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Obec leží na styku Bartošovskej kotliny 
s juhozápadným okrajom Nízkych Beskýd, 
v okrese Bardejov vo výške okolo 345 m nad 
morom.

Tročany sa prvýkrát priamo písomne uvá
dzajú v roku 1277 ako Svätá Trojica (Sancta 
Trinitas). Pravdepodobne vznikli už v 12. storo
čí, možno aj skôr. V 14. storočí tu už existoval 
kostol.

V päťdesiatych rokoch nášho storočia gréc
kokatolíci v Tročanoch odmietli násilný prestup 
do pravoslávnej cirkvi a pridali sa k rímskokato- 
líkom. V súčasnosti sú filiálkou gréckokatolíckej 
farnosti v Bardejove, ktorú spravuje o. Pavol 
Chanát, okresný dekan.

Drevený chrám v Tročanoch s patrocíniom 
sv. Lukáša Evanjelistu bol privezený a postavený 
v roku 1739 na mieste staršieho objektu. Jeho 
budova asi tiež pochádza z konca 15. a 16. sto
ročia. Podľa miestnej tradície bol chrám preve
zený z obce Geraltov. V rokoch 1897, 1933 
a 1968 bol opravovaný a menšie úpravy boli aj 
po rokoch 1989.

Architektonicky je chrám trojpriestorovou 
zrubovou konštrukciou na kamennej podmurov
ke. Štýlová jednotnosť stavby je narušená novšou 
sedlovou strechou nad svätyňou bez vežičky. 
Chrámová loď je vnútri ukončená zrubovým kro
vom v tvare skoseného štvorbokého ihlana 
a zvonku je prikrytá pyramidálnou strechou 
s kužeľovitou vežičkou, čo je raritou v drevených 
chrámoch v okolí Bardejova. Mimo babinca sú 
štyri nosné piliere veže, čím vytvárajú otvorené 
podstrešie. Strecha a celý zrub zvonku sú pokry
té vertikálne kladeným doštením.

V interiéri chrámu sú ikony zo 17.-19. storo
čia. Zachoval sa tu početný súbor ikon maľova
ných na plátne a šesť obrazov Bohorodičky 
Hodegétrie.

Ikonostas je dodatočne (sekundárne) zosta
vený z niekoľkých častí. V miestnom rade sú to 
ikony sv. Mikuláša, Bohorodička Hodegétrie 
a Krista Pantokratora, ktoré sú temperou na 
dreve z konca 18. storočia. Na mieste pre obraz 
patróna chrámu je ikona sv. Lukáša Evanjelistu 
z roku 1638, pod ktorou je menšia ikona sv. Mi
kuláša z 18. storočia a vpravo ikona Zhromaž
denie sv. Michala Archanjela (Sobór sv. Archi- 
stratíha Michaíla) z druhej polovice 17. storočia.

Nad kráľovskými dverami je ikona Mandi- 
lión z konca 16. storočia. Nad ňou je siluetové 
vyobrazenie anjela. Toto je unikát a nenájdeme 
ho v žiadnom inom chráme na Slovensku.

Na druhej strane tu chýba cyklus radu sviat
kov a nahrádzajú ho iba tri menšie ikony zo 17. 
storočia - sv. Mikuláš so sv. Paraskievou, Ukrižo
vanie a sv. Ján Krstiteľ.

Tretí a štvrtý rad ikonosta.su tvoria tiež ikony 
zo 17. storočia, ktoré sú maľované na jedinom 
kuse plátna. Nad Deésis je ikona Božie vtelenie 
a dvanásť prorokov zo Starého zákona. Vrcho
lom takto zostaveného ikonostasu, ale aj výtvar
ným vrcholom je ikona Ukrižovanie, darovaná 
do chrámu 23. februára 1634. Pôvodne bola 
určená pre cerkov v neďalekom Rešove. Napravo 
a naľavo od Ukrižovania sú dve ikony Boho
rodičky Hedegétrie zo 17. storočia.

Na predele dolu sú umiestnené ikony tiež zo 
17. storočia - sv. Mikuláš a sv. Paraskieva. 
Pravdepodobne boli súčasťou pôvodného ikono
stasu na plátne zo 17. storočia v starom chráme. 
Nachádzajú sa tu aj ďalšie ikony zo 17. storočia
- Hodegétrie, Posledný súd, Zvestovanie, sv. Ján 
Sučavský, Spasiteľ s nebeskými silami. Sv. 
Michal Archanjel pochádza z 18. storočia 
a Čenstochovská Panna Mária z 19. storočia. 
Oltár vo svätyni má ikonu Snímanie z kríža z 18. 
storočia. Fragmenty procesiových zástav zo 17. 
storočia sú v Šarišskom múzeu v Bardejove.

Vo vnútornom vybavení tohoto chrámu sú aj 
obrazy západného umenia, či reprodukcie 
a neogotické plastiky Panny Márie a Božské 
Srdce Ježišovo.

Škoda, že sa už nezachovala unikátna kolek
cia starodávnych drevorezov, ktoré boli súčasťou 
interiéru tohto chrámu.
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bdobie, ktoré prežívame, je veľmi 
■  I  požehnané. Veď niet divu. Skro- 

pila ho krv Pána Ježiša Krista.
Druhým dôležitým obdobím je milosti

vý jubilejný rok, kedy nás Svätý Otec vyzý
va pripraviť srdcia všetkých, aby sa stali prí
stupnými pôsobeniu Svätého Ducha (In- 
carnationis mystérium).

Preto táto skutočnosť nás núti k výzve: 
„Obnovme sa a buďme lepší“.

Podľa starej legendy prosil Adam 
Boha, aby mu ukázal následky hriechu, kto
rého sa dopustil v raji. Boh ukázal Adamo
vi veľké more plné potu, veľké more plné 
sĺz a veľké more plné krvi: „Vidíš, to sú 
následky tvojho hriechu“. Naozaj je to tak. 
Svet je more plné potu, únavná práca a boj
o každodenný chlieb. Svet je zaliaty slzami. 
Plačú deti, ženy a matky, slzy vylievajú 
trpiaci a zomierajúci. Koľko sĺz sa vyleje 
iba za jednu noc? Kto by to vedel spočítať? 
Svet je plný krvi. Bitky, vraždy, vojny, aten
táty ... Svet je údolie sĺz a utrpenia. A prečo 
to všetko?

Pohania na to nevedeli adekvátne od
povedať. Ani m oderná veda nemá dostatoč
nú odpoveď.

Otázku rozlúštila naša viera. Kristus, 
ukrižovaný a vzkriesený, prináša svetlo do 
nášho utrpenia. Kristov kríž nám dodáva 
odvahu, útechu a pochopenie v utrpení. 
Nebeský Otec svojho milovaného Syna vy
dáva potupnej smrti kríža.

Kedysi v dávnej dobe bol kríž naj
väčšou potupou a hanbou. N a kríži boli 
popravení iba najväčší zločinci a otroci. 
U Židov bol kríž drevom zlorečenia. Až do 
tej doby, keď si Boží Syn vyvolil kríž ku 
svojmu najhlbšiemu ponižovaniu, lebo prvý 
človek sa prehrešil pýchou, chcel sa povýšiť 
a byť ako Boh. Od doby Pána Ježiša je kríž 
oslavou, je znamením nášho vykúpenia, 
predmetom úcty a lásky. Ja sa nechcem 
chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána 
Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný 
pre m ňa a ja  pre svet (porov. Gal 6, 14).

V prvých kresťanských dobách, keď 
bolo kresťanstvo prenasledované, nikto sa 
nem ohol hlásiť ku krížu. Až v roku 313, 
keď kresťanstvo nadobudlo slobodu, zna
menie kríža sa zaskvelo po celom svete. 
Kríž začal zdobiť cisárske a kráľovské koru

ny, kríže zdobia chrámy a ich veže, hlásajú 
vieru v Krista, zdobia príbytky, lemujú naše 
cesty, dávajú sa na hroby zosnulých...

A  tak sa kríž stal naším oltárom, na 
ktorom sa Boží Syn obetoval za naše hrie
chy a stal sa nástrojom  našej spásy a zna
mením víťazstva v boji proti zlému duchu 
a proti hriechu.

Kríž má byť pre nás pamiatkou, zna
mením, pohnútkou a prameňom  víťazstva.

Pán Ježiš nám  na kríži ukázal, ako 
treba milovať nebeského Otca a ako milo
vať bratov a sestry. Preto aj pre nás musí 
byť znamenie kríža naším pôstnym progra
mom v tom to jubilejnom  roku.

Grécky kríž sa skladá z dvoch rovnora- 
menných ramien. Vertikálne rameno na
značuje naše nasmerovanie na Boha a dru
hé horizontálne rameno symbolizuje lásku 
k ľuďom. Znamenie kríža znamená inými 
slovami nábožnosť a lásku. A preto práve 
nábožnosť a láska musí byť obsahom nie
len nášho pôstu, ale i každodenného živo
ta.

