak
katolíckej cirkvi sa nachádza v starove
kom pobrežnom talianskom meste Lanciano. Trvá už 12 storočí a jeho počia
tok je spojený s východnými mníchmi.
V ôsmom storočí sa v Taliansku
nachádzala pom erne silná a početná
východná komunita m níchov a kresťa
nov, ktorí sa tu ukrývali pred ikonoboreckým prenasledovaním na Východe.
Jeden z monastierov týchto gréckych
mníchov - baziliánov sa nachádzal aj
v Lanciane. Pri kláštore bol aj chrám sv.
Legonciána a Domiciána, ktorým bol
zasvätený aj kláštor.
Jeden z kňazov - m níchov tohto kláš
tora počas slávenia Eucharistie zapo
chyboval o skutočnej prítom nosti Bo
žieho Syna Ježiša Krista v chlebe a víne.
Boh dopustil, aby sa pri epikléze (zostú
pení Svätého D ucha na obetované dary)
zmenila nielen podstata, ale aj m atéria
Eucharistie. O tom, či kňaz dokončil li
turgiu, nieto zmienky, ale pravdepodob
ne otrasený silným zážitkom ju prerušil.
O
niekoľko storočí baziliáni z Lanciana, tak ako aj z iných talianských
miest, odchádzajú, resp. bez stopy
miznú. Na tom to stave sa mohol podie
Právo uchovávať takto prem enenú
ľať úpadok kresťanstva na konci prvého
milénia, nízky počet povolaní alebo Eucharistiu dal pápež Inocent IV. 20.
aj rozkol v Cirkvi. Echaristický zázrak apríla 1252. Telo Kristovo sa od roku
1713 uchováva v striebornej, umelecky
však zostáva na svojom mieste.
V roku 1176 pápež Alexander III. tepanej m onštrancii, ktorú vytvorili
daroval chrám s kláštorom benediktí umelci neapolskej školy. Krv je um iest
nom a neskôr v roku 1952 ich od pápe nená v bohatom a veľmi starom kalichu
ža Inocenta IV. získavajú františkáni. Tí z horského kryštálu.
Pôvodný chlieb, aj napriek terajšie
o šesť rokov neskôr prerobili pôvodný
chrám na kostol sv. Františka, ktorý po m u výzoru, ktorý sa skôr podobá na
niekoľkých rekonštrukciách (najväčšia hostiu, bol kvasený (taký, aký dnes pou
bola v roku 1700, keď bol pôvodný ro- žívajú východné kresťanské cirkvi).
mánsko - gotický kostol prestavaný na N akoľko prem enené telo pochádza
barokový) patrí m edzi dom inanty priam o zo srdca a je to jeho priečny rez,
priam a m atéria sa zachovala len po
Lanciana.
Giacommo Fella, miestny historik, okrajoch (srdce je duté). Farba tela sa
napísal v roku 1620 správu o dvoch mení od nasvietenia od svetlohnedej do
východných mníchoch, ktorí asi v roku ružovej. Priem er tohto prem eneného
1560 požiadali o prenocovanie v klášto tela je cca 7 cm.
Krv sa hneď po premenení zrazila
re. Ráno však spolu s dokumentárni
a záznamami, týkajúcimi sa lancianské- do piatich nepravidelných útvarov roz
ličnej veľkosti. Farba krvi sa dnes skôr
¡10 zázraku, zmizli.
Tieto dokumenty sa dodnes nepoda blíži k žlto-okrovej farbe zeme. Jej váha
rilo nájsť, a tak najstaršie písomné m ate je dnes 15,85 gramu.
Eucharistický zázrak bol najprv pre
riály, potvrdzujúce pravosť zázraku, po
chovávaný v postrannej kaplnke. Od
chádzajú z 16. storočia.

