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variabilný symbol: 2 0 0 0
mi v strede sú kráľovské dvere s rezbou z obdobia Nechýba zobrazenie duchovného - „popovi, iže
Distribúcia - PETRA
rokoka. Na rade vyobrazení cirkevných sviatkov je sam po zakona ne tvoryť i ľudiji svojich ne učyť“.
Cirkevné schválenie:
V
chráme sú aj ďalšie cenné ikony a niektoré sú Gréckokatolícke biskupstvo
badateľný západný vplyv, pretože tu chýba známy
východný Mandylión. Miesto neho je západný dokonca už v zbierkach SNG v Bratislave. Zvony
v Prešove, č.j. 3 3 1 7 /9 9 .
Veraikon (ikona - odtlačok zmučenej tváre Krista sú z roku 1755 a 1886. Pred niekoľkými rokmi boli
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s tŕňovou korunou na Veronikinej šatke). Z tohoto tu ukradnuté aj vzácne kráľovské dvere z roku
Podávanie novinových zásielok
radu chýba päť ikon - výjavov, ktoré boli ukradnu 1628.
povolené pod č, 13/VsRP/99.
Vážme si preto a chráňme aj pomocou moder
té pred niekoľkými rokmi. Tretí rad ikonostasu
Snímka titulnej strany:
reprezentuje Deésis s tradičným vyobrazením ných zabezpečovacích a signalizačných zariadení
František Dancák: Svätá liturgia
Krista Veľkňaza v strede a apoštolmi po obidvoch naše vzácne chrámy a ich interiéry pred zlodejmi
v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme
stranách. Štvrtý rad ikonostasu a dva nadstavce sú a vandalmi!
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Ú V O D N ÍK

lynulý prech o d do roku 2000 urobili jedném u z týchto m ojich najm en
a správne fungovanie počítačových ších bratov, m ne ste urobili.“ (M t 25, 40)
systémov n a prelom e rokov i teraz,
Po zaujatí správneho vnútorného
všeobecne naplnil ľudí s istotou: ovládame postoja sa kresťan raduje z toho, že jeho
a vieme to.
úsilie a dobrú vôľu ocení Boh. Nepredkladá
Podobný postoj sa už veľmi dávno zau to preto človeku na obdiv ako farizej.
jím a zo strany nás, kresťanov, aj k jednotli Pom astí si hlavu, slávnostne sa oblečie
vým liturgickým obdobiam počas cirkev a úprim ne sa usmeje. Je si vedomý hodnoty
ného roka. Vstúpili sme do jeho veľmi svojej služby Bohu aj v skrytosti. Dokáže sa
dôležitej časti: prípravy na V zkriesenie preto presvedčivo a s pokorou stotožniť so
Pána - svätý a veľký pôst (štyridsiatnicu). slovami bohoslužobného textu: „Keď sa
Je nám znám a Ježišova výzva: „Robte poká telesne postíme, milovaní, zachovajme aj
nie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“ duchovný pôst.“ K tom u nás vyzýva sloha
(M t 4, 17b). Poznám e a denne sa m odlím e na liturgii vopred posvätených darov. Čo
prosbu v Pánovej modlitbe: Odpusť nám znam ená vlastne duchovný pôst? Tá istá
naše viny, ako aj my odpúšťam e svojim vin sloha dáva odpoveď aj na túto otázku:
níkom. Suverénne a často skonštatujem e:
„Rozviažme všetky zväzky neprávosti!“
Ovládame to, nič nové sa nám nevynorí.
„Rozbime putá škodlivých zväzkov!“
Podobne uvažoval aj vysoký dôstojník,
„Roztrhajm e všetky falošné písma!“
„Dajme chlieb núdznym !“
neprávom odsúdený na väzenie. Kým bol
vo väzbe, zom rela m u m anželka a jediná
„Zaveďme do svojich príbytkov bezdcéra sa dostala do ústavnej starostlivosti, prístrešných!“
kde čoskoro tiež zom rela. D ôstojník bol
„Aby sme od K rista Boha obsiahli
prepustený, lebo zistili, že je nevinný. hojné m ilosti.“
Ani pôst tela, ani pôst duše nesmieme
M anželku a dcéru však našiel už len na
cintoríne. Chodieval tam denne, m odlil sa praktizovať povýšenecky. Konajm e naše
Otče náš, ale nem al duchovnú silu dokončiť pokánie skrom ne, pokorne a v príjemnej
ho. Nevedel vysloviť „Odpusť nám , ako aj atmosfére. Náš Otec, ktorý vidí všetky veci
my odpúšťam e“. Až raz. D otkla sa ho mi aj v skrytosti, sa nám odplatí. Zhrom až
losť, dokončil m odlitbu a v srdci pocítil ďujme také poklady, ktoré žiadny pozemský
dlho postrádaný pokoj. Dal postaviť pom  škodca nem ôže zničiť. M usíme pretrpieť
níky na hroboch a na dcérin dal vytesať: veľa nespravodlivosti. O blieha nás veľa
zlých vášní. N ech je veľkopôstny čas
„D céra moja, odpustim e im .“
Človek m á dospieť k tom u, aby sa jeho i napriek tom u časom milosti. Tá nás naklo
srdca dotkla milosť. Aby vedel povedať: ní k odpúšťajúcej láske. Zachovajm e aj
„Odpusťme“. Liturgické obdobie, povzbu duchovný pôst, a tak získam e nebeský
dzujúce k intenzívnem u prežitiu utrpení poklad.
Ježiša Krista, vytvára v nás ochotu k odpus
V tom to jubilejnom roku máme k dis
teniu.
pozícii vlastne celý rok. Svätý Otec Ján
Už sam otné štyri nedele pred pôstom Pavol II. v bule Incarnationis mystérium
sú toho výrazným dôkazom . Prvá nedeľa hovorí, že od všetkých kresťanov sa poža
v pôstnej triode je nazvaná podľa udalosti duje odvážny úkon pokory uznať chyby.
zo svätého evanjelia o mýtnikovi a farizejo Svätý rok je silným m om entom výzvy
vi. Ukazuje na pokoru ako základnú črtu k obráteniu. K obráteniu sa radí aj odpuste
správnej modlitby. D ruhá nedeľa s trvalé nie.
platným podobenstvom o m árnotratnom ,
V tom to duchu prežitý pôstny čas
ale aj kajúcom synovi nám ponúka m ož uschopní správne sa vhĺbiť do všetkých slá
nosť jednoty s B ohom v postoji m árnotrat vení Jubilejného roka, najm ä však prežiť
ného kajúceho syna: „Otče, zhrešil som ...“ v jednote so vzkrieseným Kristom „sláv
(Lk 15, 18).
nosť nad slávnosť“ - radostnú Paschu zm ŕt
V
poradí tretia nedeľa na základe evan
vychvstania pána.
jelia je nazvaná nedeľou o spravodlivom
Kristovom súde. Evanjelista nám predkladá
Kristov príchod na konci času, pri ktorom
všetci spoznám e, či sme videli v blížnom
Krista, alebo ho prehliadli. „Čokoľvek ste

P

ThLic. Vojtech B o há č
titu lá rn y ka n o n ik
rektor G réckokatolíckeho
kňazského sem inára
biskupa Pavla Petra
G ojdiča v Prešove
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v ústrety každému svojmu synovi a dcére,
aby im daroval pokoj a spásu.
Drahí bratia a sestry! Dobré predsa
vzatia a obnovené kresťanské záväzky,
ktoré ste vyjadrili pred piatimi rokmi
počas mojej púte na Slovensku, dostá
S veľkou radosťou vás vítam a ďaku vajú pri hrobe Apoštola Petra mocnú
jem vám za návštevu pri príležitosti vašej oporu z ovocia vykúpenia, ktoré Cirkev
národnej púte. Bratsky pozdravu
jem pána Kardinála Jána Chryzostoma Korca, nitrianskeho bisku
pa a Monsignora Rudolfa Baláža,
predsedu Biskupskej konferencie
Slovenska, ktorému ďakujem za
vzácny a srdečný prejav, ktorý mi
adresoval v mene všetkých. Pozdra
vujem aj ostatných biskupov, ako aj
kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky,
seminaristov a prítomných veria
cich. Pozdravujem tiež vás, dôstoj
ných predstaviteľov a delegátov
Evanjelickej cirkvi a iných kresťan
ských vyznaní zo Slovenska.
Osobitne a s vďakou pozdravujem
aj pána prezidenta Slovenskej re
publiky, ktorý ma poctil touto svo
jou návštevou a adresoval mi vý
znamný prejav.
Predovšetkým však, drahí pútni
ci, chcem vašim prostredníctvom
poslať vrúcny a vďačný pozdrav
všetkým obyvateľom Slovenska.
V mojom srdci sú ešte živé spo
mienky na apoštolskú cestu, ktorú
mi Prozreteľnosť dožičila uskutoč
niť vo vašej milovanej krajine v ro
ku tisíc deväťsto deväťdesiat päť.
Nemôžem zabudnúť na prijatie,
ktorého sa mi dostalo v tých dňoch
bohatých na stretnutia a na duchov
né zážitky. V duchu sa vraciam najmä do rozdáva s osobitnou veľkodušnosťou
svätyne v Šaštíne, kde pod pohľadom v tom to roku milosti a milosrdenstva.
Sedembolestnej Panny Márie slovenskí Posilnení týmito darmi chcete tu obnoviť
katolíci, ktorí si ju zvolili za Patrónku vašu vieru v Krista, „Syna živého Boha“,
a Ochrankyňu, obnovili jej svoje zasväte a potvrdiť vaše rozhodnutie nasledovať
nie a zdôraznili, že váš národ pokladá ho v jeho životnom vzore, ktorý je nároč
kresťanskú vieru za jeden z oporných ný, ale prináša pokoj a spásu.
Evanjelium je vzácne dedičstvo, ktoré
bodov svojej identity.
Ďakujem vám za túto návštevu, ktorá váš národ prijal pred mnohými stáročia
zapadá do Veľkého jubilea Dvetisíc, keď mi. Nezničili ho ani dlhé roky tvrdého
celá Cirkev uvažuje o tajomstve lásky zja komunistického útlaku, hoci ťažkosti boli
venej vo vtelení Slova a cíti sa obklopená naozaj veľké. Teraz je čas duchovnej
nežnosťou nebeského Otca, ktorý ide obrody, jar nádeje po zime bojového ate
Ctihodní bratia v episkopáte,
vážení predstavitelia
iných kresťanských vyznaní,
pán prezident Slovenskej Republiky,
drahí slovenskí pútnici!
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izmu. Ani teraz nechýbajú skúšky a ťaž
kosti, ale ustavičný návrat k evanjeliovým
prameňom je bezpečným zdrojom ľud
skej a náboženskej obnovy. Buďte verní
Kristovi! Buďte verní jeho evanjeliu
spásy, ktoré je schopné obnoviť človeka
i spoločnosť! Naplno žitá viera vyžaduje
dôsledné svedectvo v rozličných prostre
diach, v ktorých sa rozvíja ľudský
život, osobný i spoločenský.
V tejto chvíli, ktorá je osobitne
dôležitá pre dejiny viery vášho
národa, chcem vyzvať vás i všet
kých, čo v milovanom slovenskom
národe majú česť a radosť byť veria
cimi, aby boli odvážnymi Kristo
vými svedkami v rodine, na praco
visku a v spoločnosti. Nebolo by
totiž možné zachovať kresťanskú
identitu národa, keby v jeho najdô
ležitejších životných prostrediach
chýbalo dôsledné a odvážne svedec
tvo, schopné čeliť stále číhajúcim
nebezpečenstvám kompromisu, he
donizmu a sekularizmu.
V strede napredovania duchov
nej a občianskej obnovy, ktorú
Jubileum predkladá ľuďom našich
čias, je stretnutie sa k Kristom. On
je Svätá brána, ktorá nás svetlom
jeho slova a účinnou pomocou jeho
milosti uvádza do nového života
Otcovho kráľovstva.
Božie slovo, ktoré Cirkev ohla
suje a predkladá nám na rozjíma
nie, nás vedie na našej každodennej
ceste a poskytuje nám kritériá, aby
sme mohli podľa pravdy posúdiť
spoločenské udalosti a osobné skut
ky, pričom otvára nášmu úsiliu
nové perspektívy svätosti a autentickej
civilizácie. Jubileum nás povzbudzuje,
aby sme boli pozornými a ochotnými
poslucháčmi Božieho slova a vzmáhali sa
vo vernosti Kristovi a jeho nemeniteľné
mu posolstvu spásy. Jubileum volá a dô
razne vyzýva všetkých veriacich, aby sa
stretli s jediným Pánom a Vykupiteľom
človeka - s ukrižovaným a zmŕtvychvsta
lým Ježišom z Nazareta. On nás vyzýva,
aby sme odstránili rozdelenia a rozhodne
kráčali k jednote viery pomocou milosti
Ducha Svätého.
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Chceme s obnovenou horlivos
ťou povzniesť k Bohu našu modlit
bu, aby v tomto roku milosrden
stva udelil všetkým kresťanom
milosť veľkodušne sa podriadiť
pôsobeniu Ducha Svätého a pred
staviť sa ľudstvu v hlbokej zhode
lásky, ktorá je predohrou k doko
nalej jednote viery.
Kristus prichádza na pomoc
človeku nielen slovom, ale aj mi
losťou sviatostí, počnúc krstom,
v ktorom sa znova rodíme „ z vody
a z Ducha“ (Jn 3, 5). On udržiava
tento nový život najm ä darom
svojho tela a svojej krvi v Eucharistii, pri Božskej hostine, na kto
rej podľa napomenutia Apoštola
môžeme mať účasť iba keď tvorí
me „jedno telo“ (1 Kor 10, 17).
V Eucharistii Kristus živí a posil
ňuje veriaceho, aby m ohol žiť
podľa evanjelia. Keď Pánov učeník pri
stupuje k eucharistickému stolu, učí sa
konať vedomé a zodpovedné rozhodnu
tia, aby žil dôstojne pred tvárou Boha,
dobrého a milosrdného Otca, ktorý číta
v hĺbke svedomia a podľa pravdy posud
zuje správanie každého. Keď sa veriaci
živí „lámaným chlebom“, naučí sa pokla
dať druhého za blížneho a za brata, kto
rého treba rešpektovať a prijímať a anga

žuje sa v trpezlivom a činnom budovaní
spoločenstva - hodnoty, o ktorú sa treba
usilovať napriek ľudským ohraničeniam
a sklamaniam.
Nie je to azda ten vzor kresťanského
spoločenstva, ktorý nám predkladajú
Skutky Apoštolov, keď tvrdia, že veriaci
„sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoš
tolov a na bratskom spoločenstve, na
lámaní chleba a na modlitbách“ (Sk 2,

42)? Iba kresťania zjednotení
medzi sebou tak, aby boli jedno,
môžu vydávať celkom hodnoverné
svedectvo pred svetom (porov. Jn
17, 21). Jednota ostáva i dnes pri
vilegovanou cestou evanjelizácie.
Drahí bratia a sestry zo Slo
venska, s ktorými mám dnes ra
dosť sa stretnúť, zo srdca vám pra
jem, aby ste sa vrátili do vašich
domov posilnení v túžbe nasledo
vať evanjelium a odvážne o ňom
svedčiť. Prosím Pána, aby vám aj
toto naše stretnutie pomáhalo
uskutočňovať s obnovenou horli
vosťou a pod múdrym vedením va
šich Pastierov živé a odvážne spo
ločenstvá, vždy pripravené ohlaso
vať ľuďom našich čias pravdu,
ktorá oslobodzuje a prináša spásu.
Zverujem celý slovenský ná
rod, mne osobitne drahý, nebeskej
ochrane Sedembolestnej Panny Márie,
dobrej a starostlivej Matky, ktorá s láskou
bedlí nad vašou krajinou. Nech vám pres
vätá Panna pom áha s úžitkom prežívať
milosť Veľkého Jubilea a každý deň
s pokorným a oddaným srdcom prijímať
Spasiteľa.
S týmito žičeniami zvolávam na kaž
dého z vás a na celý slovenský národ hoj
nosť Božích požehnaní.