Častou účasťou na sv. liturgii, prijímaní 
Eucharistie, sviatosti zmierenia a získava
ním jubilejných odpustkov premáhame svo
ju hriešnosť a tým utužujeme svoju vieru.

Lásku k blížnym prejavíme dobrým 
láskavým slovom, povzbudením a kresťan
skou pomocou.

Kráčajme teda v pôstnej dobe v zna
mení kríža, aby sme všetci dosiahli väčšiu 
podobnosť s Pánom  Ježišom a z toho ply
núcu radosť. Samotný Pán Ježiš nás po
vzbudzuje týmito slovami:

„Ostaňte v mojej láske! Ak budete 
zachovávať moje prikázania, ostanete v mo
jej láske, ako ja  zachovávam prikázania 
môjho Otca a ostávam v jeho láske. Toto 
som vám povedal, aby vo vás bola moja 
radosť a aby vaša radosť bola úplná.“ (Jn 
15, 9-11).

SLOVO - ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - 6/2000 3



JUBILEUM 2000

Ján PavolII.

m Posolstvo na pôstne 
obdobie rohu 2000

Ja budem s vami až do konca časov 
(porov. Mt 28, 20)

Slávenie pôstneho obdobia, ako času 
obrátenia a zmierenia, nadobúda v tomto 
roku osobitný charakter, pretože spadá do 
Veľkého jubilea roku 2000. Pôstny čas 
predstavuje v skutočnosti vrchol tejto ces
ty obrátenia a zmierenia, ktorú Jubileum, 
rok Pánovej milosti, predkladá všetkým 
veriacim, aby si ňou obnovili svoj vzťah ku

Kristovi a ohlasovali jeho tajomstvo spásy 
v novom tisícročí s obnovenou horlivos
ťou. Pôstne obdobie pomáha kresťanom 
hlbšie vniknúť do tohto „tajomstva od 
vekov skrytého“ (por. Ef 3, 9); privádza 
ich k tomu, aby sa skúmali vo svetle živé
ho Boha a vyžaduje od nich, aby sa vzdali 
svojho egoizmu a prijali spásny účinok 
Svätého Ducha.

Pre hriechy sme boli mŕtvi (porov. Ef
2, 5); tak popisuje sv. Pavol situáciu člove

ka bez Krista. To je dôvod, pre ktorý Boží 
Syn prijal na seba ľudskú prirodzenosť 
a oslobodil ju z otroctva hriechu a smrti.

Človek denne zažíva toto otroctvo, kto
rého hlboké korene pozoruje vo svojom 
vlastnom srdci (porov. Mt 7, 11). Niekedy 
sa prejavuje v tragickej a celkom novej 
podobe, ako tomu bolo pri veľkých tragé
diách dvadsiateho storočia, ktoré hlboko 
poznačili život nespočetných spoločen
stiev a jednotlivcov, obetí krutého násilia. 
Nútené deportácie, systematické vyhladzo
vanie celých národov, porušovanie základ
ných ľudských práv - to sú tragédie, ktoré 
žiaľ i dnes ponižujú ľudstvo. Aj v každo
dennom živote sa prejavujú rôzne formy 
zneužívania moci, nenávisti, ponižovania 
druhých a klamstva, ktorých obeťou i pô
vodcom je človek. Ľudstvo je poznačené 
hriechom. Jeho tragická situácia nám pri
pomína znepokojujúce zvolanie Apoštola 
národov: „Nik nie je spravodlivý, veru, cel
kom nik“ (Rim 3, 10; porov. Ž 14, 3).

Tvárou v tvár temnote hriechu 
a neschopnosti človeka oslobodiť sa vlast
nými silami sa v celom svojom lesku uka
zuje Kristovo spásonosné dielo: „Jeho 
Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia 
skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby 
ukázal svoju spravodlivosť“(Rim 3, 25). 
Kristus je Boží Baránok, ktorý na seba 
vzal hriech sveta (porov. Jn 1, 29). On pri
jal ľudské jestvovanie „až na smrť, až na 
smrť na kríži“ (porov. Flp 2, 8), aby oslo
bodil človeka z otroctva zla a znovu mu 
vrátil prvotnú dôstojnosť Božieho dieťaťa. 
Toto je veľkonočné tajomstvo, v ktorom 
sme znovuzrodení! Cirkevní otcovia potvr
dzujú, že v Ježišovi Kristovi napáda diabol 
celé ľudstvo a chytá ho do osídiel smrti, 
z ktorých je však oslobodené víťaznou 
silou vzkriesenia. Vo vzkriesenom Pánovi 
je zlomená moc smrti a človeku sa ponú
ka možnosť prostredníctvom viery vstúpiť 
do spoločenstva s Bohom. Ten, čo verí, 
dostáva pôsobením Svätého Ducha pravý 
Boží život, ako prvý dar veriacim. Vykú
penie zavŕšené na kríži tak obnovuje svet 
a uskutočňuje zmierenie Boha s človekom 
a ľudí navzájom.
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Jubilejný rok je časom milosti, v kto
rom sme vyzvaní otvoriť sa osobitným 
spôsobom milosrdenstvu Otca, ktorý sa 
v Synovi sklonil k človeku, a zmiereniu, 
ktoré je veľkým Kristovým darom. Tento 
rok sa má teda stať pre kresťanov, ale aj 
pre všetkých ľudí dobrej vôle, vzácnym 
časom na to, aby zakúsili obnovenú silu 
Božej lásky, ktorá odpúšťa a uzmieruje. 
Boh ponúka svoje milosrdenstvo každé
mu, kto ho chce prijať, aj keď je vzdialený 
a pochybuje. Dnešnému človekovi, unave
nému všednosťou a falošnými ilúziami, sa 
takto ponúka možnosť vydať sa na cestu 
vedúcu k plnému životu. V tejto súvislosti 
je pôstne obdobie Svätého roku 2000 
„milostivým časom, dňom spásy“ (2 Kor 
6,2) a zvlášť vhodnou príležitosťou „zmie
riť sa s Bohom“ (2 Kor 5, 20).

Počas Svätého roku ponúka Cirkev 
rôzne možnosti na osobné a spoločenské 
zmierenie. Každá diecéza určila zvláštne 
miesta, kde môžu veriaci prísť a zažiť oso
bitnú prítomnosť Boha, v jeho svetle spo
znať vlastnú hriešnosť a prostredníctvom 
sviatosti zmierenia sa vydať na novú život
nú cestu. Výnimočný význam majú púte 
do Svätej zeme a do Ríma, ktoré sú výsad
nými miestami stretnutia s Bohom, lebo 
zohrali jedinečnú úlohu v dejinách spásy. 
Či sa nemáme aspoň v duchu vydať na 
cestu do krajiny, ktorá bola pred 2000 
rokmi svedkyňou Kristovho príchodu? 
Tam sa „Slovo stalo telom“ (Jn 1, 14) a on 
sa „vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube 
u Boha a u ľudí“ ( Lk 2, 52). Tam „chodil 
po všetkých mestách a dedinách, ... hlásal 
evanjelium o kráľovstve a uzdravoval 
každý neduh a každú chorobu“ (Mt 9, 35). 
Tam zavŕšil poslanie, ktoré mu zveril Otec 
(porov. Jn 19, 30) a na vznikajúciu Cirkev 
vylial Svätého Ducha (porov. Jn 20, 22).

Aj ja dúfam, že sa práve v pôstnom 
období roku 2000 dostanem ako pútnik 
do Pánovej zeme, k prameňom našej 
viery, aby som tam oslávil dvetisícročné 
jubileum Božieho vtelenia. Pozývam všet
kých veriacich, aby ma sprevádzali v mod
litbách, kým budem na rôznych zastáv
kach tejto púte prosiť o odpustenie a zmie
renie pre synov a dcéry Cirkvi i celého ľud
stva.

Cesta obrátenia vedie k zmiereniu 
s Bohom a k plnosti nového života 
v Kristovi, života viery, nádeje a lásky. 
Tieto tri čnosti sa nazývajú „teologálne“, 
pretože sa vzťahujú priamo na Boha 
v jeho tajomstve. Boli tiež predmetom 
osobitného štúdia počas troch rokov prí
pravy na Veľké jubileum. Slávenie

Svätého roku teraz vyžaduje od každého 
kresťana, aby plnšie a uvedomelejšie žil 
tieto čnosti a svedčil o nich.

Milosť Jubilea je predovšetkým podne
tom k obnoveniu osobnej viery. Ona spo
číva v pripojení sa k ohlasovaniu veľko
nočného tajomstva, cez ktoré veriaci spo
znáva, že v ukrižovanom zmŕtvychvsta
lom Kristovi mu bola darovaná spása. Vo 
viere mu denne daruje svoj život; prijíma 
všetko, čo mu Pán pripravil, že Boh ho 
miluje. Viera je „áno“ človeka Bohu, je to 
jeho „amen“.