roku 1636 tam bola aj vystavená k verej
nej úcte, čo potvrdzuje pam ätný nápis
a stará kovová schránka. Od roku 1902
bola prenesená na m onum entálny mra
morový oltár, ktorý venovali domáci
rodáci.
Tento zázrak nedal dlho spať niko
mu. Už od roku 1574 sa podrobne skú
mal. Najdôležitejšie a najpodrobnejšie
vedecké skúmanie bolo v roku 1970.
Viedol ho prof. Odoardo Linoli, výz
nam ný odborník v anatómii, patologic
kej histologii, chémii a klinickej mikroskopii. Výsledky podorbného skúmania
boli prezentované 4. marca 1971. Z nich
jasne vyplynulo:
Telo je skutočným telom a Krv je
skutočnou krvou.
Telo je svalovou hm otou srdca.
Telo a krv patria ľudskej bytosti.
Telo i krv majú rovnakú krvnú sku
pinu - AB.
Krv obsahuje proteíny v úplne nor
m álnom pom ere ako je séro-proteické
zloženie ľudskej krvi.
V
krvi boli zistené aj tieto minerály:
chloridy, fosfor, magnézium, draslík,
sodík a vápnik.
Tieto vedecké uzávery dali každému
jasnú odpoveď na pochybnosti ohľa
dom Eucharistie. Ďalším argumentom,
potvrdzujúcim toto tvrdenie, je práve už
spom ínaná krvná skupina AB, ktorá je
totožná s krvnou skupinou z Turín
skeho plátna.
Uchovávanie tela a krvi, ktoré boli
ponechané vo svojom prirodzenom
stave už 12 storočí bez chemických
a konzervačných prostriedkov, pričom
na nich vplývali atmosférické a biologic
ké vplyvy, je vskutku unikátne a považu
je sa aj vo vedeckých kruhoch za mimo
riadny zázrak.
Terajšia výzdoba chrámu v Lanciane
bohato znázorňuje celý historický prie
rez dejín Eucharistického zázraku. Keď
že chrám bol vymaľovaný v 16. až 18.
storočí, postavy sú oblečené v zmysle
doby a podľa predstáv umelcov. Nenáj
dem e tam východného mnícha, ani
prosforu - kvasený chlieb, hoci sa v Ta
liansku používala až do 10. storočia aj
v západnej latinskej cirkvi.
Juraj Gradoš
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Pondelok 21. 2. - Timotej, prepodobný
Menlivé časti z pondelka alebo o prepodobnom
(rúcho svetlé)
1 Jn 2,18-29; 3,1-8, zač. 71; Mk 11,1-11, zač. 49
Utorok 22. 2. - Katedra sv. apoštola Petra
Menlivé časti z utorka alebo z Katedry
1 Jn 3, 9-22, zač. 72; M k 14, 10-42, zač. 64
Streda 23. 2. - Polykarp, biskup, mučeník (hieromučeník)
Menlivé časti zo stredy, alebo o mučeníkovi
1 Jn 3, 21-24; 4, 1-11, zač. 73; M k 14, 43-72;
15,1, zač. 65
Štvrtok 24. 2. - 1. a 2. Nájdenie hlavy sv. Jána
Krstiteľa
Všetky menlivé časti z utorka
1 Jn 4, 20-21; 5, 1-21, zač. 74; Mk 15, 1-15,
zač. 66
Piatok 25. 2. - Taras, biskup
Menlivé časti z piatku (rúcho pôstnej farby),
alebo o biskupovi (rúcho svetlé)
2 Jn 1,1-13, zač. 75; M k 1 5 ,2 0 ;1 5 ,22; 15,25;
15, 33-41, zač. 105
Sobota 26. 2. - Prvá zádušná sobota
Antifóny každodenné. Tropár, Sláva kondák
I teraz bohorodičník zádušný. Prokimen, aleluja
a pričasten zádušný (rúcho tmavé). Namiesto
Dôstojné je sa spieva: Najčistejšia Bohorodička.
Panychída.
1 Sol 4, 13-17, zač. 270; Jn 5, 24-30, zač. 16
Nadeľa 27. 2. - Prokop, prepodobný
Tridsiata piata nedeľa po Päťdesiatnici
Liturgická farba je svetlá. Evanjelium na utierni
je siedme. Antifóny: nedeľné. Tropár z hlasu,
Sláva kondák z triode (z mäsopôstnej nedele),
I teraz podľa predpisu. Prokimen, aleluja
a pričasten z triode.
1 Kor 8, 8-13; 9, 1-2, zač. 140; Mt 25, 31-46,
zač. 106
Vedenie