Celá pätnásta kapitola Lukášovho evan
jelia je venovaná Božiemu odpusteniu
a milosrdenstvu a pozvaniu hriešnikov
k pokániu, rovnako aj radosti v nebi nad
obrátením. Toto všetko je vyvolané množ
stvom mýtnikov a hriešnikov, ktorí sa zhro
mažďujú okolo Krista, čo samozrejme
pohoršuje farizejov a zákonníkov. Na ich
protesty hovorí Ježiš u Lukáša (5,32), že
neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov
k pokániu. Tu Ježiš odpovedá kritikom
priamo a ukazuje im, ako sa ich mentalita
odsudzovania odlišuje od milosrdenstva
Božieho - vždy ochotného odpustiť.
V prvom podobenstve vystupuje muž,
zrejme majetný. Napriek tomu sa vydáva za
jedinou stratenou ovečkou. Nájde ju,
s radosťou vezme na ramená, prinesie
medzi ostatné a raduje sa s priateľmi...
V druhom ide o ženu, ktorej prislúcha
starostlivosť o domácnosť. Zrejme nie je
najchudobnejšia, pretože má desať dra
chiem (jedna drachma je denná mzda
nádenníka). Ak jednu drachmu stratí, hľadá
ju a keď ju nájde, raduje sa so susedkami.
Táto spoločná radosť završuje všetky
podobenstvá. Je obrazom radosti nebeskej

a anjelskej nad navrátilcami k Božiemu
stádu. Celý raj je hore nohami nad jedným
takým (predtým) darebákom... Je v tom
významná lekcia na adresu farizejov pohor
šujúcich sa nad Ježišovým postojom voči
hriešnikom: Pán im chce ukázať, že aj oni
sú povolaní k účasti na Božom kráľovstve.
Ak sa z neho svojím správaním vylučujú, je
o dôvod viac ich hľadať a usilovať sa o ich
spásu. Farizeji sa utápali v úsilí o zachová
vanie čistoty Zákona a svojich vlastných
nariadení, namiesto toho, aby sa snažili
zachrániť tých druhých. Naopak, stránili sa
ich a vyhýbali sa im, aby sa kontaktom
s nimi nepoškvrnili. Aký kontrast s Ježišom
- ovečka na ramenách, syn v náručí otca...
Z tretieho, azda najznámejšieho
Ježišovho podobenstva si pripomeňme
aspoň niektoré významné momenty:
Mladý pán - mladší syn si kategoricky vy
žiada svoj podiel na majetku. Podľa Dt
21,17 tretinu, dve tretiny pripadajú staršie
mu. Otec mohol odmietnuť, ale napriek
tomu to nespravil. Rešpektuje slobodu.
Mladý muž odíde do ďalekej krajiny, chce
byť bez kontroly. Rozhádže všetko, vôbec
nemyslí na zadné dvierka - a zrazu je na

mizine. A keby len to! Všetci ho opustili
a musí sa živiť pasením svíň - on, Žid tých nečistých zvierat, ktorým bol povinný
sa vyhýbať, aby sa nepoškvrnil! Teraz v nich
nepochybne videl sám seba, svoj spôsob
života.
Zbavený všetkého, je schopný vstúpiť do
seba. Vidi to, čo predtým nebol schopný
vidieť: svoje správanie po tom, ako opustil
otcovský dom. Svoje postavenie doma a teraz. Úctu, ktorej sa tešil ako syn - a tu
závidí aj poslednému sluhovi v otcovom do
me. A určite vidí aj lásku otca - a nevšíma
vosť a pohŕdanie tu. - Tým všetkým dozrie
na návrat. Pochopí a uzná svoju chybu,
hriech proti otcovi, a tým aj proti nebu.
Otec ho zrejme vyčkával. Zďaleka ho
uvidí, beží v ústrety, padne mu do náručia.
Syn začína svoju spoveď: Otče, zhrešil
som... nie som hoden... Aký to rozdiel
medzi „daj mi podiel na majetku“ a týmto
pokorným postojom!
A poučenie? Otcovská láska miluje tých
najúbohejších - a to sú práve tí, ktorí sa
navracajú!
Jordán Vinklárek
(Preložil a upravil Marek Pribula)
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Pán Rupnik, ako vidíte novú evanjelizáciu, respektívne reevanjelizáciu v tomto
poslednom roku druhého tisícročia a nad
chádzajúcom storočí?
Myslím, že nová evanjelizácia bude
mať taký istý úspech, ako mala tá prvá
evanjelizácia pred 2000 rokmi. Táto prvá
evanjelizácia bola založená na svedectve
veriacich, ktorí išli tak ďaleko vo svojej
láske ku Kristovi, že o ňom svedčili aj
v čase svojej mučeníckej smrti. Tak sa
mučeníctvo stalo predvojom pravej evanjelizácie, stalo sa jej prvou fázou a zákla
dom, na ktorom sa (ona) mohla budovať.
A až po tomto mučeníctve prišla veľká
kultúrno-intelektuálna reflexia, pretože
mučeník nemôže vysvetľovať Krista,
mučeník ho musí žiť. A až intelektuálna
reflexia vysvetľuje Krista a jeho posolstvo.
20. storočie malo tisícky mučeníkov, čím
sa stalo storočím veľkej viery a jej svedec
tva. A práve teraz nastáva doba veľkého
kultúrneho zamyslenia. Musíme nadvia
zať na veľkých teológov de Lubaca, Rahnera, Congára, ktorí už začali toto kultúr
ne zamyslenie. Pri tejto evanjelizácii, čo
chcem zdôrazniť, máme naozaj veľkú
základňu mučeníkov a ich svedectva.
Aká úloha čaká podľa Vás v tomto obdo
bí novej evanjelizácie na východných katolí
kov?
Myslím, že apoštolská východná tradí
cia vlastní priamo v sebe vysokocenné
poklady, ktoré ľudia dnešnej doby veľmi
potrebujú. Je smutné, ak by sa myslelo, že
východnú tradíciu, napríklad aj vašu,
nemôže prijať súčasný katolík. Keby
napríklad východní katolíci poznali svoju
prvotnú apoštolskú tradíciu a tradíciu
Svätých otcov, mohli by razantnejšie za
siahnuť do urgentných otázok dneška,
ako je otázka ľudskej osoby, umiestnenie
antropológie človeka do trinitárnej teoló
gie. Mohli by zasiahnuť do diskusie okolo
integrálneho poznania, okolo výkladu
a používania symbolov. Takisto by mohli
zmeniť smer diskusie okolo liturgie, ako
najdokonalejšieho a najkomplexnejšieho
jazyka, okolo pamäti. Toto všetko môže
me nájsť v skrytom poklade východnej
tradície. Problémom však je, či východní
katolíci poznajú a milujú túto tradíciu.
Nemyslím fanaticky a ani nie spôsobom,
že by sa mali hanbiť a cítiť menejcenní,
lebo sú východnými kresťanmi. Mali by to
jednoducho poznať. Gréckokatolícka cir
6

kev môže prispieť k novej evanjelizácii nagorom, že ak sa nepodarí dnešnej ikone
vtedy, keď vychová svojich vlastných obsiahnuť v sebe novinky dnešnej doby so
zachovaním kánonu, stane sa dnešná iko
nových teológov.
na záležitosťou archeológie. Tieto ikony
Myslíte si, že je správne zm eniť súčas budú prázdne a nebudú dávať veriacim
nosť na minulosť? Že je správne čerpať inšpiráciu. Každý umelec, ktorý sa snaží
z minulosti bez ohľadu na potreby dnešného imitovať, netvorí živé dielo, pretože jeho
človeka?
hlavnou úlohou nie je komunikácia Krista
Myslím si, že je potrebné čerpať a veriaceho cez ikonu a jeho prvým pra
z minulosti, ale nie anachronistickým vidlom pri jej tvorení nie je eklezialicita spôsobom, aby som sa ukázal ako zvlášt cirkevnosť, ale snaha urobiť ikonu podob
ny v tom, že čerpám z minulosti. Mnohí, nú tej, ktorú imituje. Jeho pozornosť nie
je zameraná na Cirkev, ale na vytvorenie
kópie, čím sa ikona stáva len krehkým
umením, ktoré skrášľuje obrady.
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ktorí chcú čerpať z minulosti, v nej zostá
vajú. Teda v svojej podstate nečerpajú
z minulosti, ale sa do nej vracajú. Mnohí
unikajú do minulosti, aby sa skryli pred
prítomnosťou. Myslím, že je potrebné čer
pať a nechať sa inšpirovať minulosťou, ale
aj žiť dnešok spoločne s mužmi a ženami
dneška. Stále by sme mali mať pred oča
mi ich tváre a neustále mať na mysli, ako
im sprostredkovať tieto poklady minulos
ti. To sa stáva naliehavou otázkou pre
dnešných evanjelizátorov.

Podľa Vás, nemá byť hlavným aspektom
ikony jej presné pravidlo, ale oslovenie člo
veka?
Nie. Ikona má byť obrazom, ktorý je
posvätný a živý. Má byť súčasťou liturgie
a pri jej tvorbe najviac nezáleží na pres
nosti zachovania pravidla, ale na jej živos
ti.
Na svojich cestách ste stretli mnoho
východných kresťanov. Ktorí z nich vo Vás
zanechali najväčší dojem?
Veľmi sa ma duchovne dotkli liturgie
v niektorých chrámoch v rumunských
východných monastieroch. To ma oslovi
lo najviac. Takisto sa ma dotkli liturgie
gréckokatolíkov na Ukrajine. Ukrajinci
majú mimo krásnej a duchovnej liturgie aj
silný teologický potenciál.
Aký najkrajší umelecký zážitok ste pre
žili v svojom živote? Čo vás z umenia naj
viac oslovilo?
Medzi najúchvatnejšie zážitky v mo
jom živote patria návštevy gotických
katedrálnych chrámov a pohľad na ro
mánsky umelecký štýl v Toskánsku. V nich
je jedinečným spôsobom spojený duch,
liturgia, stavba i ľudia do jedného harmo
nizujúceho celku. Nič vás tam pri boho
službe neruší. Je tam organická jednota.
Ďalším umelecko-stavebným skvos
tom, ktorý ma zaujal, je bazilika na
Velehrade. Keď do nej človek vstúpi,
nevidí okná, ale vidí svetlo. Takisto ma
zaujal chrám v Kyjevsko-pečerskej lavre.
Ténto zážitok sa veľmi ťažko dá opísať. Je
to niečo úchvatné, nádherné.

Aký je váš pohľad na východné umenie?
Myslím si, že v súčasnej dobe je
v gréckokatolíckych cirkvách veľmi vyso
ké riziko gýča. Veľká väčšina ikón, ktoré
vznikli v 20. storočí, sú buď prikrášlenou
imitáciou západného umenia, alebo imi
táciou veľkých ikón minulosti. A ja práve
v tejto oblasti súhlasím s ekumenickým
Myslíte si, že je pravdou to, čo o dneš
konštantínopolským patriarchom Athe- ných mladých ľuďoch tvrdia niektorí
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Príhovor otca blshupa Jána Hirhu
v Bazilike Panny Márie Snežnej

Stále, keď som prišiel na Slovensko,
oslovila ma vaša pohostinnosť a určitá
estetika, s ktorou prijímate hostí. Ak sa
Vám podarí udržať si túto krásu, túto
pohostinnosť, tak to bude dôkazom živo
ta vášho národa. Práve takáto pohostin
nosť je jasným znamením viery. Pohos
tinnosťou dávame druhému priestor - to
je viera a krása. Krása je vlastne vtelená
láska, ktorá sa uskutočňuje. To je vaša
i naša viera.

jeho príchod. Ona má skúsenosti ako jej
Syn pomáhal v beznádejných situáciách
ľudstvu po celých 2000 rokov. Ona plní
úlohu pomocnice ľudstvu (víťazstvo v bitke
pri Viedni aj inde, víťazstvo nad tyraniou
komunizmu), lebo tak sľúbila vo Fatime:
Moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí.
Boh daroval našim národom sv. Cyrila
a Metoda. V roku 867 prišli do Ríma, vstú
pili do tejto baziliky, aby získali povolenie
pre slovanskú liturgiu. Sv. Cyril a Metod si
uvedomovali, aké nesmieme dôležité je ich
poslanie a boli odhodlaní i na prijatie utr
penia. Pápež Hadrián II. taktiež pochopil
význam slovanskej liturgie a udelil povole
nie.
Po čase Cyril umiera v Ríme, ale Metod
sa ako biskup a pápežský legát vracia
k Slovanom. Slovanská liturgia christianizovala - pokresťančovala a kultivovala všet
ky Slovanské národy. Udržiavala vlahu
viery ako spodné vody v prírode.
Dobrotivý Boh nám daroval aj slovan
ského pápeža Jána Pavla II., ktorý už skoro
22 rokov požehnane a horlivo vedie Cirkev.
Okrem pápežov Mikuláša I., Hadriána
II., Jána VIII., Leva XIII. ďakujeme Pavlovi
VI. za zriadenie slovenskej cirkevnej pro
vincie, Jánovi Pavlovi II. ďakujeme za
menovanie kardinálov a biskupov a za
návštevu našej domoviny a tiež za nový
vzťah a úctu k iným náboženstvám - našim
kresťanským bratom.
Žijeme v ohrozenom svete. Tma mo
derného pohanstva nás opäť ohrozuje. Ale
svetlo Kristovo je už tu a stále pôsobi a tak
nám zaručuje stálu pomoc a milosrden
stvo.
Niet života bez konfliktov. Máme sa
radi, ale nie dosť. Nedávame druhému to,
čo práve potrebuje a tak sme nespravodliví
a hriešnici.
Ako v takej situácii žiť, ako môže byť
pokoj v rodinách a širších spoločenstvách?
Evanjelium odpovedá celkom zodpo
vedne našej situácii takto. Hriech v nás
a okolo nás je skutočnosťou. Ale pokoj
nezostáva s nami preto, že sme dokonalí,
ale preto, že si môžeme odpúšťať.
Musíme žiť spolu nie v mene idey, pro
gramu, hesla, ale v mene živého Ježiša
Krista.
Každý z nás osamotený je len výrez.
Len keď sme spoločne navzájom a s Kris
tom spojení, svieti Kristova prítomnosť
z nás a začína premena okolo nás.