Príkladom veriaceho človeka pre 
židov, kresťanov a moslimov je Abrahám: 
plný dôvery v prisľúbenie nasleduje Boží 
hlas, ktorý ho volá vydať sa na cestu do 
neznáma. Viera nám pomáha odkrývať 
stopy milujúcej prítomnosti Boha v stvo
rení, v ľuďoch, v dejinných udalostiach, no 
predovšetkým v Kristovom diele a posol
stve, ktoré podnietilo ľudí dívať sa ďalej, 
ako len na seba a na vonkajšie zdanie, 
k transcendentu, kde sa ukrýva tajomstvo 
Božej lásky ku všetkému stvoreniu.

Milosťou Jubilea nás Boh tiež pozýva 
znovu prebudiť našu nádej. V Kristovi je 
totiž sám čas vykúpený a otvára sa pohľa
du na nekonečnú radosť a plné spoločen
stvo s Bohom. Pre kresťana je čas pozna
čený očakávaním nebeskej svadobnej hos
tiny, ktorá sa denne v predstihu sprítom
ňuje v eucharistickej hostine. S pohľadom 
upretým na ňu „Duch i nevesta volajú: 
Príď!“ (Zjv 22, 17) a živia nádej, ktorá 
chráni čas pred jednoduchým opakova
ním a dáva mu pravý zmysel. Čnosťou 
nádeje kresťan svedčí o tom, že napriek 
zlu a všetkým obmedzeniam obsahujú 
v sebe dejiny semeno dobra, ktoré Pán 
rozvije do plnosti. Hľadí teda v ústrety 
novému tisícročiu bez strachu a čelí 
výzvam a očakávaniu budúcnosti s dôver
čivou istotou, ktorá sa rodí z viery 
v Pánovo prisľúbenie.

Nakoniec od nás Pán prostredníctvom 
Jubilea vyžaduje, aby sme znovu oživili 
svoju lásku. Kráľovstvo, ktoré na konci 
vekov Kristus zjaví v jeho plnej nádhere, je 
už prítomné tam, kde ľudia žijú podľa 
Božej vôle. Cirkev je povolaná vydávať 
svedectvo o spoločenstve (communio), 
pokoji a láske, ktoré charakterizujú toto 
kráľovstvo. Pri tomto poslaní si je Cirkev 
vedomá toho, že viera bez skutkov je 
mŕtva (porov. Jak 2, 17). Cez lásku k blíž
nym robí kresťan viditeľnou Božiu lásku 
k človeku, ktorá sa zjavila v Kristovi, 
a poukazuje na jeho prítomnosť vo svete 
„až do konca časov“. Láska nie je pre kres

ťana len gestom alebo ideálom, ale možno 
povedať, že je predĺžením prítomnosti 
Krista, ktorý sa sám daruje.

Z príležitosti pôstneho obdobia je 
každý - bohatý i chudobný - pozvaný 
sprítomňovať Kristovu lásku veľkodušný
mi skutkami lásky. V tomto Jubilejnom 
roku je naša láska osobitne vyzvaná, aby 
našim bratom a sestrám, ktorým chýbajú 
životné nevyhnutné veci, obetiam hladu, 
násilia či nespravodlivosti, prejavovala 
Kristovu lásku. Toto je spôsob, ako možno 
uskutočniť ideál slobody a bratstva prí
tomný už vo Svätom písme, ktorý nám 
Svätý rok znovu predkladá. Pradávne heb
rejské jubileum vyžadovalo oslobodenie 
otrokov, odpustenie dlhov a pomoc chu
dobným. Dnes je veľa ľudí najmä v tzv. tre
ťom svete, postihnutých novými formami 
otroctva a tragickou chudobou. Je to 
výkrik utrpenia a beznádeje, ktorý musí 
vzbudiť pozornosť a ochotu všetkých, čo 
kráčajú po ceste Jubilea. Ako môžeme 
prosiť o milosť Jubilea, ak sme necitliví 
k potrebám núdznych, ak nepracujeme na 
tom, aby mali všetko potrebné pre dôstoj
ný život?

Nech je začínajúce tisícročie časom, 
v ktorom bude konečne vypočuté a brat
sky prijaté volanie mnohých ľudí, našich 
bratov a sestier, ktorí neraz nemajú ani len 
minimum potrebné pre život. Želám si, 
aby kresťania na rôznych úrovniach pod
porovali konkrétne iniciatívy, zamerané 
na spravodlivé rozdelenie majetkov 
a celostný ľudský rozvoj každého jednot
livca.

„Ja budem s vami až do konca časov“. 
Týmito slovami nás Ježiš uisťuje, že pri 
ohlasovaní a žití evanjelia lásky nie sme 
sami. Aj v tomto pôstnom období roku 
2000 nás vyzýva vrátiť sa k Otcovi, ktorý 
nás čaká s otvorenou náručou, aby nás 
premenil na živé a účinné znamenie jeho 
milosrdnej lásky.

Márii, Matke všetkých trpiacich 
a Matke Božieho milosrdenstva, zveruje
me svoje úmysly a predsavzatia. Ona nech 
je hviezdou na našej ceste v novom tisíc
ročí.

S týmito želaniami privolávam na všet
kých požehnanie Trojjediného Boha, 
ktorý je začiatkom i koncom všetkých vecí 
a ku ktorému sa „až do konca časov“ vzná
ša hymnus dobrorečenia a chvály: „ Skrze 
neho, s ním a v ňom, máš ty, Bože Otče 
všemohúci, v jednote Ducha Svätého, 
všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. 
Amen.“
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Mgr. Roman Miz sa narodil 14. augus
ta 1932 v Drohobiči na Ukrajine. Pochá
dza z kňazskej rodiny. Ako desaťročný 
odchádza s rodičmi do Lipovian v Chor
vátsku, kde bol jeho otec ustanovený za 
duchovného. V Lipovianoch ukončil zá
kladnú školu, gymnázium s vyučovacím 
jazykom latinským absolvoval v Záhrebe. 
Po bohosloveckých štúdiách sa oženil 
a dňa 19.12.1958 ho biskup G. Bukatko 
vysvätil na kňaza. Po vysviacke bol usta
novený za pomocného duchovného cho
rému otcovi Bohdanovi v Lipovianoch.

Medzitým pokračuje ďalej v štúdiách.
V jeho štyroch indexoch je zapísaných 16 
rokov štúdia na troch fakultách: v Mní
chove (história), v Záhrebe (literatúra) 
a v Novom Sade (história). Na Ukrajin
skej univerzite v Mníchove získal titul 
magister. Hneď na to pokračuje v dokto- 
rantskom štúdiu, ale pre politickú situáciu 
medzi Juhosláviou a Nemeckom ho 
nemohol ukončiť.

Z jeho bohatej činnosti možno spome
núť: V r. 1976 bol menovaný za asistenta 
dejín spirituality východnej cirkvi na 
Univerzite v Mníchove. V r. 1986 za člena 
Inštitútu pre ekumenickú teológiu a dialóg 
na Katolíckej univerzite v Záhrebe a v r. 
1987 za sekretára tohto Inštitútu. Tu zís
kal titul magister. Od r. 1994 je profeso
rom ekumenizmu a dejín východných 
cirkví na teologickom inštitúte v Subotici - 
Novom Sade. V r. 1960 bol menovaný za 
dekana v Slavonii. V r. 1968 bol ustanove
ný za duchovného v Novom Sade, kde 
dodnes pôsobí a zastáva mnohé cirkevné 
funkcie. V r. 1985 ho Apoštolská Stolica 
menovala za protojereja s právom nosenia 
zlatého kríža.

Ako kazateľ a misionár viedol misie 
v mnohých štátoch Európy a Ameriky. Je 
autorom mnohých náboženských kníh. 
Prispieva do rôznych novín a časopisov.
V súčasnosti prednáša ekumenizmus a de
jiny národných cirkví na Teologicko-kate- 
chetickom inštitúte v Novom Sade. Vydá
va a rediguje časopis Novosadské zvony.

Otec Roman! Našim čitateľom chceme 
priblížiť život našich gréckokatolíkych kra
janov v štátoch bývalej Juhoslávie. Predstav
te nám v krátkosti život tejto komunity.

Križevacké biskupstvo, do ktorého 
patrili všetci gréckokatolícici na území 
bývalej Juhoslávie, bolo založené v roku 
1777 ako pokračovanie uniatského bis
kupstva z roku 1611. Založili ho v roku 
1745, pretože sa do Bački prisťahovali 
Rusíni zo Zemplínskej a Šarišskej župy, 
z okolia Mukačeva, Miškolca, Mučanju, 
Emedi, Sakača, Edelina, Gadni a i. 
Neskoršie sa do Sriemu v roku 1860 pris
ťahovali aj gréckokatolíci od Bardejova. 
Z Galície a Lemkovščiny sa začali sťaho
vať v roku 1890, ktoré trvalo do roku 1914. 
Štrukturizácia biskupstva bola zakončená 
v roku 1924 zriadením farností v Mace
dónsku a Banate.