GRÉCKOKATOLÍCKEJ
BOHOSLOVECKEJ FAKULTY
PREŠOVSKEJ UNIVERZITY v Prešove
vypisuje

KONKURZ
na obsadenie miesta docenta pedagogických vied
a profesora pre katolícku teológiu.
Prihlášky do konkurzu pošlite do 20. februára
2000 na adresu:
Dekanát GKBF PU v Prešove
ul. P.P. Gojdiča č. 2
080 01 Prešov
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Pondelok 28. 2. - Bažil, vyznávač, prepodobný
Menlivé časti z pondelka, alebo o prepodobnom
(rúcho svetlé)
3 Jn 1, 1-15, zač. 76; Lk 19, 29-40; 22, 7-39,
zač. 96

Utorok 29. 2. -Kassián Rímsky, prepodobný
Menlivé časti z utorka, alebo o prepodobnom
(rúcho svetlé)
Júd 1, 1-10, zač. 77; Lk 22, 39-42; 45-71; 23,
1 zač. 109
Streda 1. 3. - Eudokia, mučenícka
Menlivé časti zo stredy, alebo o mučenícke
(rúcho červené)
Rim 14, 6-9, zač. 113; M t 26, 57-75, zač. 109
Štvrtok 2. 3. - Teodot, biskup, mučeník
Menlivé časti zo štvrtku (rúcho svetlé), alebo
o mučeníkovi (rúcho červené)
Júd 1,11-25, zač. 78; Lk 23, 1-31; 23, 33; 23,
44-56, zač. 110
Piatok 3. 3. - Eutropias a spoločníci, mučeníci
Menlivé časti z piatku, alebo o mučeníkoch
(rúcho pôstnej farby)
Ef 5, 8-19, zač. 229; Jn 19, 25-37, zač. 61
Sobota 4. 3. - Syropôstna sobota, Pamiatka
všetkých úctyhodných otcov pôstnikov
Menlivé časti o úctyhodných
Rim 14, 19-23; 16, 25-27, zač. 115; Gal 5, 2226; 6 ,1 -2 , zač. 213; Mt 6,1-13, zač. 16; Mt 11,
27-30, zač.43
Nedeľa 5. 3. - Konón, mučeník
Tridsiata šiesta nedeľa po Päťdesiatnici
mäsopôstna - 7. hlas Evanjelium na utierni je ôsme. Antifóny sú
nedeľné. Tropár z hlasu, Sláva i teraz kondák
z triode. Prokimen, aleluja a pričasten z triode
Rim 13, 11-14; 14, 1-4, zač. 112; Mt 6, 14-28,
zač. 17
Vojtech Boháč

Darovali na SLOVO ĎAKUJEME !
Marta Bítterová, Nitra 200 Sk; Justína Burdová,
Ruská Kajňa 48 Sk; čitatelia Slova z Kravan 200
Sk; Jozef Džama, Bystré 44 Sk; Ing. Peter Homza, Poprad 88 Sk; Ing. Peter Kasenčák, Kremná
76 Sk; Jozef Koritár, Lastovce 20 Sk; Mária
Kovaľová, Hanušovce nad Topľou 100 Sk; Mária
Kostorčiková, Michalovce 188 Sk; Veronika Kolesárová, Sečovce 200 Sk; Miroslav Michálik,
Trenčianske Bohuslavice 38 Sk; Ružencový
spolok z Lesíčka 300 Sk; čitatelia Slova z Petkoviec 260 Sk; Gréckokatolícka farnosť Dvorian
ky, 330 Sk; Verona Straková, Drieňov, 20 Sk.
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m yšlienok na každý tieň
Nedeľa o márnotratnom synovi

„Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu:
Otče, zhrešil som... “
/ j ¡g)
Keď sa márnotratný syn vrátil k otcovi, ten mu
z radosti pripravil veľkú hostinu. Druhý, pracovitý a usi
lovný syn, sa práve vracal z poľa. Nad počínaním svoj
ho otca sa pohoršuje. Vytýka mu, že tomu synovi,
ktorý premrhal časť majetku, robí hostinu. Otec ho
však krotí slovami: „Syn môj, ty si stále so mnou
a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať
a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol
stratený, a našiel sa“ (Lk 15,31-32).
Hľa, aká veľká radosť nad stratenou dušou, ktorá
robí pokánie!... Spisovateľ Alexander Dumas ml. v jed
nom svojom románe k tomuto podobenstvu pozname
náva: „Keďže Boh má väčšiu radosť z pokánia jedného
hriešnika, než zo sto spravodlivých, ktorí nikdy nehre
šili, pokúsme sa potešiť Boha. Môže nám to v hojnej
miere odplatiť...“

Mäsopôstna nedeľa
,Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním
všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy... “
(Mt 25, 31)
Vtedy každému odplatí, čo si podľa svojich skut
kov zaslúži. Kristove slová z Reči na vrchu tu dôjdu do
svojho plného uplatnenia: „Akou mierou budete merať
vy, takou sa nameria aj vám“ (Mt 7, 2). Pri týchto slo
vách by sme sa mali všetci zamyslieť. Veď každý z nás
má toho toľko...
Spisovateľ André Gidé vo svojej divadelnej hre
Proces hovorí o istom mužovi „bez chyby“, ktorý bol
zamestnaný v banke. Je odsúdený na smrt'. Prečo? Do
konca verí, že je nevinný. Až cestou na popravisko
vynáša z hĺbky duše na povrch všetko zabudnuté.
Hovorí: „Už v škole som nikdy nepomohol spolužia
kom, svoju starú mamu som nikdy nenavštívil, v živo
te som nikoho nemal rád, len seba...“
Táto hra chce ukázať zmýšľanie tých, ktorí vyma
- 8. hlas
zalisyropôstna
hriech zo svojho
života v domnienke, že ho niet,
a myslia si, že tým je už všetko vyriešené. Ale „pro
ces“ Posledného súdu raz príde. Príde, aby spravodlivo
posúdil naše konanie, naše skutky, náš život.

Syropôstna nedeľa
„V nebi si zhromažďujte poklady: tam ich
neničí ani moľ, ani hrdza... “
6 20)

V
synagóge pri modlitbe sa zúčastňovali viacerí
rabíni. Jeden z nich pri modlitbe často chýbal.
„Kde chodí?“ pýta sa jeden rabín druhého.
„Do neba.“
„Do neba? Netáraj, ja si to zistím.“
Vytratil sa z modlitebne, išiel k domu, kde rabín
býval. Sledoval ho, čo robí. Videl, ako si obliekol pra
covný oblek. Vzal vrece, naplnil ho drevom. Potom šiel
do domu, kde ležala chorá žena. Zakúril v jej izbe.
Obstaral raňajky a všetko, čo potrebovala. Potom šiel
domov.
„Čo si zistil? Kde chodí? Do neba?“ pýta sa druhý.
„Vyššie!“ odpovedal.
Ak nás Pán nabáda k zhromažďovaniu pokladov
pre nebo, každý poznáva, o aké nebeské poklady tu
ide. Sú to zásluhy a milosti z dobrých skutkov, ktoré
neničí ani moľ, ani hrdza a ktoré ani zlodeji neukradnú.
A nemusí o nich každý vedieť. Hlavne, že o nich vie
Boh.
-fd -