Rozprával sa Juraj Gradoš.

Nech je Kristus medzi nami!

Prišli sme sem do večného mesta
v Jubilejnom roku. Brány Božieho milosr
denstva sú otvorené. Slovensko je srdcom
Európy. A srdce musí byť zdravé.
Na začiatku Svätého Písma - Biblie sú
napísané slová: N a počiatku stvoril Boh
nebo a zem. Zem však bola pustá a prázd
na. Tu povedal Boh: Buď svetlo a bolo svet
lo. A Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval
nocou.
Vtedy dal nebeský Otec svetu poriadok,
na ktorý je stopercentné spoľahnutie. Od
vtedy planéty obiehajú po svojich dráhach
v obdivuhodnom poriadku a to už milióny
rokov. Spoľahnutie, presnosť a poriadok.
Presne na sekundu možno vyrátať a v ka
lendári sa uvádza východ a západ Slnka,
Snímka: Dionýz Dugas zatmenie Slnka a Mesiaca.
Ale po páde človeka do hriechu sa člo
poprední umelci a špiritualisti, že sú nedu- vek dostal do tmy, temnoty a chaosu. Keď
chovní a nekultúrni?
sa naplnil čas, poslal Boh svojho Syna
Nie, nie je to pravda. Je to absurdnosť. Ježiša Krista na zem, teda už pred 2000
Dnes sú mladí takí istí, ako boli pred sto, rokmi svetlo opäť prišlo do tmy.
či pred tisíc rokmi. Majú množstvo otá
Iba Kristus nám dáva Svetlo, ktoré
zok, mnoho prianí a veľkú túžbu po potrebujeme. Pravda, Svetlo, poriadok,
kráse. Túžia po ozaj krásnych vzťahoch. spoľahlivosť a istota je len v ňom.
Pracoval som s mladými dlhé roky. Je
I v dnešnom chaotickom svete pred
nami žiari jeho Slovo. Tí, čo ho nasledujú,
potrebné, aby sme ich mali ozaj radi.
nechodia v tme.
V
čom vidíte odcudzenie sa mladých Svetlo na začiatku sveta vzniklo bez
ľudí Cirkvi nielen na Západe, ale aj na nášho pričinenia, ale svetlo spásy vyžaduje
už našu spoluprácu.
Východe?
„Verte evanjeliu“ (porovn. Mk 1,15)
Dnes je Západ a Východ jedno úze
Pohľad na Krista je vždy aj pohľadom
mie. Dnešný človek sa už neodlišuje
podľa geografického príslušenstva. Prob na Máriu. Jej súhlas bol rozhodujúci pre
lém odcudzenia vidím práve v nesprávnej
komunikácii Cirkvi a v nedostatočnom
dávaní života. Ak naša viera nebude ži
vou, koho pritiahne mŕtva viera? Základ
nou otázkou sa dnes stáva práve život.
Kde je cítiť život, tam pôjdu mladí ľudia.
Čo hy ste povedali našim čitateľom na
záver?
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Vstúpili sme do doby svätého pôstu.
Pôstne obdobie je duchovnou prípravou
na slávenie Veľkej noci, ktorá je slávením
zmŕtvychvstalého Pána Ježiša. Naše litur
gické slávenia nie sú obyčajnými spomien
kami na dávne udalosti dejín spásy, oni sú
sprítomnením Kristovho vykupiteľského
diela. Ježiš Kristus tu a teraz nám, ľuďom
konca 20. storočia, prináša spásu práve
cez liturgické slávenia. On aj teraz účinku
je v ohlasovaní Božieho slova, v posväco
vaní ľudí skrze sv. sviatosti, lebo my dnes
tu a teraz potrebujeme jeho spásu. Preto aj
pôstne obdobie, do ktorého sme v tomto
týždni vstúpili, je dobou pre ukončenie
Ježišovej výzvy: „Kajajte sa a verte
Evanjeliu“ (Mk 1, 15). Viera, ktorá je
vlastne prijatím Ježišovej pravdy, je pod
mienkou spásy. Ak svojimi ústami vyzná
vaš, Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uveríš,
že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spa
sený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť
a ústami vyznávame spásu, hovorí apoštol.
Každodenný život nás stavia pred voľbu.
Máme sa rozhodovať medzi dobrom
a zlom. Sme ľudia krehkí a hriešni. Aby
sme sa zachovali ľudsky a kresťansky,
musíme sa ovládať, zriekať sa všetkého, čo
nás zbavuje vlády nad sebou, privádza
k hriechu a odvádza od Boha. Požiadavka
dokonalosti nás však vedie k zriekaniu sa
i dovolených vecí. Ježiš nás upozorňuje,
že moc zlého ducha možno zlomiť iba
modlitbou a pôstom. A tak sa pôst stal pre
kresťanov prejavom pokánia. Pod pôstom
rozumieme všetky dobrovoľné odporúča
né, alebo prikázané sebazaprenia v duchu
pokánia. Opravdivé pokánie, ako podmien
ka prijatia Božieho kráľovstva do nášho
života, predpokladá prijatie Kristovej
pravdy. On pokušiteľa odmieta slovami:
„Nielen z chleba žije človek“ (Lk 4, 4).
Keď sme boli deti, Kristus nám bol
čímsi samozrejmým. Keď sa však stávame
dospelými, prichodí nám znovu sa pre
neho rozhodnúť. Treba vedieť prijať celé
ho Krista. Nielen ako človeka, ale aj ako
Boha, teda ako Bohočloveka. Niekedy to
môže byť ťažké, môžu prísť aj pochybnos
ti. Človek potom musí hľadať riešenie štú
diom, čítaním kníh, debatami so vzdela
nými kresťanmi, rozhovorom s kňazom
a pod. Neuspokojiť sa s vierou nadobud
nutou z detstva. Postupne s vekom treba
rozširovať svoje náboženské vedomosti
a prehlbovať svoj kresťanský svetonázor.
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Svätý Pavol bol pred svojím obrátením
farizejom a vášnivým obrancom židovské
ho náboženstva. Nechcel Krista uznať za
Boha a zúrivo prenasledoval jeho stúpen
cov. Keď sa však stretá s Kristom, roz
hodne sa životne pre neho a stáva sa jeho
najhorlivejším najnenúnavnejším ohlasovateľom.
Hovorí mladý učiteľ: „Chodil som na
pedagogickú školu, bol som ovplyvnený
okolím, prestal som praktizovať vieru,
rodičia tým trpeli. Po získaní absolutória
v 1998 roku zomiera mi mamka, ktorá
bola pre mňa všetkým. Pred smrťou si pro
sila kňaza. „ Mamka, ale veď kňaz ti nepo
môže! Volajme lekára.“ Nechápal som.
Dnes to chápem. Prežil som osobnú kon
verziu pri pohľade na mŕtvu milujúcu
matku. Vtedy som dostal odpoveď na všet
ky otázky. Vtedy som aj ja spoznal Krista.
Môžem povedať, že som začal ozajstný
život, ktorý mi dáva istotu. Tou najkrajšou
je Kristus, ktorý hovorí: „Ja som cesta
pravda a život“. Dnes chcem žiť jeho
život, to, čo som ja nedostal, snažím sa
naštudovať, získať od iných, aby som
mohol svedčiť o Kristovi tým, ku ktorým
som poslaný. Sú to deti, je to mládež, kto
rým som učiteľom“.
Áno, aj kresťanovi sa stane, že padne,
ale nikdy sa nesmie Krista vzdať. Nik nás
nemôže večne zachrániť, iba Kristus. Kto
nás odlúči od lásky Kristovej? A to je napí
sané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň,
považujú nás za ovce na zabitie. Ale
v tomto všetkom slávne víťazíme skrze
toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že
ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežat
stvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani
mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké
iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od
Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi,
našom Pánovi“ (Rim 8, 36-39).
Svätý Otec nás povzbudzuje. Zo dňa
na deň nech vzrastá a dolieha osobná
i spoločenská potreba celkovej obnovy
každého z nás, ktorá by dokázala zabez
pečiť spravodlivosť, poctivosť, priezrač
nosť službe tým, ku ktorým som poslaný.
Otec rodine, učiteľ deťom, kňaz veriacim.
Ako asi vážime dobro, ktoré nám prináša
Kristova pravda, ako sa vieme za to dobro
angažovať. Nestačí robiť dobré skutky,
treba ich dobre robiť. Aby však naše skut
ky boli dobré a dokonalé, musíme ich
robiť s jedným úmyslom, páčiť sa Bohu.
Znamená to to isté, čo sa mladík pýtal
Pána Ježiša: „Učiteľ dobrý, čo dobré mám
konať, aby som dosiahol večný život?“
A na to nech si každý zodpovie sám so
svojím svedomím pred svojím Bohom
i blížnym.
Ján Zavacký
Ilustračná snímka: Dionýz Dugas
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predvianočný zhon a my sme ešte len pred
nedávnom začali podnikať. Darí sa nám.
Ale nás to aj čosi stojí - niet času na
súkromie. Z mojich myšlienok ma vyrušila
lekárka, ktorá dopísala lekársku správu.
- Viete, Sväté písmo nás vyzýva, aby
sme Bohu ďakovali za všetko. Božia vôľa
v Kristovi Ježišovi pre vás je, aby ste pri
všetkom vzdávali vďaky (por. 1 Sol 5, 18).
„ Lebo tým, čo milujú Boha, všetko slúži na
dobré“ (Rim 8, 28). Keď tomu uveríte, že
aj táto situácia je k vášmu dobru, budete
dôverovať Bohu a ďakovať mu za to, vtedy
sa na vás splnia Božie prisľúbenia.
- To, čo mi tu hovoríte, je pre mňa ťažké
pochopiť.
- Tak sa aspoň pokúste o to. Proste
Boha, aby vám daroval vieru, aby ste mohli
uveriť v neho ako v Boha lásky a moci,
ktorý riadi nielen celý vesmír, ale aj váš
život.
Tam v ordinácii, spolu s mladou lekár
kou sme sa celá rodina modlila nahlas. Pri
tejto modlitbe som cítila Božiu blízkosť, že
Boh nás skutočne nesmieme miluje a dáva
nám novú šancu.
Keď sme vyšli z nemocnice, nikto z nás
sa neponáhľal na silvestrovskú oslavu.
V našich mysliach rezonovali slová mladej
lekárky. Taxíkom sme sa odviezli do hotela,
kde sme boli ubytovaní. Nemali sme nála
du na silvestrovský večierok, ale po večeri
sme išli do izby. Dlho sme sa rozprávali.
Mali sme čas jeden na druhého. Nakoniec
sme poďakovali Bohu za dnešný deň, ba za
celý náš manželský a rodinný život.
Naše vzťahy v rodine sa už na dovolen
ke zmenili. Každý večer sme si našli čas na
spoločný rozhovor a spoločnú modlitbu.
Začíname sa pozerať na náš život z pohľa
du Božích prisľúbení. V našom slovníku
vynechávame nadávky, ohováranie a ne
spokojnosť so všetkým. Namiesto toho
počúvame každý deň, čo do nášho života
hovorí Boh. Chceme, aby sa formoval náš
manželský a rodinný život, naše vzťahy,
naše plány, skrátka, pozvali sme Ježiša do
nášho života. Chceme, aby sa stal naším
rodinným priateľom.
Teraz už nekladiem Bohu otázky, nepý
tam sa: Prečo?, lebo z môjho srdca vychád
zajú slová vďaky a velebenia za veľké veci,
ktoré Boh urobil v našom živote.
Viem, že tým, čo milujú Boha, všetko
slúži na dobré (Rim 8, 28). Som rada, že
celá naša rodina chce patriť k tým, ktorí
milujú Boha.