Možno povedať, že Križevacké biskup
stvo pozostávalo z veriacich, ktorí pochá
dzali z piatich únií: Brest-Litovskej (1595), 
presnejšie Ľvovskej (1700), Marčanskej 
(1611), Užhorodskej (1845), Transilvan-

skej (1698) a Macedónskej (1858). Je tu 
aj päť jazykov: ruský, ukrajinský, chorvát
sky, macedónsky a rumunský. Takto bolo 
naše biskupstvo príkladom univerzálnosti 
Cirkvi.

Od roku 1680 má biskupstvo v Zá
hrebe (Chorvátsko) seminár; do roku 
1956 malý a veľký, a od t. r. len veľký. 
Bola tu viceprovincia otcov baziliánov, 
jedna provincia i jedna delegatúra sestier 
baziliánok, viceprovincia sestier služobníc 
a provincia sestier Najsv. Eucharistie 
v Macedónsku. Bolo to celkom 40 far
ností, 40 kňazov a okolo 50 000 veriacich.

V roku 1991 sa biskupstvo rozprestie
ralo vo viacerých štátoch. Veriaci i farnos
ti boli takto v piatich štátoch: v Juhoslávii, 
Chorvátsku, Macedónsku, Bosne i Herce
govine. Jedna farnosť bola v Slovinsku. 
Najviac veriacich bolo v Juhoslávii: 17 far
ností a okolo 25 000 veriacich.

Dnes je takáto situácia: V Chorvátsku 
je sídlo biskupa a seminára, Macedónsko 
má zvláštnu vizitatúru a my sme 
v Juhoslávii dostali vikariát. Veríme, že je
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to dočasné riešenie. Je potrebné zriadiť 
exarchát alebo biskupstvo. Bez toho 
nemôžeme mať budúcnosť.

Farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla 
v Novom Sade, ktorej ste správcom, je jed
nou z tých mnohých farností. Aké miesto 
zaujíma medzi ostatnými farnosťami?

Farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla 
v Novom Sade bola zriadená v roku 1780. 
Má okolo 3000 veriacich. Je to druhá naj
väčšia farnosť v Juhoslávii. Väčšia farnosť, 
ktorá je v Ruskom Kerestúre, má 6000 
veriacich. Nový Sad je jediná farnosť vo 
veľkom meste. Má okolo 300 000 obyva
teľov, čo znamená, že gréckokatolíkov je 
tu jedno percento.

Vaša farnosť vydáva veľmi pekný časopis
Novosadski dzvony. Nie je  to náročné pre 
jednu farnosť?

Časopis Novosadski dzvony vydávame 
už tretí rok. Začali sme ho vydávať ako 
imperatív času, aby sme zoskupili našich 
3000 veriacich v jedno cirkevné spolo
čenstvo v centre mesta. Pastorácia vo veľ
kom meste si žiada náročnú komunikáciu. 
Z toho dôvodu sme celú farnosť rozdelili 
do 35 obvodov a v každom sme ustanovili 
ako staršinu jedného muža alebo ženu, 
ktorí spájajú veriacich s farnosťou a fará
rom. Tí roznášajú časopis do každého 
domu. Máme okolo 1200 adries a náklad 
časopisu je 1500 exemplárov.

Princípy, na ktorých sme začali vydá
vať časopis, boli: vydávať ho v takom jazy
ku, aby ho mohol čítať každý veriaci 
(v ruskom, ukrajinskom, srbskom a chor-

Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla 
v Novom Sade

Novosadski gréckokatolíci počas bohoslužby

vátskom); bezplatne a do každého domu. 
Všetko robíme zdarma. Platíme len za prí
pravu a tlač.

Sme si vedomí, že tento časopis je 
náročný pre jednu farnosť, ale v Novom 
Sade je koncentrácia gréckokatolíckej 
inteligencie. Je tu okolo sto novinárov, 
viac ako desať univerzitných profesorov, 
lekárov, advokátov, inžinierov... Sú tu 
rôzne administrácie, kultúrne inštitúcie, 
opera a i. Je potrebné mať reprezentatívny 
časopis a potrebný je aj z ekumenického 
hľadiska, keďže v Novom Sade je 23 
vyznaní. Pre farnosť je dobrý aj spravodaj, 
ktorý vychádza týždenne. Rozmýšľame
0 vydávaní teologicko-vedecko-literárneho 
časopisu. Vo vydavateľskej práci nás pod
porujú sponzori a mecenáši - súkromníci
1 organizácie. V každom časopise píšeme, 
kto ho sponzoroval. Takto môže bezplat
ne existovať

Už roky sledujem Vašu bohatú publikač
nú činnosť. Mnohé z Vašich kníh mám vo 
svojej knižnici. Čo pripravujte teraz?

Mám vo zvyku pripravovať naraz viac 
kníh. V tlači je kniha Kresťanský východ 
a končím Úvod do ekumenickej teológie. 
Končím s prácou na knihe o sektách 
v Rusku a Ukrajine, ktoré vznikli v pravo
slávnej cirkvi. Zbieram materiál na biogra
fiu našich kňazov od roku 1750. Mám 
materiál pre lexikón o sektách. Tiež aj pre
kladám. V poslednom čase píšem v chor
vátskom jazyku.

Nedávna vojna v Juhoslávii iste poznači
la aj náboženský život. Aké boli následky 
pre gréckokatolícku cirkev?

Nedávna vojna v Juhoslávii pozname
nala aj náboženský život. Zvlášť v Novom 
Sade. Mnohí mladí ľudia sa vysťahovali 
z Juhoslávie. Proces návratu do Cirkvi po 
páde komunizmu bol zastavený. Vzrastá 
apatia, chudoba, nezamestnanosť, bezná
dejnosť... Naša farnosť v Novom Sade má 
aj značné materiálne škody: popraskané 
múry na rezidencii od bombardovania, 
poškodené okná, krytina, komíny...

Už dlhý čas ste čitateľom nášho časopi
su Slovo. Ako chápete tento časopis a čo 
odkážete našim čitateľom?

Nový časopis Slovo je dojímavý a púta
vý. Náboženský časopis musí formovať 
a informovať, vychovávať a vzdelávať, 
budovať kresťanský názor, mienku... To je 
jeho úloha. Náboženská tlač je istou for
mou pastorácie, evanjelizácie a výchovy. 
Slovo je takým časopisom!

Pozdravujem všetkých - Vás, ktorí rea
lizujete Slovo i Vás, ktorí ho čítate. Ježiš 
Kristus je vtelené Božie Slovo. Nech aj 
Vaše Slovo bude stelesnením Ježišovho 
evanjelia, jeho radostnej zvesti, jeho slova!

Rozhovor pripravil František Dancák

Snímky: Novosadské zvony 
a archív R. Miza
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N ie le n  i  c h le b a  ž ije  ílo v e h !
Napísané je: „Nielen z chleba žije člo

vek, ale z každého slova, ktoré vychádza 
z Božích úst“ (Mt 4, 4).

Toto Božie slovo je veľmi aktuálne 
a potrebné pre dnešnú dobu, ktorá vyna
kladá veľké úsilie, aby získala hmotné 
bohatstvá, avšak zabúda na bohatstvá 
duchovné. Dnešní ľudia si tento Ježišov 
výrok prispôsobili pre svoj život: „Čím 
viac človek si hmotné nadobudne, tým 
lepšie sa mu bude žiť!“ Je smutné, že taký
to názor majú často aj kresťania. Kde 
hľadať príčinu? V slobodnej 
demokratickej spoločnosti, 
v rodinách, v Cirkvi? V hľa
daní vinníkov by sme tak 
mohli pokračovať ďa
lej. Človek má sklony 
hľadať príčinu zla 
mimo seba. Obvi
ňuje druhých, aby 
ospravedlnil svo
je konanie, uspo
kojil svedomie, 
ak sa o neho 
ešte vôbec za
ujíma. Veľmi 
nerád však hľa
dá príčinu zla 
v sebe samom.