IN Z E R C IA

INZERCIA
Dňa 16. 2. 2000 uplynie rok, keď
dotíklo láskavé srdce nášho otca,
manžela, dedka, ale aj bohamilujúceho veriaceho gréckokatolí
ka Demetra Hubceja z Pakostova
vo veku nedožitých 80. rokov. Po
| tomto obdivuhodnom človeku .
ostalo prázdne miesto v našom
Božom chráme, v ktorom ako kurátor dlhé desiat
ky rokov s veľkou láskou a oddanosťou slúžil
nášmu dobrotivému Pánu Bohu.
S úctou a veľkou láskou spomínajú: milujúca rodi
na a spoločenstvo gréckokatolíkov z Pakostova.
Ktorí ste ho poznali, venujte mu modlitbu a tichú
spomienku.
Dňa 22. 2. 2000 uplynie rok od
smrti našej milovanej mamky,
starej mamy a sestry Márie
Čarákovej z Torysiek.
Tí, ktorí ste ju poznali, jej lásku
a obetavosť, spomínajte na ňu
s nami v modlitbách.
Víčnaja je j pamjať!
BLAHOŽELANIE
Dňa 21. februára oslávi duchovný otec Mgr. Šte
fan Kopčák. ktorý teraz pôsobí v Banskom pri
Vranove, 33 rokov života.
Drahý otec Štefan, želáme Vám šťastie, zdravie
a veľa ďalších Božích milostí. Aj napriek tomu, že
ste od nás odišli, veľa ste nás naučili, vaše slová nás
stále hrejú v našich srdciach. Nikdy na Vás neza
budneme a za všetko ďakujeme. Od nášho Pána
a Panny Márie Vám vyprosujeme požehnanie.
Mnoho rokov, šťastných rokov.
Kurátorská rada a veriaci farnosti Rakovčík.

VYUŽITE MOŽNOSŤ INZERCIE
V NAJČÍTANEJŠOM GRÉCKOKATOLÍCKOM
PERIODIKU NA SLOVENSKU
Jedno slovo 3 Sk / Fotografia 30 Sk
Príspevky zasielajte mesiac pred výročím!
Do 21. 2. 2000 Z A D A R M O !!!
Bližšie informácie: 091-77 333 23

Firma H ä IM Á IK
Ponúka:
- m ontáž o z vu če n ia
- e le ktrifiká cia zvo n o v
(p re rá b a n ie na el. p o h o n )
-e le ktro in šta lá cie + revízie el. zar.
- m ontáž b le sko zvo d u
Kontakt: R a d ko H a n á k
0 9 0 2 3 V a re c h o v c e 5 6
Tel.: 0 9 3 8 -7 4 9 5 3 5 8 , 7 4 2 3 7 4 5
Mobil: 0 9 0 5 -1 9 3 0 9 4 , 7 5 4 9 4 8

Redakcia časopisu

v y p is u je

organizuje

KONKURZ

DUCHOVNÉ CVIČENIA

na m iesto

druhého stáleho redaktora

v dňoch

a agenta pre inzerciu a reklamu

16. -1 9 . marca 2000
pre ženy
Téma: „Moje stretnutie s Bohom
vo sviatosti zmierenia “
Prednáša: o. Jaroslav Štelbacký

30. marca - 2. apríla 2000
pre vysokoškolskú a pracujúcu mládež
Téma: „Pôstne zamyslenie“
Prednáša: o. Mikuláš Tressa

6 . - 9 . apríla 2000
pre manželov
Téma: „Pôstne zamyslenie“
Prednáša: o. Mikuláš Tressa
Bližšie informácie na lei. čísle
0 9 3 8 / 74 22 787