(J. E. otcovi
Msgre. Jánovi Hirkovi, Dr. h. c.,
prešovskému ■ biskupovi k 10. výročiu
jeho biskupskej vysviacky)
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Denne do nášho života vstupujú ľudia,
veci a udalosti. Je to svet televízie, rozhlasu,
reklamy a verejnej mienky. Niet času zamý
šľať sa, uvažovať a robiť správne rozhodnu
tia.
Kto formuje náš svet? Prečo sa tak
ľahko dáme manipulovať a ovládať? Každý
deň kráčame v zástupe unavených a zne
chutených ľudí, s prázdnym srdcom
a prázdnym pohľadom.
Napriek zlyhaniam a sklamaniam zo
seba a z ľudí okolo nás je niekto, kto nás
stále volá naším vlastným menom. Kladie
nám otázku: Chceš byť svedkom mojej
lásky? Vyhovárame sa na svoje starosti, pro
blémy, choroby a stresy.
Som šťastná, že som zachytila Boží
hlas, v ktorom som spoznala, že havária,
ktorá sa stala našej rodine, bola vstupnou
bránou, ktorou Boh vstúpil do nášho živo
ta.
Otváram dvere do súkromia našej rodi
ny. Mali sme naplánovanú zimnú dovolen
ku vo Vysokých Tatrách. Najviac na dovo
lenku sa tešili naši dospievajúci synovia.
Dovolenka sa mala začať Silvestrom.
Niekoľko kilometrov pred Popradom sme
dostali šmyk a zrazili sme sa s protiidúcim
kamiónom. Keď nás vytiahli z auta, boli
sme sa v šoku, ale vyviazli sme len s malý
mi škrabancami. Zato naše nové auto vyze
ralo ako hromada šrotu.
Odviezli nás do blízkej nemocnice na
vyšetrenie, či nemáme nejaké vnútorné zra
nenie.
Ošetrovala nás mladá sympatická lekár
ka. Keď sme jej povedali o našej havárii,
reagovala na to slovami:
- Ďakujem Bohu, že sa vám nič vážne
nestalo!
- Nič nestalo - odpovedala som - veď
auto môže ísť do šrotu! Máme pokazenú
dovolenku! Nemohol Boh zabrániť havárii?
-Veríte v Boha? - spýtala sa ma lekárka.
- Veríme, ale čo mi to pomôže?
- Veď vám zachránil život, nie ste vážne
poranení. Myslíte si, že je to náhoda?
Mohlo sa to aj ináč skončiť. Je to pre vás
výzva na zamyslenie, čo vám Boh cez túto
udalosť chce povedať. Chvíľu bolo ticho.
Začala som rozmýšľať nad vašou rodinou.
Pozerám sa na svojho manžela, na svo
jich synov. Nikomu z nás nie je do reči.
Všetci sme ponorení do akejsi nevypoveda
nej bolesti. Aké by to bolo, keby ... keby sa
havária pre nás skončila tragicky? Nie,
nechcem o tom uvažovať. Nikto z nás
nebol na predvianočnú spoveď. Nie žeby
sme nechceli, ale nestihli sme to. Viete, ten

Ján Karas

Už desať rokov
som s Tvojimi apoštolmi,
od Nazareta po Golgotu
a všetky všedné dni sa mi premenili
na Mesiášovskú sobotu.
Nie som už nbár, ani mýtnik
a nie som ani zbožný Šavol,
lež stal som sa Petrom
a Ježišovskou skalou - Pavol
a meliem v božom mlyne
najbelšiu múku sveta
a necúvam pred vyhrážkami
a nesklonia ma tvrdé vetá!
Lisujem víno vo vinici,
víno najslávnejšej značky’,
a keď sa vo mne slabosť hlási,
prichádzam k Tebe kolenačky.
A tak som prichádzal k Tebe
tri decéniá, tri desaťročia,
keď som bol správcom Domu,
a keď svet, v ktorom som žil,
sa podobal na Sodomu.
Nuž i dnes prichádzam k Tebe,
k Pánovi vinice a Domu
a Tebe chcem chvály vzdávať,
ďakovať, veď nemám komu.
Bez Teba je celý svet
len úhor a pustatina,
len Ty si ma prijal,
ako Otec prijíma Syna,
a preto Ti spolu s apoštalmi,
ktorých máš na šírom svete,
spievam len pieseň chvály
v zime, v jeseni i v teplom lete:
Sláva Ti, Bože, sláva Ti,
Majstre, Pane,
i dnes tu kľačím pred Tebou
a spínam svoje popraskané dlane:
Nech sa mi i dnes i vždy
len Tvoja vôľa stane.
Jozef Tóth
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V dňoch 13. - 17. februára v tomto
Jubilejnom roku 2000 sa aj gréckokatolícki
veriaci zo Slovenska so svojimi biskupmi
a kňazmi zúčastnili národnej púte do Ríma.
V Ríme prežili nádherné tri dni naplnené
jubilejnými liturgickými sláveniami v jednôtlivých rímskych bazilikách, audienciu
u Svätého Otca Jána Pavla II. a mnoho dalších zážitkov. O tom všetkom Vám ponúkame autentickú reportáž.
PRÍPRAVY
Bolo to ešte v máji minulého roku, keď
sme na Komisii pre duchovnú obnovu
Slovenska a prípravu Jubilejného roku
2000 v Banskej Bystrici začali pretriasať
otázku možnej národnej púte do Ríma
v Jubilej-nom roku Vykúpenia 2000.
Jednomyseľne sme prijali návrh usporiadať
túto púť 14. februára 2000 na sviatok smrti
sv. Konštantína - Cyrila Filozofa. Myšlienku a termín národnej púte potom schválili
otcovia biskupi. Postupne sa upresňoval
program, do ktorého sme od počiatku žiadali zakomponovať aj gréckokatolícku
svätú liturgiu pre všetkých pútnikov.
V noci z 24. na 25. decembra 1999
Svätý Otec Ján Pavol II. otvoril Svätú bránu
v bazilike sv. Petra a prešiel ňou ako prvý
pútnik a tak celá Cirkev začala sláviť jubilejný rok 2000. Večné mesto očakáva
v tomto Jubilejnom roku približne 26 miliónov pútnikov, medzi ktorých sme sa
v dňoch 13. - 17. februára 2000 mohli zaradiť aj my zo Slovenska.

10

Niektorí pútnici cestovali už o deň
skôr a pred návštevou Ríma navštívili ešte
San Giovanni Rotondo - pôsobisko blahosláveného Pátra Pia. Zo Svidníka sme
odchádzali 13. februára ráno o 6.30 hod.
Bola to nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. Pri
svätej liturgii nás evanjelium naladilo
správnym smerom: „Bože, buď milostivý
mne hriešnemu.“ (Lk 18, 13) Vedomí si
našej hriešnosti, ale aj Božej lásky sme sa
vydali na púť k hrobom apoštolov.
V Prešove k nám nastúpili ďalší pútnici. Do
Ríma zo Slovenska smerovalo viac ako 100
autobusov. Každý autobus mal svoje číslo
a hlavne plagát národnej púte a logo
Veľkého jubilea - neklamný znak toho, že
máme spoločný cieľ - mesto Rím. V ten
deň sme spoznali, že asi naozaj všetky cesty
vedú do Ríma.
Cesta v autobuse ubiehala rýchlo,
Nechýbal náboženský spev a modlitby, ale
aj pekný videofilm. Každý pútnik dostal
vizitku s logom Veľkého jubilea a slovenským štátnym znakom a publikáciu Pútnik
v modlitbe, v ktorej sú jednotlivé liturgické
texty národnej pute. Po noci strávenej za
jazdy v autobuse sme sa ráno prebudili na
veľkom parkovisku pred Rímom, kde sa zo
všetkých strán ozývala slovenčina a rôzne
naše nárečia, že človek by aj zapochyboval,
či je naozaj pár kilometrov pred Rímom.
^
PRVÝ DEŇ V RÍME
Rím nás privítal celý zaodetý do slnečného jasu. Naše prvé kroky smerovali
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k Svätým schodom - Scala Santa, ktoré sa
nachádzajú v nenápadnej budove v blízkos
ti Lateránskej baziliky. Podľa tradície po

týchto kamenných schodoch kráčal zbičovaný Kristus k Pilátovi. Z Jeruzalema do
Ríma ich dala v roku 325 previezť svätá
Helena, matka cisára Konštantína Veľkého. Sú pokryté drevom, aby sa neznehodnotili, lebo sú skropené predrahou
krvou Spasiteľa. V modlitbe na kolenách
sme po týchto schodoch vystúpili hore, kde
sa nachádza kaplnka, ktorá bola kedysi,
keď pápeži sídlili ešte v Lateráne, ich
súkromnou kaplnkou. Jej najznámejší
názov je Sancta Sanctorum - Svätyňa
svätých. Okrem iných vzácnych relikvií je
v nej nad oltárom obraz Krista Vykupiteľa
zo 6. alebo 7. stor., ktorému sa hovorí
„acheropitický obraz“, teda obraz nenamaľovaný ľudskou rukou, ktorého prenesenie
slávime 16. augusta.
Potom prechádzame cez cestu do
Baziliky sv. Jána v Lateráne, kde sa začína
oficiálny program národnej púte. V Ríme
sa nás zišlo približne 5 000 veriacich zo
Slovenska, z toho takmer 300 gréckokato
líckych veriacich z Prešovskej diecézy
a Košického apoštolského exarchátu, viac
ako 150 kňazov, z toho 17 gréckokatolíc
kych a takmer všetci slovenskí biskupi vrá
tane našich otcov biskupov Mons. Jána
Hirku a Mons. Milana Chautura. O 12. hod
začína liturgický sprievod zo sakristie pred
priečelie baziliky, kde sa zhromažďujeme
pred Svätou bránou. Prví stoja otcovia bis-
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kupi, potom kňazi a veriaci ľud. Spievame
95. žalm s refrénom: „Poďte, oslavujme
Pána, počúvajme jeho hlas“.
Cez Svätú bránu sme v každej bazilike
prechádzali v tichosti a potom nasledoval
spev. V bazilike bola sv. liturgia v západ
nom obrade, pri ktorej bol hlavným celebrantom kardinál Ján Chryzostom Korec,
nitriansky biskup a kazateľom predseda
KBS Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický
biskup. V úvode sv. liturgie sa prihovoril
kardinál Korec slovami: „Tu, pri návštevách
bazilík i pri svojich osobných modlitbách
budeme prosiť o Božieho ducha milosrden
stva, zmierenia a odpúšťania. A s týmto
duchom lásky by sme sa mali vrátiť do všet
kých končín nášho Slovenska a tohto ducha
lásky a zmierenia by sme mali šíriť okolo
seba“.
Otec biskup Baláž vo svojej homílii
okrem iného povedal aj tieto slová: „Nachá
dzame sa v slávnej Luteránskej bazilike sv.
Jána v Ríme, ktorú dal vybudovať prvý’ kres
ťanský cisár Konštantín Veľký ... Táto bazili
ka je počiatkom kresťanskej slobody, ktorá
bola vyhlásená v roku 313 Milánskym edik
tom. Preto spomínam tieto základné dáta,
aby sme si uvedomili, že sa nachádzame na
miestach slávnej histórie Kristovej Cirkvi. ...
My všetci ako sme tu, my veriaci zo
Slovenska so svojimi biskupmi a kňazmi
máme jedno hlavné povolanie: osláviť Boha
dobrým a spravodlivým životom. Všetko
ostatnéje až druhoradé, treťoradé, ale toto je
na prvom mieste...“.
Bazilika sv. Jána v Lateráne je hodnos
ťou najvyšší chrám katolíckej cirkvi a je bis
kupským chrámom pápeža. Preto sa nazý
va Matkou všetkých chrámov sveta.
V tomto chráme sa usporadúvajú rôzne
slávenia rímskej diecézy. S bazilikou je spo
jený lateránsky palác, ktorý bol až do avignonského zajatia pápežov (1308) ich ofi
ciálnym sídlom. Po návrate z francúzskeho
Avignonu preniesli svoje sídlo do Vatikánu.
Dnes je palác sídlom všetkých úradov rím
skeho vikariátu. Lateránska bazilika je za
svätená Najsvätejšiemu Spasiteľovi a ne
skôr aj sv. Jánovi Krstiteľovi a sv. Jánovi
Evanjelistovi. Patrí medzi štyri patriarchál
ne baziliky v Ríme. Je päťloďová s piatimi
vstupnými bránami, z ktorých posledná
brána po pravej strane je Svätá brána.
Centrálna loď je lemovaná sochami apoš
tolov, ktoré sú vraj najlepším zobrazením
apoštolov. Nad sochami apoštolov sú na
jednej strane reliéfy zo starého zákona ako
predobrazy a oproti na druhej strane relié

fy zo života Krista ako naplnenie týchto
predobrazov. Dĺžka baziliky je 130 metrov.
Tak ako všetky rímske baziliky, aj táto má
nádherný kazetový strop. Vpredu, v prie
sečníku hlavnej lode a priečnej lode (pôdo
rys kríža) je pápežský oltár s nádherným
baldachýnom. V oltári sú prechovávané
hlavy apoštolov sv. Petra a sv. Pavla a tiež
drevená časť z oltára, na ktorom podľa tra
dície slúžil sv. liturgie sv. Peter. Práve v tejto
bazilike pápež Bonifác VIII. vyhlásil v roku
1300 prvý Jubilejný rok. Na priestranstve
pred bazilikou boli v roku 867 pápežom
Hadriánom II. prijatí naši vierozvestci sv.
Cyril a Metod, ktorí mu pri tomto zvítaní
odovzdali pozostatky v poradí štvrtého

poznali. Jeho telesné pozostatky boli ucho
vané v tomto hrobe až do roku 1799, kedy
boli prenesené na doposiaľ neznáme mies
to. Až v našom storočí sa podarilo zistiť,
kde sa nachádza časť relikvií sv. Cyrila.
A tie boli prenesené do vyššie spomínanej
kaplnky. V pondelok večer bola v tejto bazi
like liturgia v západnom obrade pre
Slovanov žijúcich v Ríme, tak ako je to zvy
kom každý rok v deň smrti sv. Cyrila, na
ktorej spieval aj zbor Petra Pavla Gojdiča
z Čememého.
V
Koloseu sme si spomenuli na prvých
kresťanov - mučeníkov a na um nám prišli
slová Tertuliána: „Krv mučeníkov sa stala
semenom nových kresťanov“. Na mieste,