Nie každý 
si prečítal aj 
pokračovanie 
tohto Božieho 
slova, v ktorom 
Ježiš hovorí: „Ale 
z každého slova, 
ktoré vychádza z Bo
žích úst.“ (Mt 4, 4)
Vedia ľudia o tejto po
trebe ich života? Odpo
veď je zrejmá. Odkiaľ to 
majú vedieť, keď sa táto téma 
nespomína ani v televízii, ani na 
videokazetách, v novinách a časopi
soch, ktoré ľudia každý deň čítajú, sa
o tom tiež nepíše vôbec. Je to pravda. 
Tam sa naozaj málo dozvedia. A Sväté 
písmo, ktoré hovorí o tejto téme, mnohí 
ľudia nemajú. Prečo ho ale nemajú? Vari 
ho nikde nedostať, alebo je príliš drahé, 
že si ho nemôžu dovoliť? Nie. Príčinou je 
nezáujem ľudí, lebo Sväté písmo sa jed
noznačne vytratilo z mnohých našich 
rodín. Božie slovo sa prestalo čítať, pre
mýšľať o ňom a praktizovať v každoden
nom živote. Telo ovládlo nášho ducha. 
Ako hovorí aj svätý Pavol: „Živočíšny člo

vek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu 
bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, 
lebo ich treba duchovne posudzovať.“ (1 
Kor 2, 14)

Preto tak, ako telo potrebuje chlieb, aj 
duša potrebuje Božie slovo, aby nestratila 
večný život s Bohom. Slovo evanjelia 
otvára nové obzory, dáva nový život bez 
hriechu. Boží život sa rodí v nás, keď sa

stretneme s Božím slovom, keď nás Boh 
cez neho oslovuje. Ježišove slová nie sú 
neuskutočniteľné. Naopak, sú výzvou 
k nasledovaniu. Boh nám nedáva iba osa
motené „Slovo“, ale dáva nám sám seba 
na kríži. Ustavične nás miluje a pomáha 
nám svojou milosťou.

V jeho slovách sa prihovára sám Boh. 
On nás oslovuje a lieči. On nás dvíha, 
napĺňa a robí schopnými žiť. Uvedomme

si, že Ježišovo slovo vstupuje do nášho 
vnútra ako žiadne iné ľudské slovo.

Koľko času a pozornosti venujeme 
práve ľudskému slovu. Dokážeme mu 
veriť, hoci často zakúsime aj sklamanie. 
Zasiahneme ním blížneho niekedy veľmi 
bolestne, dokážeme ho nespravodlivo 
odsúdiť, nadávať mu, aj ho zničiť na celý 
život. Akú ničiacu silu má obyčajné ľud
ské slovo, zakúsil každý sám na sebe. Ak 
chceme počuť slová, ktoré nerania, ale lie

čia, otvorme si Sväté písmo. Tam 
nájdeme odpoveď na každú život

nú situáciu. A môžeme si byť 
istí, že je to správna odpo

veď, podľa ktorej sa dá 
v živote riadiť, lebo cez 

Sväté písmo nám od
povedá sám Boh. 

Preto berme často 
do rúk Božie slo
vo, ktoré nás 
chce urobiť šťast
nými už tu na 
zemi. Uverme 
už konečne, 
že Boh nás 
týmto svojím 
slovom neob
medzuje. Nič 
n enariaď u je  
a nezakazuje, 
čo by bolo pro

ti ľudskej pri
rodzenosti. Toto 

slovo nás oslo
bodzuje od egoiz

mu a učí nás pravej 
láske k Bohu, k sebe 

a k blížnemu.
Na záver zvolajme so 

svätým Petrom: „Pane, 
a ku komu by sme šli? Ty máš 

slová večného života.“ (Jn 6,68).
Sú to slová, ktoré nikdy nesklamú, 

ale dávajú nádej, zahrňujú láskou a oslo
bodzujú. Dotýkajú sa nášho najhlbšieho 
vnútra a osvetľujú hĺbku vlastného života. 
Sám Ježiš Kristus hovorí: „Ak niekto po
čúva moje slová a nezachováva ich, ja ho 
nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, 
ale svet spasiť. Kto mnou pohŕda a nepri
jíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, 
ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posled
ný deň.“ (Jn 12, 47-48).

Helena Mária Šimková
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V právnej praxi sa vyskytujú prípady, 

keď je možné u páchateľa využiť tzv. 
premlčaciu lehotu, ktorá ho uchráni pred 
trestným stíhaním, ako aj pred zaslúženou 
sankciou - trestom. Býva to najčastejšie 
vtedy, keď sa napr. na páchateľa trestného 
činu príde až po niekoľkých rokoch. 
Premlčateľnosť sa však na niektoré trest
né činy vzťahuje, na niektoré nie, ako 
napr. na trestné činy proti lúdskosti. 
Keďže každý štát má svoj právny systém, 
aj možnosti premlčania sú odlišné.

No na rozdiel od ľudských právnych 
noriem, Božia norma nepozná premlča
teľnosť trestného činu - hriechu. U Boha 
neexistuje „včera“ a „zajtra“, on žije vo 
večnom „teraz“. Boh ako absolútna bytosť 
má absolútne poznanie o každom ľud
skom čine. Jemu sa jednoducho nemôže 
stať, aby na niečo prišiel až po rokoch, 
alebo aby niečo ušlo jeho pozornosti, či 
azda vypadlo z „pamäti“, aby na to nako
niec musel iba „kývnuť rukou“. Nič také 
sa Bohu nemôže stať. To si môže myslieť 
iba človek s úplne naivnou predstavou
0 Bohu.

A teraz mánie ďalšou úvahou prísť 
k podstate „trestného činu hriechu“ stoja
ceho vždy proti Božím normám a zároveň 
proti cieľu určenému Bohom. Musíme si 
uvedomiť, že človek bol stvorený na Boží 
obraz ako slobodný Boží spolupracovník 
na dosiahnutie tohoto cieľa. Každý ľudský 
čin, ktorý smeruje k cieľu, určenému 
Stvoriteľom, je dobrý. Ľudský čin, ktorým 
sa sabotuje Boží plán a nevedie k cieľu, je 
zlý, je spreneverou človeka - spolupracov
níka na Božom pláne - je hriechom. 
Hriech je teda vzburou proti Bohu, je 
sabotážou jeho cieľa, ako i jeho mravných 
noriem, je nespravodlivosťou a podľa 
židovskej teologickej terminológie aj 
dlhom voči Bohu. Hriech človeka nesie so 
sebou svoje katastrofálne dôsledky, ktoré 
majú jednak svoje prirodzené sankcie, 
ktoré nesie jeho páchateľ a má tiež svoj 
sociálny rozmer, poškodzujúci celé ľudské 
spoločenstvo v prirodzenom poriadku 
vecí. No najkatastrofálnejší dôsledok hrie
chu je, že ničí v človeku jeho nadprirodze
ný život a to až s dosahom za hranice pri
rodzeného života, s dosahom do večnosti. 
A keďže človek nemá čím splatiť Bohu 
tento obrovský dlh a hriechom preťal
1 puto lásky medzi človekom a Bohom, 
opäť iba Boh má prostriedok na opätovné 
vybudovanie mostu, po ktorom sa človek

môže slobodne vrátiť do otcovského 
domu a získať tak odpustenie dlhu. 
Priťahuje nás k sebe lanami lásky (porov. 
Oz 11, 4), ktoré nahadzuje do víru kalných 
a hlbokých vôd hriechu, aby sme sa ich 
chytili, a aby nás vytiahol a zachránil. 
Ľudové príslovie hovorí: „Topiaci sa aj 
slamky chytá“. Lenže Boh nám neponúka 
slamku na našu záchranu. Ponúka svojho 
milovaného Syna, ktorý zničil náš dlžobný 
úpis a znovu nám daroval právo nielen sa 
volať, ale aj byť Božími deťmi (porov. 1 Jn
3, 2).

Boh má teda celkom inú stratégiu 
záchrany človeka zničeného hriechom. 
Celé dejiny spásy nie sú ničím iným ako 
dejinami neúnavne opakovaných pokusov 
Boha, aby vytrhol človeka z hriechu. Učí 
ho, napomína a všeličo aj dopúšťa, len aby 
mu mohol odpustiť a vziať ho do náručia. 
Ale to nikdy nerobí automaticky z „profe
sie“, ako to niektorí ironicky hovoria, 
alebo premlčaním hriechu a sankcie za 
hriech, ale vždy najprv očakáva slobodné 
rozhodnutie človeka zmeniť svoje zmýšľa

nie, svoj život, odhodiť starého človeka 
v hriechu a obliecť si nového človeka 
v Kristovi.

Práve prežívame pôstne obdobie 
Jubilejného roku 2000, v ktorom máme 
možnosť hlbšie si uvedomiť a priznať 
svoju hriešnosť, katastrofálne dôsledky 
nášho hriechu, Božiu iniciatívu na našu 
záchranu a predovšetkým naše slobodné 
rozhodnutie k skutočnej vnútornej preme
ne. Musíme si uvedomiť, že nikto sa 
nemôže vykúpiť a zachrániť sám, ako to
piaci, ktorý by sa za vlastné vlasy chcel 
vytiahnuť z vody. A nakoniec nám musí 
byť jasné, že Boh naše hriechy nepremlču- 
je, ale sám nám ich draho vykupuje a od
púšťa smrťou svojho Syna na Golgote.

Buďme mu za to vďační a prosme, aby 
aj toto posvätné obdobie bolo príležitos
ťou na takúto zmenu v našom živote, aby 
sme ako vrchol svojej slobody využívali už 
len alternatívu skutkov, ktoré vedú k cieľu, 
ktorý nám určila nekonečná Láska.