SI

P odm ienky:
- VŠ vzdelanie teologického alebo humanitné
ho smeru
- príjemné vystupovanie
- vodičský preukaz typu B
- znalosť problematiky gréckokatolíckej cirkvi
- ovládanie Windows 98, MS Word 97

P onúkam e:
- čistý mesačný zárobok do 7.500,- Sk
- možnosť profesionálneho rastu
- nástup od marca 2000
Ak sa chcete zúčastniť konkurzu,
zašlite do 27. 2. 2 00 0 profesionálny
životopis a odporúčanie miestneho
kňaza na adresu redakcie.

Redakc la č a s o p is u

JEŽIŠOVA
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:
Provincialát spoločnosti Ježišovej
Panská 11
814 99 Bratislava
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).
P. Ladislav Šofranko SJ, v. r.
promotor povolaní

v yp is u je

fotografickú súťaž
v tém ach:
A . človek

B. p ríro d a
C. sakrá ln a stavba a litu rg ie
Sním ky z a s ie la jte

do konca júna 2 0 0 0
na adresu:

SLOVO
P.O.Box 204
0 8 0 01 Prešov

P o d m ie n ky súťaže:
1. S úťaže sa m ôžu zúčastniť len am atéri.
2 . R ozm er snímky m á byť m inim álne 9 x 1 3 cm.
3 . Z a s la n é snímky m ô ž e re d a k c ia uverejniť.
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fca Vás pozýva

Náboženské vydavateľstvo

PC TRA
pripravilo v spolupráci s

Gréckokatolíckou bohosloveckou fakultou
Prešovskej univerzity v Prešove

Spolkom biskupa Petra Pavla Gojdiča
pri Gréckokatolíckom kňazskom sem inári
nový časopis pre tých,
kto rí 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

S časopisom THEOLOGOS si domov objednáte
kvalitnú odbornú teologickú literatúru
a zároveň podporíte vedeckú činnosť
našich domácich teológov.
THEOLOGOS vychádza 2 -3 k rá t v roku.
Predplatné v roku 2 0 0 0 je 100,- Sk s poštovným.
Predplatné zašlite na adresu:
PETRA THEOLOGOS
P.O.Box 2 0 4
0 8 0 01 Prešov
-

na stretnutie s o Sv.
a na ďalšie pútnic
1) Svätá Zem so Sv. Otcom / termín 23.03.10 dní / 7 štandardných dní
spjpjs
s programom Swtflíga. CENA
2) Svätá Zem / termíny
30.04.- 0 8 .0 5 2000*
15.10.- 23.1Q.20QQ / CENA
05.11.- 13.11. 000
3) Lurdy /Nevers-Florencia-M naeo-Botoňa-Be
termín: 05.03. až 13.03.2 10 / CENA
Ďalšie inform ácie v CK Ciuto
T e le fó n /fa x : 0 9 5 / 7 6 5 36Í
S tránkové dni: Po-Pi: 09.0

PEIRA
oznamuje svojim
cteným zákazníkom,
že predajňa
z Hlavnej ul. č. 2
bola presunutá
do nových priestorov
na Hlavnú ul. č. 3
v Prešove
(vedľa katedrály).

■' .***■'- , *7^
v» * *

PONÚKAME:
až 800 titulov
náboženskej literatúry;
bohoslužobné predmety;
ružence, obrázky a pod.;
kopírovacie služby;
darčekové predmety;
papiernictvo.
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MIESTO PRE VAŠU REKLAMU
CELÁ STRANA: 1 0 .0 0 0 Sk
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POLOVICA STRANY: 6 .0 0 0 Sk
ŠTVRTINA STRANY: 4 .0 0 0 Sk
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OSMINA STRANY: 2 .5 0 0 Sk
TEL./FAX: 091-77 333 23, MOBIL: 0905 430 402
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