pápeža sv. Klementa, ktoré našli na Kryme. kde kruté hry sledoval cisár, stojí teraz
V
pondelok popoludní sme navštívili
veľký kríž. Od čias pápeža Pavla VI. tu vždy
ešte Baziliku sv. Klementa, Koloseum na Veľký piatok pápež slávi Krížovú cestu.
a Baziliku sv. Kríža v Jeruzaleme. Bazilika
Názov Baziliky sv. Kríža v Jeruzaleme
sv. Klementa je nám Slovanom veľmi blíz je odvodený od relikvie, ktorá je tu precho
ka, pretože v oltári bočnej kaplnky sú ulo vávaná. Sú to tri kusy dreva z Kristovho
žené pozostatky sv. Konštantína - Cyrila. kríža, jeden klinec, časť nápisu z kríža, dva
Tieto relikvie tu uložil pápež Pavol VI. 17. tŕne z koruny. My, kňazi, sa ešte ponáhľa
novembra 1963. Táto bazilika je nám gréc me do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde
kokatolíkom blízka aj preto, že v nej bol za máme prípravu na zajtrajšiu východnú
biskupa vysvätený otec biskup Peter Pavol svätú liturgiu. Je už večer, keď odchádzame
Gojdič. Vstupujeme do podzemnej časti do San Vito Romano, kde sme ubytovaní
baziliky, kde sa nachádza pôvodný hrob sv. v príjemnom horskom vidieckom prostredí
Konštantína Cyrila, ktorý vstúpil v Ríme v útulnom hoteli AI PINI. Z centra Ríma
do kláštora a zomrel 14. februára 869. Tu nám cesta trvá takmer dve hodiny. Dobre
dole je aj freska, ktorá ho zobrazuje, padne teplá polievka a sprcha.
pochádzajúca z 9. stor. Mohol ju teda zho
toviť maliar, ktorý osobne poznal sv. Cyrila,
STRETNUTIE SO SVÄTÝM OTCOM
alebo mu ho popísali osoby, ktoré sv. Cyrila
V utorok ráno sa opäť prebúdzame do
SLOVO - ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - 5/2 0 0 0
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krásneho slnečného dňa. Je o to krajší, že
dnes sa stretneme so Svätým Otcom
Jánom Pavlom II. Predpoludním bude totiž
pre pútnikov zo Slovenska audiencia v Aule
Pavla VI. vo Vatikáne. O 10. hod vstupuje
me do auly. Snažíme sa nájsť si tie najlepšie
miesta. Svätý Otec už neprechádza celou
aulou ako to robil kedysi, ale niekoľkí pút
nici z každej diecézy sú vybratí, aby v zastú
pení ostatných prijali osobné
požehnanie od Svätého Otca.
Niečo po 11. hod. svoj prího
vor začína kardinál Jozef
Tomko. Mimo iného povedal:
„... Pravá brána do nového
tisícročia, do novej spoločnosti,
k obnove a obráteniu je otvore
ná. Tou bránou je Ježiš
Kristus! Jeho zobrazuje a sym
bolizuje Svätá brána, ktoríi ste
prešli. On sám povedal: „Ja
som brána. Kto vojde cezo
mňa, bude spasený“(Jn 10, 9).
Prechod cez bránu naznačuje
zmenu života. Nuž, prejdime
tou bránou ako jednotlivci, ako
národ, ako celok v mene všet
kých obyvateľov Slovenska.
Obnovme si predovšetkým vieru, že Boh nás
miluje. Každý deň si zopakovať, že Boh ma
miluje. Vieru, že Boh ma neopustí, vieru
v Ježiša Krista, ktorého dvojtisíce jubileum
oslavujeme. Nie'iba ako minulosť. On nás
vykúpil svojou smrťou, každého z nás. Každé
ho jedného osobne nás vykúpil. On vstal
z mŕtvych a už neumiera, je živý a je stále
s nami. Kristus včera i dnes i naveky. Táto
viera nám pomôže prekonať všetky ťažkosti.
On je bránou. On je cesta, ba aj živý sprie
vodca na ceste, náš pastier a náš Spasiteľ...
Toto jubileum hovorí o radosti, avšak nielen
o radosti vnútornej, ale aj o takej, ktorá sa
prejavuje navonok. Pretože Boží príchod je
udalosťou takisto vonkajšou, viditeľnou, poču
teľnou a hmatateľnou. Svätý Otec poukazuje
ešte aj na iný prameň radosti. Každý jubilej
ný rok je ako pozvánka na svadobnú hostinu.
Príd'me všetci, pokračuje Svätý Otec, príd’me
všetci z jednotlivých cirkví a cirkevných spolo
čenstiev na slávnosť. A my sme tu! Na sláv
nosti. Spolu s našimi bratmi z iných cirkví
a cirkevných spoločenstiev. Vítame vásT
Kardinál Tomko sa dotkol aj otázky
postavenia cirkevných škôl, keď povedal:
„Deti nie sú majetkom štátu, ale rodín.
Cirkevné školy, to nieje milosť od štátu, aleje
to právo občanov... Nie je to spravodlivosť, aby
občan, ktorý si vyberie cirkevnú školu, za ňu
platil...“ Aula je takmer celá zaplnená.
Všetci spievame Ó, Mária, bolestivá...
Zrazu počujeme krásny spev nášho zboru
z Čememého, ktoiý ešte viac stupňuje
atmosféru očakávania Svätého Otca.
12

Prichádza švajčiarska garda. Je 11.45 a do
audienčnej sály, za veľkého a nadšeného
jasotu všetkých, vstupuje Svätý Otec Ján
Pavol II. Celou sálou sa ozýva Nech žije
Svätý Otec! Pani vedľa mňa, hľadiac na
Svätého Otca s dojatím hovorí: „Ozaj nesie
Svätú Cirkev na svojich pleciach“. Všetci spie
vame pápežskú hymnu „V sedmobrežnom
kruhu Ríma...“ Nasleduje príhovor pána

prezidenta Rudolfa Schustera: „... V moder
nej histórii je to po prvýkrát, čo je Slovákom
dopriata možnosť prísť vo Svätom roku na
púť do Večného mesta. Rím - sídlo Petrovho
nástupcu bol pre nás dlhé roky neprístupný.
Vo Svätých rokoch 1950 i 1975. Aj počas
mimoriadneho Svätého roku vykúpenia
1983/84 svet bol ešte rozdelený železnou opo
nou ... Svätý Otče, chcem Vám ako slovenský
prezident z krajiny, ktorú ste už dvakrát nav
štívili, poďakovať za to, že dnešný svet, v kto
rom žijeme aspoň v Európe, ktorej dejiny sú
predovšetkým kresťanské, už nie je rozdelený
ostnatým drôtom a betónovým múrom. Je to
v prvom rade dielo Božie, ktoré Pán uskutoč
nil aj cez Vás ako Petrovho nástupcu.... Som
veľmi rád, že moje pozvanie prijali predstavi
telia iných cirkví na Slovensku.... Dnešný deň
národnej púte týmto nadobudol ekumenický
charakter. ... Tak ako pred rokom 1989 sa
nikomu nesnívalo, že berlínsky múr padne
a predsa sa to stalo, tak isto verím, že ak
budeme každý na svojom mieste usilovať sa
žiť a pracovať podľa Božej vôle, môžeme sa
dožiť aj zjednotenia všetkých kresťanských
cirkví, lebo Bohu nič nie je nemožné.
Na záver, Svätý Otče, mi dovoľte, aby som
Vás tu spolu s našimi otcami biskupmi pozval
na ďalšiu návštevu našej drahej vlasti
Slovenskej republiky.“
Potom sa prihovoril banskobystrický
biskup a predseda KBS, ktoiý okrem iného
povedal: „... Naša dnešná návšteva v dome
pastiera univerzálnej Cirkvi a otca kresťanov,
má pre nás hlboký význam. Koná sa v dňoch,
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keď si katolícka cirkev pripomína osobnosti
sv. Cyrila a Metoda, ktorých ste vyhlásili
v roku 1980 za spolupatrónov Európy. Sú to
naši apoštoli, ktorí spájajú východ so zápa
dom, ktorí spájajú kresťanov v Kristovom
mene. V našom spoločenstve, ktoré sa teší
z možnosti stretnutia tu s Vami, Svätý Otče,
sú katolíci oboch obradov - rímskeho i byzantsko - slovanského i kresťania iných vyznaní.
Spoločne chceme hľadať cestu
zmierenia podľa Vášho žela
nia. ... Pozvanie na našu národ
nú púť k hrobom apoštolov sv.
Petra a Pavla i sv. Cyrila prijali
i
predstavitelia auto
čenského života, ktorých vedie
pán prezident republiky. Ich
prítomnosť na tejto mimoriad
nej udalosti je vyjadrením
túžby po národnom zmierení
a spolupráci občanov rôznych
spoločenských postojov.... Vaša
Svätosť, sme veľmi radi, že
nám neohrozene a presvedčivo
ukazujete pravdu o živote
a pozývate budovať kultúru
života. A len kultúru života, za
ktoríi sa biskupi Slovenska so
svojimi veriacimi i bratmi a sestrami z iných
cirkví a náboženských spoločností chceme
zasadzovať praktickým životom podľa evanje
lia. ...Svätý Otče, ovplyvnení týmto dnešným
prijatím prednášame Vám želanie, ktoré je
ukryté v našich srdciach. Veľmi radi Vás
u nás na našom milovanom Slovensku znova
privítame.“
A teraz prichádza dlho očakávaná chví
ľa, keď sa nám krásnou slovenčinou priho
vára Svätý Otec (Jeho celý príhovor prináša
me na stranách 4-5).
Pani Anka, ktorá bola celkom pri
Svätom Otcovi, s dojatím hovorí: „Mám
takú radosť v srdci... Neopísateľný zážitok...
Keď som už kráčala hore schodmi, myslela
som, že je to iba sen. Až keď som si kľakla,
vedela som, že som pri Svätom Otcovi.
Pozdravila som ho za diecézu Prešov a našu
farnosť. On sa na mňa usmial a dal mi
požehnanie. Pobozkala som mu prsteň a ten
zážitok vo mne ostáva na celý život. Nedá sa
to vyjadriť slovami...“
NAŠA LITURGIA V NAJVÄČŠEJ
MARIÁNSKEJ BAZILIKE V RÍME
Popoludní po skončení audiencie nás
čakalo prekvapenie. Všetci pútnici zo Slo
venska sme sa zhromaždili na Námestí sv.
Petra, vpredu krojovaná skupina z Lendaku so slovenskou vlajkou a za spevu ma
riánskych piesní doprevádzaní talianskymi
policajtami sme sa vydali na cestu ulicami
Ríma do Baziliky Santa Maria Maggiore,
ktorá nám trvala približne hodinu a pol.
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Ktosi úsmevne poznamenal, že
„Slováci obsadili Rím“. Taliani nás
pozdravovali, na križovatkách trúbili.
Bolo to čosi impozantné, aj keď pre
starších pútnikov to bolo namáhavé.
V Santa Maria Maggiore sa o 15. hod.
začala slávnostná sv. liturgia vo východ
nom obrade, pri ktorej hlavným celebrantom bol náš otec biskup Mons. Ján
Hirka a pri oltári s ním koncelebrovali
otec kardinál Jozef Tomko, ktorý nád
herne spieval naše ekténie a ktorého
prítomnosť na našej liturgii bola milým
prekvapením, vladyka Milan Chautur
a ostatní slovenskí biskupi a kňazi.
Liturgia bola slovenská s cirkevnoslo
vanskými vsuvkami. Spevom liturgiu
doprevádzal zbor z Čememého, ktorý
spieval niektoré časti zbo
rovo a niektoré tak, že sa
mohli pridať všetci pútni
ci, ktorí mali celý text sv.
liturgie v publikácii Pút
nik v modlitbe. Grécko
katolícky zbor z Čememé
ho počas celej národnej
púte svojím nádherným
spevom vinikajúco repre
zentoval gréckokatolícku
cirkev, čím ju jasne zvidi
teľnil. Sv. liturgia sa opäť
začala liturgickým sprie
vodom cez Svätú bránu,
pred ktorou modlitbu
predniesol otec biskup
Ján Hirka. Pred sv. litur
giou a po homílii bol krát
ky komentár pre veriacich
západného obradu (Homíliu otca biskupa Jána
Hirku si môžete prečítať na
strane T).
Gréckokatolícka svätá liturgia bola
výnimočná nielen tým, že bola v deň
pápežskej audiencie, ale aj tým, že
práve na tejto sv. liturgii počas národnej
púte boli prítomní predstavitelia iných
cirkví a náboženských spoločností, pán
prezident Slovenskej republiky a pred
stavitelia parlamentných politických
strán.
Podľa tradície sa pápežovi Libériovi
zjavila vo sne Panna Mária a prikázala
mu, aby postavil chrám na prvom mies
te, kde nájde sneh. To sa stalo zázrač
ným spôsobom 5. augusta 352 na mies
te, kde dnes stojí Bazilika Santa Maria
Maggiore. Snehový zázrak sa pripomí
na každoročne počas obradov, pri kto
rých zo stropu baziliky púšťajú biele
lupene kvetov. Preto sa tejto bazilike
hovorí tiež Bazilika Panny Márie
Snežnej. Bazilika je trojloďová. Dlažba

je v nej pôvodná, teda po nej kráčali
pred stáročiami sv. Cyril a Metod.
„Vstúpili do tejto baziliky, aby dostali
schválenie slovanskej liturgie. ... Pápež
Hadrián II. taktiež pochopil význam slo
vanskej liturgie....“ (homília otca bisku
pa). Schválil ju a práve v tejto bazilike
ju potom spolu slávili.
Ozajstným pokladom v bazilike je
slávna a zázračná byzantská ikona
Panny Márie s dieťaťom Salus Populi
Romani (Spása rímskeho ľudu). Podľa
legendy túto ikonu začal maľovať sv.
Lukáš a dokončil ju anjel. Nie je vytvo
rená ľudskou rukou. Do Ríma sa dostatala pravdepodobne z Konštantinopola
počas ikonoboreckého prenasledova
nia. Rímsky ľud sa k nej utiekal v ťaž

kých časoch a uctieva si ju až podnes
ako svoju ochrankyňu.
V
relikviári pod hlavným oltárom
uchováva päť kusov dreva, ktoré tradí
cia pokladá za úlomky z Ježišových
jaslí. Pravdepodobnejšie však je, že sú
kópiou zo 7. storočia.
Natešení z toho, že sme videli
a počuli Svätého Otca Jána Pavla II.
a tiež z toho, že naša liturgia vo več
nom Ríme bola krásna a slávnostná,
boli sme už plní očakávania ďalšieho
dňa, ktorým vyvrcholí naša národná
púť v Svätom meste.
Ľubomír Petrík
Snímky pochádzajú z tohtoročnej
celonárodnej púte Slovákov v Ríme.
Ich autorom je František Dancák.