Jozef Voskár

Zažili ste už niekedy pocit, keď Boh vypočul vašu modlitbu? Zažili ste už 
Božiu blízkosť? Je to úžasné! Toto sa stáva ľuďom viery. Ľuďom, ktorí naozaj 
veria, dúfajú, milujú. Takýchto ľudí Boh vypočuje, lebo je verný svojím prisľúbe
niam. Ježiš, ktorý je Pravda, povedal: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, 
budete to mať (porov. Mk 11,24). Svedectvom toho je aj nasledujúci príbeh, ktorý 
sa stal v šesťdesiatych rokoch tohto storočia v Nemecku.

V jeden sychravý jesenný večer zaklopal na dvere istý pán. Bol to nezamest
naný muž, ktorý potreboval peniaze na zaplatenie operácie svojej manželky. 
Nebola to veľmi náročná operácia, ale bolo nutné zaplatiť za ňu vopred. Všetko 
vyrozprával riaditeľke domova. Riaditeľka sa pozrela na neho a zamyslela sa. Ich 
detský domov sotva stojí „na nohách“. Ak sa nenájde nejaký sponzor, ktorý by 
pomohol, budú ho nútení zatvoriť a deti poslať do rodín, alebo do iných detských 
domovov. Dať teda peniaze niekomu, koho vôbec nepozná? Bola však katolíčka. 
Spomenula si na nedeľné čítanie z evanjelia o chudobnej vdove, ktorá vhodila do 
chrámovej pokladnice posledné peniaze. Ježiš o nej povedal, že dala viac ako 
ostatní, ktorí dávali zo svojho prebytku, ale ona dala všetko, čo mala (porov. Mk 
12, 41-44 ).

V tej chvíli jej povedalo svedomie, aby tomuto neznámemu dala peniaze, 
koľko potrebuje. Dala mu ich, muž sa poďakoval, odišiel a ona sa už nad tým viac 
nezamýšľala. Osudy detského domova zverila Bohu.

O tri dni neskôr prišiel do detského domova bohatý podnikateľ, ktorý im 
daroval veľkú čiastku peňazí.

Boh sa postaral... Na tomto príklade vidíme, ako máme dávať s láskou, nezišt
nosťou. Ide tu len o hmotné dávanie. O čo skôr to platí v duchovnom živote. 
Takto sa neraz presviedčame o Ježišových slovách, ktoré platia aj v dnešnej dobe: 
Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, budete to mať!

Peter
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dať žiaden národ, ani my na Slovensku 
A potom otec arcibiskup menoval niekoľ
kých hrdinov viery ako modely, medzi kto
rými ako prvého spomenul gréckokatolíc
keho biskupa Petra Pavla Gojdiča a za 
ním zástupy gréckokatolíckych kňazov.

je Svätopeterské námestie a tvorí akoby 
vstupnú bránu k Bazilike sv. Petra. 
Vstúpili sme do tejto najväčšej baziliky. Je 
dlhá 187 metrov. Na jej dôkladnú pre
hliadku by bolo potrebných niekoľko dní. 
Okrem iných skvostov je v nej uchvacujú-

Začiatok Svätej božskej liturgie Jána Zlatoústeho v Bazilike Panny Márie Snežnej počas 
Národnej púte dňa 15. februára 2000

(pokračovanie z čísla 5/2000)

BAZILIKA SVÄTÉHO PAVLA
ZA HRADBAMI

Streda 16. februára 2000 bola tretím 
a posledným dňom našej národnej púte 
v Ríme.

Cestou do Baziliky sv. Pavla za hrad
bami v nás ešte doznievali zážitky z pred
chádzajúceho dňa, počas ktorého bola 
audiencia so Svätým Otcom Jánom 
Pavlom II. a gréckokatolícka sv. liturgia 
v Santa Maria Maggiore. Mnohí veriaci 
západného obradu neskrývali svoje nadše
nie z účasti na našej sv. liturgii. Ba niekto
rí vraveli, že to bol jeden z ich najsilnej
ších zážitkov v Ríme. Tieto vyjadrenia ešte 
viac umocňovali náš zážitok z liturgie sv. 
Jána Zlatoústeho vo Večnom meste.

Do Baziliky sv. Pavla sme vstúpili cez 
Svätú bránu a zapojili sme sa do slávenia 
liturgie slova, ktorej predsedal košický 
arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Vo svojom 
príhovore hovoril o mučeníkoch: „Svätá 
Cirkev na týchto veľkých svedkov nezabú
da ... Na svojich hrdinov viery nemá zabú-

Otvorená svätá brána v Bazilike sv. Pavla za 
hradbami

„Desiatky, ba dokonca stovky zostali verní 
svojej katolíckej cirkvi v päťdesiatych až 
deväťdesiatych rokoch.“ Spomenul i o. 
Jána Mastiliaka a ďalších.

Bazilika sv. Pavla za hradbami je dru
hou najväčšou rímskou bazilikou. Pod 
hlavným oltárom je hrob sv. apoštola 
Pavla. Je známa aj tým, že sú v nej portré
ty - mozaiky 264 pápežov od sv. Petra po 
Jána Pavla II., ktoré pripomínajú kontinu
itu pápežského magistéria. Bazilika pôso
bí veľmi majestátne. Veľká mozaika apsi
dy predstavuje ikonografické znázornenie 
Krista sediaceho na tróne medzi sv. 
Petrom a sv. Ondrejom na pravej strane 
a sv. Pavlom a sv. Lukášom na strane 
ľavej.

NAD HROBOM SVÄTÉHO PETRA
Odtiaľ naše kroky smerovali na námes

tie sv. Petra vo Vatikáne. Už z diaľky bolo 
vidieť Beminiho kolonádu, ktorá obklopu

ca Pieta od Michelangela, ktorú vytesal 
ako 23 ročný, bronzová socha sv. Petra 
a množstvo sôch a mozaík. Pápežský oltár 
s baldachýnom od Beminiho je postavený 
nad hrobom sv. apoštola Petra. V apside 
baziliky je bronzová katedra sv. Petra, 
podopieraná sochami štyroch učiteľov 
Cirkvi: sv. Augustína a sv. Ambróza za 
latinskú cirkev a sv. Atanáza a sv. Jána 
Zlatoústeho za východnú, čo zvýrazňuje 
katolicitu Cirkvi. Pod Bazilikou sú krypty, 
kde je pochovaných 147 z 264 pápežov.
V tejto bazilike sú aj telesné pozostatky sv. 
Jána Zlatoústeho a sv. Jozafáta.

O 17. hod. sa začala sv. liturgia 
v západnom obrade, pri ktorej bol hlav
ným celebrantom a kazateľom otec kardi
nál Jozef Tomko. Predchádzal jej sláv
nostný sprievod cez Námestie sv. Petra, 
kde v strede námestia pri obelisku bola 
najprv liturgia slova, a potom za spevu litá
nií ku všetkým svätým sme cez Svätú
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Rektor kňazského seminára v Prešove 
ThDr. Vojtech Boháč s bohoslovcami 
vo svätej bráne Baziliky Panny Márie Snežnej

Veriaci zhromaždení pred Bazilikou sv. Pavla za hradbami

ktorý zaintonoval skladbu Ty si Peter 
skala...

Večer sme sa spolu s mládežou z Ríma 
zúčastnili liturgie slova, ktorá sa v tomto 
jubilejnom roku slávi každý večer na 
námestí sv. Petra. Na jej konci sme dosta
li požehnanie od Svätého Otca, prenášané 
vatikánskym rozhlasom v živom vstupe 
z jeho izby na námestie.

sol evanjelista sv. Marek, ktorý prišiel na 
toto územie. Podľa tradície, prvého bisku
pa v Aquilei vysvätil sv. Peter v prítom
nosti sv. Marka. Starobylá bazilika je 
z čias hneď po Milánskom edikte. 
Odtiaľto prichádzali misionári až po 
oblasti stredného Dunaja, teda v podstate 
až na územia Slovanov.

V tomto jubilejnom roku mnohé náro
dy pripravujú svoju národnú púť do Ríma. 
Prvou z nich bola púť zo Slovenska. Nech 
je aj táto skutočnosť výrazným znakom 
našej vernosti Kristovej Cirkvi a Svätému 

. Otcovi. My, gréckokatolícki pútnici, sme 
prežívali túto púť aj ako púť vďaky za to, 
že gréckokatolícka cirkev na Slovensku 
mala v novodobej histórii milosť na svo
jom tele dokázať vernosť Kristovi a Pet
rovmu nástupcovi. Spomenuli sme si na 
slová otca biskupa Jána Hirku, ktoré pove
dal 2. júla 1995 pri privítaní Svätého Otca 
Jána Pavla II. v Prešove: „Bolo nám ponú
kané všetko, ale za cenu zrieknutia sa jed
noty so Svätým Otcom a s našimi biskup
mi vo väzení. Naši biskupi radšej zvolili 
väzenie a smrť ako zrieknutie sa jednoty 
so skalou Petrovou. Bola to Božia milosť, 
ktorá nás udržala vo vernosti.“ A Svätý 
Otec vtedy vo svojom úvodnom príhovore 
povedal: „Svojou prítomnosťou vám všet
kým hovorím: v dávnej i blízkej minulosti, 
tak ako i teraz, námestník Kristov je váš, je 
s vami, s vašimi radosťami, bolesťami 
a s vašou nádejou!

Nech sú aj tieto slová, ktorých pravdi
vosť sme v Ríme opäť pocítili, pre nás 
dôvodom k radosti a jasaniu v tomto jubi
lejnom roku vykúpenia a nech sú pre nás 
posilou v stálej verností Kristovi a jeho 
Cirkvi.

Autor: Ľubomír Petrík 
Snímky: František Dancák

bránu vstúpili do Baziliky sv. Petra. 
Kardinál Jozef Tomko v homílii povedal: 
„...Pred dvetisíc rokmi mladý židovský uči
teľ položil skupine vybratých učeníkov 
otázku: „Za koho ma pokladajú ľudia?... 
A za koho ma pokladáte vy?“ Táto otázka 
zaznieva aj dnes. ... Je to základná otázka 
Jubilea roku 2000. ...“ Potom otec kardi
nál precízne rozobral odpoveď sv. Petra 
na túto konkrétnu otázku a slová, ktoré 
mu vzápätí povedal Ježiš: „Ty si Peter a na 
tejto skale postavím svoju Cirkev a pekel
né brány ju nepremôžu.“ (Mt 16,13-20) 
Ďalej pokračoval: „Drahí bratia a sestry, 
prišli sme dnes k Petrovmu hrobu, aby 
sme pri vstupe do tretieho tisícročia 
v mene celého Slovenska obnovili svoju 
vieru v Ježiša Krista a jeho Cirkev.... Ježiš 
Kristus je nekompromisný vo svojej prav
de. Žiada, aby sme ju prijali takú, ako nám 
ju v jeho mene podáva tá Cirkev, ktorú on 
volá moja Cirkev. Ako ju podáva Peter 
a jeho nástupcovia ...“ Otec kardinál 
zdôraznil, že slovo jubileum - iubilaeum, 
iubilare znamená jasať, plesať. K tomu je 
povolaný kresťan.

Boli sme dojatí, keď sa bazilikou niesol 
spev zboru P. P. Gojdiča z Čemerného,

Večer sme ešte zašli k Pantheonu. Je to 
jeden z najvýznamnejších a najzachovalej- 
ších antických chrámov na svete, ktorý bol 
neskôr pokresťančený a je zároveň hrob
kou významných osobností. Zašli sme aj 
na Španielske námestie, kde sa nachád
zajú známe Španielske schody a k Fontá
ne di Trevi. Hovorí sa, že kto do nej hodí 
mincu, určite sa do Ríma ešte vráti. Hoci 
sme vedeli, že sa to nezakladá na pravde, 
predsa niektorí „pre istotu“ tú mincu do 
fontány hodili. Tu nás zastihol aj dážď. 
Jedna z našich pútničok na to povedala, 
že je to ako pohladenie od nebeského 
Otca na záver našej púte v Ríme. Veľmi 
úsmevné bolo, že hneď ako začalo pršať, 
objavili sa pri nás predavači s dáždnikmi, 
a keď si ich viacerí kúpili, pršať prestalo.

AQUILEA A NÁVRAT DOMOV
Neskoro v noci sme sa vydali na cestu 

domov. Vo štvrtok 17. februára dopolud
nia bola ešte sv. liturgia v západnom obra
de pre všetkých pútnikov v starobylej 
Aquilei v severnom Taliansku. Spolu 
s otcom biskupom Mons. Františkom 
Rábekom koncelebroval domáci biskup. 
Tradícia uvádza, že Božie slovo tu prinie-
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Každý z nás spoznáva, alebo má to 
šťastie, že spozná Božiu lásku. Niekto ju 
pozná už od detstva, žije s ňou a je preň
ho svetlom života. Existujú medzi nami 
ľudia, ktorí ju dlho nepoznali, žili bez 
Boha, ale nebol to život, bolo to len živo
renie. Boh je náš nebeský Otec a nechce, 
aby sa jeho milované deti stratili kdesi 
v tme tohto hriešneho sveta. Hľadá mož
nosti, ako by ich vrátil späť, do bezpečia 
otcovského domu. Preto hľadá množstvo 
spôsobov ako osloviť mladého človeka. 
Poznal som dvoch mladých ľudí a videl 
som, ako sa ich život od základov zmenil 
k lepšiemu. Boli to moji spolužiaci 
v strednej škole. Volali sa Mira a Martin. 
Rok chodili len tak popri sebe a ani sa 
poriadne nepoznali. Časom sa lepšie 
poznávali a hlavne zbližovali. Ich priateľ

stvo sa utužovalo a pomaličky prerástlo 
v lásku. Boli síce šťastní, ale len na oko. 
Všetko, čo je budované bez Boha, jeho 
požehnania a pravej čistej lásky, nemá 
dlhé trvanie.

Mirku Boh oslovil cez spoločenstvo 
mladých. Začala sa meniť, inak obliekať 
a z najobávanejšieho dievčaťa v triede sa 
stalo tiché a pokorné dievčatko, ktorého 
primárnou hodnotou života bola viera 
v Boha. Martin, hoci s ňou chodil dosť 
dlho a zmenu si všimol, nedokázal to 
pochopiť. Hádal sa s ňou, chcel si ju za 
každú cenu udržať takú, aká bola pred
tým. Najprv jej bránil stýkať sa s mladý
mi ľuďmi nábožensky založenými a pev
ne stojacimi na nohách, v tomto svete 
plnom pretvárky a hriechu. Maťo si mys
lel, že krikom a vyhrážaním niečo dosiah

ne, ale sklamal sa. No nevzdával sa, roz
mýšľal, ako by si získal už dávno stratenú 
priazeň. Len preto začal chodiť spolu 
s Mirkou na rozličné stretnutia mládeže, 
duchovné cvičenia a pútnické miesta. 
A tak Martin poskytol Bohu miesto i čas, 
aby on mohol konať v jeho srdci. Strašne 
dlho sa trápil a nechcel si pripustiť, že 
nežije správne podľa Božích predstáv. 
Takto sa to ťahalo asi pol roka. Maťo 
začal chodiť čoraz častejšie do kostola, 
ale nebolo to preto, aby zapôsobil na 
Mirku, ale kvôli Bohu. Pomaličky nachá
dzal zmysel života a nádej v Ježišovi 
Kristovi. Vtedy sa už nehneval, nekričal, 
nepreklínal tento svet. Modlil sa, aby do
kázal pochopiť Božiu vôľu a prosil o silu, 
aby ju dokázal prijať celú takú aká je bez 
reptania a v pokore. Isto každý z nás si 
položí otázku, ako to nakoniec dopadlo. 
Školu skončili ako najlepší a nerozluční 
priatelia. To už vedeli pochopiť jeden 
druhého a pomôcť si so svojimi problé
mami a ťažkosťami, pretože videli jeden 
v druhom Krista. Po skončení školy Mar
tin začal pracovať v odbore, ktorý vyštu
doval. Hoci Mirka je študentkou vysokej 
školy, vždy si dokážu nájsť dostatok času 
jeden pre druhého, porozprávať sa o svo
jich problémoch, ale aj o radostiach kaž
dodenného života.

Toto je reálny príklad zo života, ako 
Boh dokáže zmeniť život človeka, ak to 
chce, otvorí mu svoje srdce a pozorne 
bude načúvať jeho slovám. Veď Ježiš je 
prvý, ktorý miluje. Ak my urobíme jeden 
krok k nemu, on urobí možno aj sto kro
kov k nám. V tom je vidieť nekonečnú 
lásku nášho nebeského Otca. Naše srdce 
sa dá otvoriť len zvnútra a otvoriť ho 
musíme len my, pretože vonku kľučka nie 
je. Boh miluje stále, on nečaká dobré 
skutky, aby nás miloval. Boh nás miluje 
bezhraničnou láskou. Len my ľudia sme 
zvyknutí na to, že keď chceme byť milo
vaní, musíme byť dobrí a milovať iných. 
Ľudská láska je podmienená poslušnos
ťou, ale Boh nás miluje vždy, aj hrieš
nych. Uvedomme si svoje chyby, hriechy 
a hlavne nemohúcnosť, ktorá nás spúta
va. Oľutujme svoje činy, tak isto ako to 
urobil márnotratný syn. On si uvedomil 
svoju nemohúcnosť a vrátil sa naspäť 
k otcovi. Každý z nás vie, že otec ho pri
jal s láskou a veľmi sa mu potešil. Zane
chajme doterajší spôsob svojho života,
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1520 rohov od narodenia 
patriarchu západného mníšstva

veď ešte máme vždy dostatok času. Staň
me sa novým stvorením, rozdávajme 
radosť a šťastie ľuďom v našom okolí. 
Slúžme iným tak, ako nám to svojím prí
kladom ukázal Ježiš Kristus a pokornou 
službou ukážme, že ešte aj teraz žije 
v našich srdciach. Prví kresťania oslovo
vali pohanov nie filozofiou, učeným pole
mizovaním, ale príkladom svojho života 
a vzájomnou láskou medzi sebou.