40 sebastských
mučeníkov - 9. 3.
Keď v roku 313 bolo kresťanstvo zrovnopráv
nené s ostatnými náboženstvami, existovala však
ešte v Rímskej ríši deľba územia medzi viacerých
cisárov. Na Východe vládol cisár Licinius, ktorý
bol nepriateľom kresťanov. Východorímsky cisár
neakceptoval Milánsky edikt, a tak na jeho
území boli kresťania naďalej prenasledovaní.
V
pontskom meste Sebastia táboril vojenský
pluk, ktorý bol povestný svojou udatnosťou. Jeho
členmi boli aj 40 kresťanskí vojaci, ktorí sa
nechceli vzdať kresťanstva. Za tento ich krok im
boli sľubované vysoké vojenské hodnosti. Ak
nepomohlo lákanie, veliteľ pluku po dohode
s cisárom použil tvrdšie metódy - bičovanie
a väzenie. Ale ani tieto trápenia nezlomili kres
ťanskú vieru týchto vojakov.
Nakoniec sa cisár Licinius rozhodol k muče
niu, ktoré bolo zároveň zábavou pre pohanské
panstvo. V krutej zime postavil vojakov na ľad
a dookola v kúpeľných sieňach dal rozložiť
ohne, naplnil ich plnými stolmi jedla, vína a ovo
cia. Hodovníkov pri ich zábave rozveseľovali
skromne odeté ženy. Takto cisár poukázal kres
ťanským vojakom rozdiel medzi ich súčasným
postavením a tým, čo ich čaká, keď odmietnu
Krista.
Vojaci boli vystavení veľkému utrpeniu mrzli šľahaní vetrom po obnažených telách
plných zmrznutých rán. Ich telá dostávali modrý
nádych strnulosti, ale predsa víťazne strpeli túto
bolesť. Aby ich utrpenie bolo stále väčšie, pri
chádza k nim pokušenie v sprievode zástupu
hodovníkov, aby ich zlákalo dnu. Oni však prosi
li Boha o pomoc vzývaním jeho svätého mena:
„Ježiš, Ježiš!“ Keď pohanský vojak chcel
z hviezd zistiť nočnú hodinu a vzhliadol k nebu
spozoroval otvorené nebo a zostupujúcich 39
anjelov s trblietajúcimi sa korunami. Medzitým
jeden z kresťanských vojakov nevydržal mráz
a pristúpil k hodujúcim. Tí ho hneď voviedli do
horúceho kúpeľa, kde mu však puklo srdce a sko
sa
nal. Keď to videl pohanský vojak, uvedomil si
pravdu poznania, že je len jeden Boh, a že jeho
Syn Ježiš Kristus nás svojou smrťou a vzkriese
ním spasil. Zistil, že viera tých 39 vojakov je jedi
nou oslobodzujúcou a preto sa sám vyzliekol
a pristúpil k ostatným 39 mučeníkom. Keď aj on
zmrzol, otvorilo sa nebo a z neho zostúpil 40.
anjel s korunou večnej slávy.
Hneď ráno na rozkaz cisára boli popraveným
kresťanským vojakom polámané kosti a ich telá
boli spálené. Najmladší z nich však ešte javil
známky života, a tak ho chceli priviesť k uctieva
niu rímskych bohov. Ale jeho matka ho vzala na
ruky a niesla za jeho priateľmi. Cestou aj on
zomrel.
Popol a zvyšky kostí boli vysypané do rieky,
odkiaľ ich miestny biskup s úctou vybral a uložil
na čestné miesto.

(Pokračovanie v budúcom čísle)
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VATIKÁN (KP) - Kódový názov „Operá
cia starý priateľ“ nesie technická príprava
ím JtČJa
návštevy Jána Pavla II. v Izraeli plánovaná
na koniec marca. O bezpečnosť pápeža sa
V novembri 1981 sa utvoril v Kanade
bude starať polícia, vojsko a bezpečnostná medzicirkevný výbor s cieľom upevnenia
služba Šin Bet. Pápeža očakávajú vo Svätej vzťahov medzi jednotlivými vyznaniami
zemi v dňoch 20. až 26. marca.
a hľadaniami nových ciest pre spoluprá
VATIKÁN (KP) - Podľa informácií Ne cu. Je to výbor, ktorý bol poverený pod
meckej biblickej spoločnosti sa Sväté porovať celosvetový Týždeň modlitieb za
písmo alebo jeho časti v súčasnosti vydá kresťanskú jednotu.
V našom katedrálnom chrám e
vajú v 2.233 jazykoch sveta. Úplný preklad
však vyšiel „len“ v 371 jazykoch, pričom Premenenia Pána v Toronte sa popolud
kompletný Nový zákon si môžte prečítať ní dňa 23. januára t. r. zišlo okolo 300
veriacich na 10. výročnej ekumenickej
v 960 jazykoch.
modlitebnej službe. Téma stretnutia bola:
VATIKÁN (KP) - Počet katolíkov dosia „Zhromaždení v Kristovi". Prítomní veri
hol ku koncu minulého roku rekord. Podľa aci, ktorí absolvovali v minulosti už nie
informácií pápžskej ročenky sa ku katolíc koľko týchto stretnutí vyjadrili sa, že táto
kej cirkvi hlási 1,045 miliardy veriacich, čo modlitebná služba v našej katedrále sa
je 17,4% celosvetovej populácie. Kňazov je uskutočnila v najsrdečnejšom a najpriana svete 404.626 a biskupov 4.439. V novej teľskejšom ovzduší skutočnej jednoty
stálej diakonskej službe slúži Bohu 25.345 účastníkov.
diakonov. Katechétov je 2,298.387. Skoro
Po procesii a speve jednotlivých
polovica katolíkov žije v Severnej a Južnej zúčastnených cirkví, miništrantov a 11
Amerike.

n

VATIKÁN (KP) - Dňa 10. februára prijal
pápež Ján Pavol II. 500 maronitských veria
cich z Libanonu a iných krajín. Viedol ich
maronitský patriarcha kardinál Pierre
Nasrallah Sfeir. Pri tejto príležitosti pápež
oznámil otvorenie Pápežského maronitského kolégia, ktoré vzniklo už v 16. storočí.

h
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príslušníkov kléru , rektor hostiteľskej
Katedrály, Apoštolský administrátor o.
Ján Fecko, CSsR, privítal a predstavil
slávnostného rečníka, 11 duchovných a
zúčastnené cirkevné zbory. Tohtoročným
rečníkom bol Dr. William D. Huras, emeritný
biskup
Východnej
synody
Evanjelickej Luteránskej cirkvi v
Kanade.
V
rámci služby odzneli aj modlitebné
prosby v 15 rečiach. Po nich klérus
požehnal a rozdal prítomným členom
katedrálnej farnosti chleby za spevu „S
nami Boh". Modlitieb sa zúčastnili štyri
United farnosti, dve anglikánske, prezbyteriánske, naša katedrálna a dve rímsko
katolícke farnosti. Po obradoch prítomní
veriaci strávili istý čas v družných rozho
voroch za pohostinstva Spolku žien pri
katedrálnom chráme chráme.

Gréckokatolíci a Národná púť v Ríme

VATIKÁN (KP) - Taiwanský prezident
Lee Teng-hui sa v liste pápežovi Jánovi
Pavlovi II. vyslovil za opätovné zjednotenie
Číny v demokratickom systéme. V svojom
liste vyjadril presvedčenie v skoré zmeny
v Číne, ktoré by viedli k slobode kresťanov.
Zároveň poprosil Svätého Otca o modlitbu
za Čínu.
VATIKÁN (KP) - Baziliku v Lorete, v pút
nickom meste stredného Talianska, po
dvojročnom reštaurovaní opäť otvorili pre
pútnikov. V Lorete sa nachádza „Svätý
dom z Nazareta“, ktorý tu priniesli anjeli 7.
septembra 1295. Loreto navštevuje ročne
až 5 miliónov pútnikov.
VATIKÁN (KP) - „Katolícka cirkev vo
Svätej zemi potvrdila svoju ochotu zasad
zovať sa spolu s ostatnými kresťanskými
cirkvami za pokoj a spravodlivosť na
Blízkom Východe“, ako uviedlo spoločné
komuniké zo spoločnej synody katolíckej
cirkvi všetkých obradov vo Svätej zemi,
ktoré uverejnili 13. februára v Jeruzaleme.
Na historickom zhromaždení sa zúčastnilo
130 biskupov, kňazov a rehoľníkov ako aj
200 laických delegátov z Izraela, Jordán
ska, Palestíny a Cypru. Pozvaní boli aj pred
stavitelia iných kresťanských cirkví.
Spravodajstvo zo servisu TK KBS.
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Prešovský biskup Mons. Ján Hirka na súkromnej audiencii u Svätého Otca Jána Pavla II.,
počas Národnej púte Slovákov do Ríma.

VATIKÁN (TKPB a -fd-) - Takmer päťtisíc veriacich z celého Slovenska sa spolu so
svojimi biskupmi zúčastnilo na Národnej púti do Ríma. Púť trvala od 14. do 18. februá
ra. Jej súčasťou bola aj slávnostná archijerejská sv. liturgia, ktorú v chráme Santa Maria
Maggiore slúžil prešovský diecézny biskup Mons. Ján Hirka, ktorý bol aj kazateľom,
spolu so svojim svätiteľom J.E. Jozefom kardinálom Tomkom a košickým exarchom
Mons. Milanom Chauturom. Koncelebrovali aj ostatní slovenskí biskupi a kňazi obid
voch katolíckych obradov. Pri tejto bohoslužbe účinkoval zbor Petra Pavla Gojdiča z
Vranova - Čememého, ktorý svojim spevom obohatil aj záverečnú sv. omšu v Bazilike
sv. Petra, slávenú kardinálom Jozefom Tomkom.
Na slávnostnej sv. liturgii v Bazilike Santa Maria Maggiore sa zúčastnil aj prezident
Slovenskej republiky s manželkou a sprievodom, ktorý tvorili predstavitelia všetkých
kresťanských cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. Účastníkov tejto púte pri
jal na zvláštnej audiencii Svätý Otec Ján Pavol II., kde so svojimi príhovormi vystúpili
kardinál Jozef Tomko a prezident SR Rudolf Schuster. Prítomných pozdravil Svätý Otec,
ktorého príhovor v plnom znení uvádzame na štvrtej strane tohto čísla.
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10 rohov od smrti o. Štefana Pappa
PREŠOV (-fd-) - Dňa 25. februára t. r. uplynulo 10 rokov od smrti zaslúžilého gr. kat.
duchovného a býv. vedúceho redaktora gréckokatolíckej tlače o. Štefana Pappa.
Štefan Papp sa narodil 11. marca 1917 v Berezovom. Na kňaza bol vysvätený 5.októb
ra 1941. Pôsobil vo farnosti Bilky, Veľké Slemence, Nižná Rybnica a Vyšné Nemecké.
Naši čitatelia ho veľmi dobre poznajú, pretože dlhé roky bol vedúcim redaktorom
gréckokatolíckej tlače a šéfredaktorom našich časopisov Slovo a Blahovistnik. Naši veria
ci ho tiež poznajú ako autora obľúbenej Krížovej cesty. Ďalej vydal Sviatosť pokánia,
Biblický katechizmus, Veľký zborník, Duchovné piesne, Irmologion, Liturgiku, Sobášne
a pohrebné príhovory a modlitebník Christos moja sila.
Z jeho pera vyšlo mnoho náboženských, poučných a historických článkov. Jeho naj
väčšou prácou je Život svätých v 5 častiach. Okrem toho s o. N. Petraševičom zozbieral
45 duchovných piesní, ktoré už takmer zanikli medzi našim ľudom. Vydal gramoplatne
s cirkevným spevom, ktoré naspieval náš hudobný odborník o. N. Petraševič. Treba tiež
spomenúť, že napísal 6 historických drám, z ktorých svetlo sveta uzrela Dráma o živote
o. Alexandra Duchnoviča.
Majúc pred sebou veľké záslužné dielo o. Štefana Pappa, ktoré vykonal pre našu
eparchiu a náš ľud, sme mu hlboko vďační za jeho prácu a s láskou na neho spomíname.

Diakonská vysviacka v Michalovciach
MICHALOVCE (pk, J.Poprik) - V sobotu 12. februára
košický apoštolský exarcha vladyka Milan Chautur, CSsR
počas archijerejskej svätej liturgie v Chráme Zoslania
Svätého Ducha v Michalovciach pri kláštore otcov redemptoristov udelil subdiakonát a diakonát Jánovi Jozefovi
Oharčákovi zo Strážskeho (vpravo) a Jurajovi Rizmanovi
zo Starej Ľubovne (vľavo). Diakonát je prvým stupňom
vyššieho kňazského svätenia. N a rozdiel od latinského
obradu je diakon pomocníkom kňaza počas bohoslužieb.
N a archijerejskej bohoslužbe spoluslúžil viceprovinciál
otcov redemptoristov o. Jozef Jurčenko, CSsR a igumen o.
Kamil Dráb, CSsR i ďalší kňazi. Spieval zbor svätého
Jozefa pod vedením Ivany Nízkej a mládežnícky spevácky
zbor.

Snímka: J. Poprik

|
j

KOŠICE (pk) - Prvá jubilejná sobota
Košického apoštolského exarchátu sa
uskutočnila 5. februára v chráme otcov
redemptoristov v Michalovciach za účas
ti vladyku Milana Chautura, CSsR a vyše
tritisíc veriacich. Jej témou bol život osôb
zasväteného života.
PREŠOV (TKPB) - Na pôde Krajského
úradu v Prešove sa prešovský biskup
Mons. Ján Hirka stretol 24. februára
dopoludnia s premiérom SR Mikulášom
Bzurindom. Večer o 16. hodine sa s pre
miérom SR stretli na pôde Mestského
úradu v Prešove zástupcovia všetkých
cirkví pôsobiacich na území mesta
Prešov. Okrem biskupa J. Hirku sa za
gréckokatolícku cirkev stretnutia zúčast

nil aj prešovský okresný dekan Igor nosti bolo. Na zasadaní Komisie pre
Zimovčák.
masmédia KBS o tom informoval jej
tajom ník a šéf programového centra
PREŠOV (TKPB) - Slovenský rozhlas
duchovného života STV Juraj Drobný.
Bratislava - národnostno-etnické vysiela
nie Prešov, bude prvú marcovú nedeľu PREŠOV (D. Petríková) - Po štyroch
vysielať gréckokatolícku sv. liturgiu mesiacoch prípravy sa nepočujúce deti
z Tichého Potoka, ktorú bude sláviť mohli predstaviť divadelným predstave
správca farnosti Jaroslav Matoľák.
ním „Roztancované nebo“. Šesťdesiat
sluchovo postihnutých detí ukázalo svoje
BRATISLAVA (TKPB) - TABULA
umenie pred zrakmi rodičov, pedagógov
RASA je názov dokumentárneho pôvod
a členov H nutia kresťanských rodín.
ného cyklu Kríž v osídlach moci očier
Cieľom divadelného predstavenia bolo
ňujúceho cirkev a natočeného v čase
ukázať radosť anjelov v nebi, ako aj „akti
hlbokej totality, ktorý bude vysielať
vity“ anjelov strážcov. Celé podujatie
Slovenská televízia. Diskusia, ktorá bude
bolo robené v posunkovej reči a následne
po odvysielaní jednotlivých častí nasle
prekladané do slovenčiny pre počujúcich
dovať, ozrejmí divákom, ako to v skutoč
poslucháčov.
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Už 9 rokov sa vo farskom
chráme sv. Paraskevy a vo filiál
nom chráme Narodenia Presvä
tej Bohorodičky vo Svidníku
ozýva spev nás mladých svidníčanov. Počas celých tých rokov
náš spev viedla Janka, manželka
otca Ľubomíra Petríka, ktorý je
správcom našej farnosti. Títo
dvaja, pre nás tak veľmi vzácni
ľudia, nám dali veľmi veľa, nau
čili nás, čo je to spoločenstvo,
túžba po Bohu, aký krásny je
život v Kristovej Cirkvi. Keď
dnes pozerám do minulosti
a uvažujem nad tým, aké boli
naše začiatky, kedy sme nevede
li bez falošných tónov zaspievať
ani jednu pieseň, cítim k nim
obdiv a úctu. Znášajú naše vrto
chy, sú trpezliví. Ich namáhavá
práca priniesla ovocie. Z nášho
spoločenstva si Pán do svojej
služby povolal päť chlapcov,
ktorí sa dnes pripravujú na sväté
kňazstvo a dve dievčatá, z kto
rých sú rehoľné sestry.
Svojím spevom obohacuje
me mnohé liturgie, sobáše i nie
ktoré krsty. Každý rok na Via
noce spoločne pripravujeme
akadémiu, ktorou obohatíme
príchod Ježiša Krista. Silvestrov
ský večer trávime vždy všetci
spolu a na sv. Štefana už niekoľ
ko rokov si pripravujeme štefanskú zábavu. Svojím spevom
a slovom počas sviatkov poteší
me aj obyvateľov Domova dô
chodcov vo Svidníku. Nemôže
me chýbať ani na slávnostiach
našej farnosti. Spevom a progra
mom skrášľujeme odpustové
slávnosti, prvé sv. prijímania
u nás v amfiteátri, rôzne koncer
ty a vystúpenia. Zúčastnili sme
sa aj niektorých primícií.
Náš spev nepozostáva len
z mládežníckych piesní doprevádzaných gitarou. Veľmi radi
spievame aj slovenskú a staro
sloviensku sv. liturgiu, kde ne
chýbajú ani viachlasné chorálo
vé spevy typické pre našu
východnú liturgiu. Niekoľkokrát
sme nahrávali sv. liturgiu do
národnostného vysielania Slo
venského rozhlasu. Každoročne
sa zúčastňujeme festivalu gréc
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kokatolíckych mládežníckych
zborov, kde sme raz získali cenu
za liturgický spev a raz cenu
divákov. Vždy, keď pripravuje
fatimskú sobotu v Ľutine náš
dekanát, ideme tam spievať.
Radi a často si pripravujeme
spoločné výlety. Boli sme v Rí
me, v Benátkach, v Assisi a v Lurdách. N a Slovensku sme ešte
v roku 1991 navštívili Levice
a v júli 1993 sme boli v Tatrách.
Aj keď sme si náhodou vybrali
ten najchladnejší letný týždeň
a v Tatrách sme oteplenie veru
čakať nemohli, nič neprekážalo
tomu, aby sme sa z chuti neza
smiali a nezaspievali si, ba neza
bránil tomu ani ten starý a stu
dený dom, v ktorom sme spali.
Veď kto sa trasie od smiechu,
ten už na zimu nemyslí.
Najkrajšie spomienky máme
na výlety na Morave, kde sme
boli v lete v roku 1995 a 1996.
Tieto výlety sme mali zdarma
a aj keď vo farnosti nespievame
pre odmenu, ale s radosťou, cíti
li sme, že tieto výlety boli takým
ocenením našej služby pre far
nosť.

„Trpaslíka“, zahrali sme si „do
stihy“ a ešte veľa iných hier.
Svojou veľkosťou a mohut
nosťou nás očaril Velehrad.
V Mikulčiciach sme spievali pri
sv. liturgii na sviatok sv. Cyrila
a Metoda, ktorú slávili biskupi
Čiech a Moravy. Tam nás milo
pozdravil pražský gréckokatolíc
ky exarcha Mons. Ivan Ljavinec.
Mali sme aj besedu s arcibisku
pom Graubnerom. Boli sme tiež
na odpustovej slávnosti v Domaslaviciach a na stretnutí mládeže
na Prašivej.
Aj teraz v lete sme si urobili
pekný výlet. Pár dní sme boli na

Vybrali sme sa po stopách
sv. Cyrila a Metoda. Zastavili sa
v mnohých kostoloch a tam slá
vili gréckokatolícku sv. liturgiu
v obidvoch jazykoch, alebo sme
sa spevom modlili moleben
a akatist k Bohorodičke. Takto
sme reprezentovali našu cirkev.
Veľmi milo nás privítali farníci
o. Ladislava Šedivého v Knéždube a v Tvarožnej, kde nám pred
kostolom pripravili agapé. Mlá
dež si spolu s nami zatancovala

chate v nedálekej dedinke. Spie
vali sme si, tancovali, zahrali si
volejbal a futbal. Ani teraz sme
nezabudli na Boha. Ráno sme
deň začínali utierňou, poobede
sme mali večiereň a večer sme sa
v dedine zúčastnili na slávení sv.
liturgie.
Počas letných prázdnin si
často vyjdeme na jednodňové
výlety do prírody. V tichom
a tajomnom lese vždy pocítime
prítomnosť Boha, ktorý tak záz
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račne stvoril svet. Pri ohni zaspie
vame pár piesní na jeho oslavu
a potom aj niekoľko milých
trámpskych pesničiek. Gitara
koluje, lebo Pán mnohých z nás
obdaril hudobným talentom.
V
našej farnosti už dlhé roky
funguje aj detský zborík, ktorý
vedú dievčatá z mládežníckeho
zboru. Práca s deťmi je ťažká,
ale pekná. Častokrát práve tie
najmenšie deti sú nám vzorom
v ich úprimnosti a otvorenosti
srdca. Radi chodíme na stretnu
tia gr.kat. mládeže a na odpusto
vé slávnosti našej gr. kat. cirkvi.
Niektorí z nás prijali neokatechumenátnu cestu, ktorá nás
vedie bližšie ku Kristovi.
Niekedy prichádzajú aj rôzne
nálady a rozpory, ale aj to Pán
nakoniec vždy použije pre našu
výchovu, pre poznanie našej
pýchy a našich slabostí. A tak aj
to nám pomáha na ceste živo
tom, na ceste obrátenia.
Aj keď mnohí z nás si už
našli svoje miesto v živote, žijú
v manželstve, odcestovali za prá
cou alebo štúdiom, vždy sa radi
vraciame domov, kde sme toľko
toho prežili... Až deď máme skú
senosť odlúčenia jeden od dru
hého, vážime si spoločné chvíle.
Ja sama si uvedomujem, že v bu
dúcnosti už asi nebudem mať
takú partiu, ako je náš zbor. Veď
tu sme vyrástli, tu sme sa nauči
li chápať, čo je dôležité, tu sme
si vypracovali rebríček hodnôt.
Za všetko ďakujeme predovšet
kým Pánu Bohu, ktorý je milos
tivý a nášmu o. Ľubomírovi
a Janke.
Anka

SSC aM

Krátke správy
e diania spolku

Z LISTOV NÁŠHO SPOLKU

Spolok sv. Cyrila a M etoda bol od jeho prvotného účinkovania pre m ňa veľkým
dojmom - inštitúciou, ku ktorej som prejavoval obdiv a úctu. Jeho reprezentácii,
NA VÝROČIE SMRTI
vedeniu, gréckokatolíckym duchovným a členstvu. Sledujem činnosť spolku od
SV. CYRILA FILOZOFA
začiatku, keďže medzi zakladajúcimi členmi boli osobní priatelia z rokov 1945Na liturgickú slávnosť výročia smrti 1949.
... žičím Vám, aby rok 2000 bol rokom veľkých úspechov vo vydávaní perio
sv. Cyrila Filozofa viacerí duchovní
dík
Spolku
sv. Cyrila a Metoda, aby všetci, ktorí na ich existencii participujete, ste
otcovia - členovia Spolku sv. Cyrila
pocítili
veľkú
pomoc Svätého Ducha v nerozlučnej Svätej Trojici i pomoci
a Metoda - odslúžili sv. liturgie za čle
Bohorodičky,
ktorá
je tak neobyčajne medzi gréckokatolíkmi uctená.
nov spolku.
PhDr.
Ján
Olejník,
CSc., Nový Smokovec
V
chráme sv. Petra a Pavla v Koši
-p k ciach sv. liturgiu za členov spolku slúžil
predseda spolku o. Mgr. Michal Hos
podár a spoluslúžili ďalší košickí kňazi.
Kázal o. ICLic. František Čitbaj, farár
SPOLOK
košickej farnosti Zoslania Svätého Du
S V . C Y R IL A
cha. Po sv. liturgii, na ktorej sa zúčast
N a podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda
nili členovia košickej odbočky spolku,
prispeli:
A METODA
bola podpísaná zmluva o spolupráci me
Z Dvorianok: Andrej Fabian, Anna
dzi spolkom sv. Cyrila a M etoda v Mi
Fabianová, Andrej Fedor, Anna Fedorová,
chalovciach a Cyrilometodskou spoloč
Margita Fedorová, Mária Huďová, Mária
nosťou v Bratislave. Zmluvu podpísali
Kolesárová, Mária Kocselníková, Juraj
Marcin - po 20 Sk, Anna Olejárová 50 Sk,
predsedovia - o. Mgr. Michal Hospodár
V
marci t. r. si významné životné jubi
Mária Rindošová 120 Sk a Veronika Šlaa PaedDr. Miroslav Holečko.
leum pripomínajú títo naši členovia:
monová 10 Sk.
Mária Drozdová z Vranova na Topľou,
Z KOŠÍC: Alžbeta Adamíková, Mária
Ing. Eva Korytárová z Trebišova, Ján Bednárová, Magdaléna Gáborová, Michal
NOVÁ KANCELÁRIA
Lenčeš z Vysokej nad Uhom, Agnesa Kačúr, Anna Kotradayová, Ing. Svätoboj
Nováková z Dúbravky, Michal Onderko Longauer, Margita Longauerová, o. Michal
BYZANT Košice s. r. o. - vydavateľ
z Dačova a Mária Šimková z Vranova na Maslej, Alica Miroššayová, MUDr. Andrej
stvo Spolku sv. Cyrila a M etoda - má Topľou.
Molnár, Doc. Ján Pidaný, Margita Píšová,
novú kanceláriu na Moyzesovej ul. 24.
Emil Jenčík zo Sečoviec, M arta Johana Sedláková, Mária Stropkovská,
V pondelok 7. februára ju posvätil pred Krczubová z Bratislavy, Helena Mazúrová Mária Strýčková, Mons. Jozef Tóth - po 50
seda spolku o. Mgr. M ichal Hospodár. zo Sobraniec, Emil Sejman z Kusína Sk, o. Alexej Miroššay 100 Sk, Eva MartinMedzi hosťami tejto milej slávnosti bol a Františka Sučková z Lady.
čeková 150 Sk a RNDr. Michal Čverčko
prítomný o. ThLic. Jozef Leščinský,
Ján Dzuro zo Slavkoviec, Mária 100 Sk.
člen redakčnej rady Verbum u, Ing. Hajduová z Vysokej nad Uhom, Anna
ZO SEČOVIEC: Veronika Bodonská,
Pavol Hric, riaditeľ firmy APEX, Ing. Hnatová z Radvane nad Laborcom, o. Anna Hajduková, Dana Horňáková, He
Jozef Tóth, vedúci PV-Medie s. r. o. , Jozef Kendra z Mariánky, Mária Koca- lena Katonová, Mária Kocúrová, Marta
nová z Cabova, Mária Košárová zo Svitu, Lorincová, Juraj Mikloš, Mária Miklošová,
a ďalší hostia.
Alžbeta
Piatková z Okružnej a Mária Ján Čontoš - po 50 Sk, Michal Janoško 40
Nová adresa: Byzant Košice s. r. o. ,
Sk, Megdaléna Korbuľáková 100 Sk,
Moyzesova 24, 040 01 Košice. Tel.: 095 Vojtková z Breziny.
Jozef Džuka z Jastrabia, Mária Jurková Veronika Mitrová 100 Sk, Ing. Michal
-62 537 80. Úradné hodiny štvrtok od
z Kazimíra, Pavol Rimko z Bratislavy, Olšakovský 40 Sk.
14.-16. hod.
Michal Kožič z Úpora, Anna Krajňáková
ZO SEČOVIEC-ALBINOVA: Mária
z Janova, Anna Pačutová zo Slivníka, Ján Baranová 50 Sk, Mária Čigašová 50 Sk a
Šponták z Petrikoviec a Jozef Tóth z Ko Helena Škvarkovská 20 Sk.
DELEGÁCIA SPOLKU
šíc.
ZO ŠAMUDOVIEC: Jozef Bartko,
V UKRAJINSKOM UŽHORODE
Alžbeta Adamíková z Košíc, Ján Ferej- Rudolf Boroš, Zuzana Cejkovská, Andrej
čák z Janova, Mária Ihnatová z Bánoviec Fedor, Anton Kostovčík, Miroslav Majcík,
Delegácia výboru Spolku sv. Cyrila nad Ondavou, Ján Iľko zo Sečovskej
Alžbeta Pristášová a Mária Závadská - po
a Metoda - o. Ján Puci, Pavol Kušnír Polianky, Mikuláš Mikula z Hažína, 20 Sk.
a Ernest Sirochman - v sprievode riadi Johana Sedláková z Košíc a Anna ŽihaloDary na Spolok sv. Cyrila a Metoda
teľa Domu Matice slovenskej v M icha vá z Košíc.
posielajte poštovou poukážkou vzor „A" na
Jezef Kočerha zo Strážskeho, Alžbeta účet SLSP Michalovce, číslo účtu 124240lovciach Jána Eštoka, navštívila Užho
rod a pre tam ojších gréckokatolíkov Štejcová z Home, Mikuláš Vladimír z Bar 559/0900. Mená darcov uverejňujeme
a slovenskú pospolitosť odovzdala ako dejova a Helena Zakuciová z Košíc.
postupne v Slove.
Alžbeta Mizeráková z Milpoša.
dar 500 ks výtlačkov Gréckokatolíckeho
Na mnoho rokov, šťastných rokov.
kalendára 2000.
Za dary Pán Boh zaplať.
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LIŤURGIA

Z m y s li e

Pondelok 6. 3. - 42 amorejských mučeníkov. Nedeľa 12. 3. - Teofan, prepodobný.
Začiatok svätej štyridsiatnice - veľkého pôstu. Prvá pôstna nedeľa - 1. hlas
Dnes je prísny pôst. Na všedné dni štyridsiatni Liturgia sv. Bažila Veľkého. Evanjelium na utierce, okrem liturgií vopred posvätených darov ni je deviate. Tropár z hlasu a z triode. Sláva
v stredu a piatok, nie sú predpísané ev. liturgie. 1 teraz z triode. Prokimen, aleluja a pričasten
Ak sa slúžia menlivé časti sú podľa úmyslu, z triode.
alebo dňa. V liturgickom kalendári, okrem sobôt, Hebr 11, 24-26; 32-40, zač. 329; Jn 1, 43-51,
nedieľ a sviatkov sa budú uvádzať len čítania. zač. 5. Namiesto dôstojné je sa spieva
V stredu a piatok sa uvedú aj parameje (čítania Milostiplná Matka.
na vopred posv. liturgii). Liturgická farba počas Pondelok 13. 3. - Nicefor, prepodobný
celej štyridsiatnice je tmavočervená (aj v nede Rim 15,1-7, zač. 116; Mt 18, 10-20, zač. 75
ľu), ak nie je iný predpis.
Utorok 14.3. - Benedikt z Nursie, potrón Európy
1 Kor 3, 18-23,129; Lk 21, 8-9; 25-27; 33-36, Gal 6,2-10, zač. 214; Mt 4,23-25; 5,1-13, zač. 10
zač. 105
Streda 15. 3. - Agapios a spoločníci, mučeníci
Utorok 7. 3. - Chersonskí mučeníci
2 Kor 10, 5-12, zač. 144; Mt 5, 27-32, zač. 13
Rim 8,14-21, zač. 97; Mt 6,1-13, zač. 16
Liturgia vopred posvätených darov: Gn 4,16-26;
Streda 8. 3. - Teofylakt, prepodobný
PrísI 5,15- 23; 6,1-3
2 Kor 14,13-18, zač. 177; Mk 11,22-26, zač. 51 Štvrtok 16. 3. - Sabinus a Papas, mučeníci
Liturgia vopred posvätených darov: Gn 1, 24-31; 1 Kor 10, 5-12, zač.144; Mt 5, 27-32, zač. 13
2,1-3; PrísI 2, 1-22
Piatok 17. 3. - Alexej, prepodobný
Štvrtok 9. 3. - 40 sebatských mučeníkov
Rim 12,6-14, zač.110; Mt 5, 33-41, zač. 14
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Antifóny každo Liturgia vopred posvätených darov: Gn 5, 32; 6,
denné, alebo predobrazujúce. Tropár, Sláva 1-8; PrísI 6, 20-35; 7,1
kondák o mučeníkoch, I teraz podľa predpisu.
Sobota 18. 3. - Druhá zádušná sobota
Prokimen, aleluja, pričasten o mučeníkoch.
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (rúcho tmavé).
Hebr 12,1-10, zač. 331; Mt 20, 1-16, zač. 80
Antifóny každodenné. Tropár, Sláva kondák,
Piatok 10. 3. - Kodrát a spoločníci, mučeníci
I teraz Bohorodičník zádušný. Prokimen, aleluja
1 Tim 2,1-7, zač. 282; Jn 15, 8-11, zač. 50
a pričasten zádušný.
Liturgia vopred posvätených darov: Gn 2, 20- Heb 3, 12-16, zač. 309; 1 Sol 4, 13-17, zač.
25; 3, 1-20; PrísI 3, 19-34
270; Mk 1, 35-44, zač. 6; Jn 5, 24-30, zač.30
Sobota 1 1 .3 .- Teodor Tyron, veľkomučeník
Namiesto Dôstojné je sa spieva Najčistejšia
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Antifóny každo Bohorodička.
denné, alebo predobrazujúce. Tropár, Sláva kon Nedeľa 19. 3. - Chryzant a Daria, mučeníci
dák o veľkomučeníkovi, I teraz podľa predpisu. Druhá pôstna nedeľa - 2. hlas
Prokimen, aleluja a pričasten o veľkomučeníko Liturgia sv. Bažila Veľkého. Evanjelium na utiervi
ni je desiate. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu,
Hebr 1,1-12, zač. 303; 2 Tim 2,1-10, zač. 292; Sláva kondák z triode, I teraz podľa predpisu.
Mk 2, 23-28; 3, 1-5, zač. 10; Jn 15, 17-27; 16, Hebr 1,10 - 2, 3, zač. 304; Mk 2, 1-12, zač. 7
1-2, zač. 52
Namiesto Dôstojné je sa spieva Milostiplná

Vojtech Boháč

Matka.

Firma (H ä Í^ Á IK

I N Z E R C I A
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Ponúka;
- montáž ozvučenia
- elektrifikácia zvonov
(prerábanie na el. pohon)
- elektroinštalácie + revízie el. zar.
- montáž bleskozvodu
Kontakt: Radko Hanák
090 23 Varechovce 56
Tel.; 0938-749 5 3 58 , 742 3745
Mobil; 0905-193 094, 754 948
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Dňa 19. marca 2000 sa svojich 50. narodenín doží
va Jozef Michalov z Vyšného Kazimíra. Do jeho
života mu pravé veľa zdravia a Božieho požehna
nia manželka Berta, syn Jozef a dcéry Katka a
Jana s rodinami.
Mnohaja i blahaja lital

- RÔZNE Ponúkam obrazy (olej na plátne) - Krížovú cestu a
na zástavy do Domu smútku. Cena dohodou.
Tel: 0948-679 8407
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Prvá pôstna nedeľa
„Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš
v Zákone a Proroci, Ježiša... “ .
(Jn 1, 45)
M ontalemberta požiadala jeho dcéra,
aby mohla vstúpiť do rehole. V tento deň
si jej otec zapísal do denníka tieto slová:
„Do môjho domu prišiel Ježiš, aby si
vyžiadal odo mňa dcéru. Kto je vlastne
tento Ježiš, ktorý tak mocne tiahne
k sebe mladosť, krásu a lásku? Je to člo
vek? Nikdy! Len Boh môže dosiahnuť
takýto triumf!“
Aj stretnutie pod figovníkom bolo pre
Natanaela stretnutím a nájdením toho,
o ktorom písal už Mojžiš a Proroci. Preto
Natanael s radosťou vyznáva: „Rabbi, ty
si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ (Jn 1, 49).
Pán aj nás pozná a dôveruje nám.
Preto nás povolal a zveril určitú úlohu
v Božom ľude. Nesklamme ho!
Druhá pôstna nedeľa
„Tu prišli k nemu s ochrnutým člove
kom; niesli ho štyria “.
(Mk 2, 3)
Istého lekára prehovárali deti i man
želka aby žil podľa kresťanskej viery
v ktorej bol pokrstený. Nedal sa však pre
svedčiť.
Jedného dňa ochorela jeho najstaršia
dcéra. Choroba bola taká vážna, že prí
znaky neveštili nič dobrého. Zarmútený
otec sedával pri posteli svojej chorej
dcéry a plakal. Ako lekár snažil sa jej vše
možne pomáhať a zmierňovať bolesti.
Raz, keď jej chcel urobiť masáž nôh,
dotkol sa jej kolien a plný údivu zvolal:
„Preboha, dieťa, veď ty máš tvrdé
kolená. Čo sa ti vlastne stalo?“
Chorá odpovedala:
„Otecko, koža na kolenách mi stvrdla
od kľačania, keď som sa modlievala za
tvoje obrátenie.“
Tieto slová stačili, aby pochopil, ako
veľmi ho milovala jeho dcéra. Obrátil sa
k Bohu a žil kresťanským životom spolu
so svojou rodinou.
Choroba, vlastná alebo blízkeho, je
m nohokrát príležitosťou uvedomiť si náš
vzťah k Bohu. A tak sa často stáva, že
v chorobe sa uskutočňujú veľké návraty
k Bohu... Bol by sa tento ochrnutý z evan
jelia stretol s Kristom, keby mu choroba
neposkytla k tomu túto príležitosť?
„Je neuveriteľné, čo môže Boh urobiť
z črepín nášho života, keď mu ich zverí
me“ (B. Pascal).
-fd-

INZERCIA

NOVE

Bývalá redakcia časopisu Slovo
Spolok sv. Vojtecha, Vojtech s. r. o.

KNÍH

Nedoplatky
za časopis Slovo
Vážení predplatitelia,
Pri kontrole platieb za predchádzajú
ce roky - odberu časopisu Slovo, evidu
jeme 178 adries, ktoré stále nemajú uhra
dené predplatné. Celkový dlh v súčas
nosti činí 156. 358 Sk. Napriek tomu, že
sme opakovane rôznymi formami upo
zorňovali na túto skutočnosť, nedostali
sme skutočné vysvetlenie. Sme preto
nútení postupne zverejniť zoznam dlžní
kov aj s výškou sumy, ktorú dlhujú.
Je možné, že medzičasom boli tieto
platby uhradené, resp. zaslané na iný
účet. Vychádzame len z dostupných úda
jov. V prípade, že je tomu tak, doklad o
zaplatení pošlite na adresu:
Redakcia Slovo
Hlavná 8
080 01 Prešov.

BIBLIOTHECA
ANTIQUA
CHRISTIANA

D O K U M EN T Y PRVÝCH
E K U M E N IC K Ý C H

DVOCH

SN EM O V

Cena: 150 Sk

Cena: 55 Sk

Spojenie antiky s kresťanstvom a ich spolu
žitie dalo zrod novej kultúre, ktorá formova
la dnešné európske národy. Táto kultúra
však nepatrí len do našej minulosti, ale svo
jim spôsobom ostáva aktuálna aj dnes.
Predstaviť diela antickej kresťanskej kultú
ry je naliehavou povinnosťou dnešných čias.
Je to poklad, z ktorého môžu čerpať mnohí
na ceste k Bohu. V týchto dielach je ešte
cítiť duchovný Boj za Krista i prejavy lásky
prvých kresťanov. Táto 300 stranová kniha
Vám prináša prvú časťjedného z najväčších
diel tejto kultúry.

Počas prvých troch storočí svojej existencie
musela Kristova Cirkev zápasiť o holý život.
Cirkev prenasledovali Židia i Rímske impé
rium. Po roku 313, kedy cisár Konštantín
vyhlásil Milánsky edikt a dal kresťanom
slobodu, začala Cirkev slobodne dýchať.
Vtedy sa do popredia dostávajú vnútorné
rozpory na Východe i na Západe ohľadom
Kristovej osoby, na ktoré svätí otcovia rea
govali prostredníctvom ekumenických sne
mov. Jednými z najdôležitejších sú práve
prvé dva snemy, ktorých dokumenty obsa
huje táto 48 stranová publikácia.

Pozdlžnosti prosíme čo najskôr uhra
diť na účet

R edakcia časopisu

SLSP Prešov 1076847-579/0900.
Zároveň prosíme všetkých terajších
odberateľov časopisu Slovo, aby úhradu
ako predplatné na rok 2000 neposielali
na spomínaný účet.
Gréckokatolícke farnosti:
Humenné 32.082 Sk; Bratislava
29.174 Sk; Breznička 8.390 Sk; Jaseňov
5.020 Sk; Cerniny 4.395 Sk; Jastrabie
n/T 4.320 Sk; Litmanová 4.090 Sk;
Jovsa 4.020 Sk; Cestice 2.412 Sk; Micha
ľany 1.920 Sk; Roškovce 1.807 Sk;
Ihlany 1.400 Sk; Kalná Roztoka 936 Sk;
Rímskokatolícka farnosť:
Košice-Juh 2.400 Sk
Samostatní:
Peter Koutský 1.124 Sk; Zdeno
Kiselovič 936 Sk; Karel Ordlík 687 Sk;
Mária Mištová 656 Sk; Michal Kuba 608
Sk; Šimona Surmjaková 608 Sk; Marta
Gumanová 528 Sk; Andrej Kusko 464
Sk; Ján Leško 464 Sk; Michal Soroka
434 Sk; Eva Plišková 427 Sk; Darina
Plišková 427 Sk; Eva Margitová 427 Sk;
Lenka Badidová 413 Sk; Anna Maciková
344 Sk; Martina Jacková 338 Sk.
Žiadame o skorú úhradu pohľadávky.

vypisuje

fotografickú súťaž

organizuje

DUCHOVNÉ CVIČENIA

v témach:

A. človek
B. príroda

v dňoch

C. sakrálna stavba a liturgia

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

Snímky z asiela jte
na adresu:

do konca júna 2 0 0 0

SLOVO
P.O.Box 204
080 01 Prešov

Podmienky súťaže:

30. marca - 2. apríla 2000

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len am atéri.

pre vysokoškolskú a pracujúcu mládež
Téma: „Pôstne zamyslenie“
Prednáša: o. Mikuláš Tressa

2. Rozmer snímky má byť minimálne 9 x 1 3 cm.

6. - 9. apríla 2000

VYUŽITE MOŽNOSŤ INZERCIE

pre manželov
Téma: „Pôstne zamyslenie“
Prednáša: o. Mikuláš Tressa

V NAJČÍTANEJŠOM GRÉCKOKATOLÍCKOM

3. Z a slané snímky m ôže re dakcia uverejniť.

PERIODIKU NA SLOVENSKU
Jedno slovo - 3 Sk / Fotografia - 30 Sk

Bližšie informácie na tel. čísle
0 9 3 8 / 74 22 787

Príspevky zasielajte mesiac pred výročím!
Bližšie informácie: 091-77 333 23

SLOVO - ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - 5 /2 0 0 0
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VYSOKÉ

CENY

počítačových zostáv
Zostavy na mieru podľa priania zákazníkov napríklad: O
Intel Celeron 400 • SDRAM 32MB • Sound 3D • VGA 3D 8MB AGP
FDD 3.5" • HDD 6,4 GB • CD-ROM 32x • 15" digit, monitor •
klávesnica

za

24 200

.,. predaj CD médií • tlačiarní
doplnkov • napaľovanie CD •
upgrade starších počítačov ...

sk bez DPH

STAŇTE SA

!

našimi spokojnými zákazníkmi
Vydavateľstvo Michala Vaška • Ružová 22 • Prešov tel. 091-427 63 • 091-77 11 407 • e-mail: vmv@vadium.sk

KROJ TEX
šitie krojov - prenájom krojov výroba a predaj ľudovoumeleckých 0
o
suvenírov - vyšívanie kostolných
o
plachiet a rúch
o
o

predajňa: II
Hlavná 3 II
080 01 Prešov, Slovensko
tel.: ++ 421-91/7723 800 o

P on úka:
• širo ký
_______
- s p o tre b ič e p re d o m á c W K ť
- výrobky zo s k la a p o rc e lá n u
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P ri n á k u p e s v ie tid ie l r ia d 5 .0 0 0 ,- S k

SLOVO
MIESTO PRE VAŠU REKLAMU
N EVÁHAJTE! O P LA TÍ SA!

POLOVICA STR A NY: 6 .0 0 0 S k
ŠTVRTINA STR A N Y: 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

w f m o n t^
z á k a z n ík a
R ozvoz tovaru väčších rozm ero v
v
vrai
rá m c i Prešové
■S“
lu ž
P o n u k a ďalší
- s ta ve b n é p rá c e
- m o n tá ž sad ro kartó n o v
ace
c n e p ra c e

m