Čo nám bráni, aby sme aj my nasle
dovali príklad našich kresťanských pred
kov? Ich pevnú a neoblomnú vieru, po
stavenú na pevných základoch, prevere
nú dlhým a krutým prenasledovaním? 
Skúsme vidieť v ľuďoch, s ktorými sa 
v živote stretneme, Krista. Buďme bláz
nami pre Krista a jeho pravdu. Len tak 
pomôžeme svojím životom nájsť zmysel 
života iným. Musíme zabudnúť na seba 
pre dobro iných, nemyslieť na svoj osob
ný prospech. Ježiš hovorí: Ja som cesta, 
pravda a život. Cez neho nájdeme cestu 
k večnosti a šťastnému životu. Veď pred
sa nikto nemá väčšiu slobodu ako Boží 
otrok. Kristus nás učí pravdu o sebe, 
o Bohu a o tomto svete. Prečo a kvôli 
komu sme na tomto svete a aký zmysel 
má náš pozemský život? Pre niekoho je 
to len biologickou existenciou, iní si zase 
myslia, že sa narodia do lepšieho a šťast
nejšieho života. My kresťania vieme, že 
tento život, je prípravou na večnosť bez 
problémov, zármutku, núdze a bolesti. 
Hlásajme celému svetu tú nádhernú prav
du, že Boží hrob je už dvetisíc rokov 
prázdny.

Marek Hreňo

Idea mníšskeho života sa zrodila na 
Východe ako reakcia proti svetskému 
spôsobu života kresťanov a určitej rezig
nácie horlivosti, vytrvalosti vo viere, 
uprednostňovania dočasných hodnôt 
pred duchovnými.

Mníšsky život sa začal rozvíjať 
najprv v Egypte, v Sýrii. Mal svojich 
veľkých formovateľov, akými boli sv. 
Anton, sv. Pachom, sv. Bažil a mnohí 
ďalší. Je nespornou zásluhou sv. 
Benedikta, veľkého zákonodarcu západ
ného mníšstva, že vedel vďaka svojmu 
chápaniu poriadku a hodnôt zakompo
novať ideu mníšstva do pragmatickej 
psychiky a mentality západného človeka.

Zdrojom poznania jeho života je 
druhá kniha Dialógov sv. Gregora 
Veľkého. Sv. Benedikt sa narodil okolo 
roku 480 v Nursii v Taliansku. Nakoľko 
pochádzal zo zámožnej rodiny a mal 
veľké talenty, rodičia ho ako mladíka 
poslali na štúdiá do Ríma. Tu získal zna
losti z Písma, Svätých otcov a rímskych 
klasikov. Mravné pomery sa mu však 
nepáčili, a preto odišiel do hornatého 
kraja v blízkosti Subiaca, kde začal viesť 
pustovnícky život. V priebehu troch 
rokov v samote dozrel v čnostiach a chýr 
o jeho divotvornej moci sa rozniesol po 
celom okolí, takže ho ľudia vyhľadávali. 
Mnísi jednej komunity si ho zavolali za 
svojho predstaveného. Keďže ich viedol 
k veľkej prísnosti, chceli ho dokonca 
otráviť. Benedikt sa po týchto skúsenos
tiach utiahol znovu do ústrania, vždy 
však nachádzal obdivovateľov. A tak 
v roku 529 na hore Monte Casino, na 
ruinách pohanských chrámov založil 
kláštor, ktorý sa stal materským klášto
rom rehoľníkov - benediktínov. Tu 
Benedikt upravil mníšsky život podľa 
pravidiel, ktoré sám založil (regula) - 
posvätený modlitbou a prácou. Mnísi 
mali pod vedením svojho predstaveného 
oslavovať Boha, ale tiež slúžiť Cirkvi 
a ľuďom. Benediktínske kláštory sa tak 
stávali centrami slávnostnej bohoslužby, 
ale aj miestami, z ktorých sa šírila viera 
a zároveň aj duchovné a hmotné povzne
senie okolitého kraja.

Samotná regula, ktorá upravuje mníš
sky život, má veľmi praktický charakter, 
pozostáva z prológu a 73 častí. Jej

základným prameňom je Sväté písmo 
a spisy Svätých otcov a je ovocím synté
zy dovtedajších regúl Východu 
a Západu. Charakter regulí je kristocen- 
trický. Mních má žiť evanjelium a nasle
dovať Krista. Služba Božia je istotou 
mníšskeho života, a preto sa kladie dôraz 
na spoločnú modlitbu, ku ktorej sa mnísi 
schádzajú sedemkrát v priebehu dňa.

Druhým dôležitým článkom v živote 
kláštora je práca fyzická (roľníctvo, 
remeslá) a duchovná, spočívajúca v číta
ní a v štúdiu textov Svätého písma 
a listov Svätých otcov.

Sv. Benedikt sa stal za života radcom 
pre mnohých vysokých cirkevných 
a svetských hodnostárov, ktorí pri ňom 
hľadali radu a pomoc. Vyčerpaný mno
hými námahami zomrel v kláštore na 
Monte Casino v roku 547. Už za jeho 
života a zvlášť po jeho smrti vznikali 
početné kláštory v celej Európe. 
Najznámejšie benediktínske kláštory na 
Slovensku vznikli na Zobore v Nitre, na 
Skalke pri Trenčíne a v Hronskom 
Beňadiku.

Šírenie kresťanstva, zvlášť v západnej 
Európe a rozvoj kresťanskej kultúry, 
z ktorej najprv vznikla terajšia západná 
civilizácia, je vo veľkej miere plodom 
diela sv. Benedikta.

Svätý Otec Pavol VI. v roku 1964 
preto právom vyhlásil sv. Benedikta za 
patróna Európy.

Peter Šturák

V t i s n i

Na týchto stránkach sa pravidelne 
stretávate s osudmi ľudí, ktorí svojím 
spôsobom našli cestu k Bohu. Je to sve
dectvo 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
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Stretnutie srbských pravoslávnych a chorvátskych katolíckych biskupov

VATIKÁN (KP) -Pápež Ján Pavol II. odle
tel 24. 2. 2000 na trojdňovú návštevu 
Egypta. Cesta na Sinaj je 90. zahraničnou 
návštevou Svätého otca a prvou zahranič
nou návštevou pápeža v Egypte vôbec. Na 
letisku ho privítal prezident Hosni 
Mubarak, Jeho Svätosť pápež Šenuda, kop- 
tický patriacha Stephanos II. Ghattas 
s katolíckymi biskupmi a Veľký šejk 
Mohammed Sayed Tantawi. Privítania na 
letisku bolo za zvukov opery Aida. 
Zastávkami jeho cesty boli hlavné mesto 
Káhira a biblický vrch Sinaj. Cesta je 
súčasťou osláv jubilea roku 2000. 
VATIKÁN (KP) - V dňoch 25. až 27. feb
ruára sa vo Vatikáne konal kongres o zavád
zaní smerníc Druhého vatikánskeho konci
lu do života Cirkvi. Zorganizoval ho 
Centrálny výbor pre Veľké jubileum 2000. 
Zhromaždenie sa sústredilo na 4 ústredné 
oblasti: Prednostné postavenie Svätého 
písma v živote veriacich; Pohľad na Cirkev 
ako na spoločenstvo; Liturgia ako zdroj 
a vrchol kresťanského života; Dialóg so sve
tom. Na záver Svätý Otec zdôraznil sku
točne prorocký charakter Druhého vati
kánskeho koncilu pre život Cirkvi. 
INNSBRUCK (KP) -V dňoch 23. až 24. 
marca sa v Innsbrucku koná sympózium na 
tému Úrad pápeža - nádej - šanca 
.Odborníci na ekumenizmus očakávajú 
s napätím toto sympózium, ktoré sa bude 
konať v Katolíckej teologickej fakulte 
v Innsbrucku. Prominentní zástupcovia 
šiestich kresťanských cirkví budú odpove
dať na otázku „Čo znamená úrad pápeža 
pre mňa osobne?"
TURÍN (KP) - Turínske plátno - la Santa 
Sindone - jedna z najvýznamnejších a naj
tajomnejších relikvií kresťanstva, bude 
vystavené v turínskom dóme už od 12. 
augusta. Cirkev počíta až s tromi miliónmi 
návštevníkov v turínskom dóme. Turínske 
plátno si bude možné prezrieť do 22. 
októbra.
VATIKÁN (KP) -  Pápež Ján Pavol II. 
počas nedeľnej omše na Námestí sv. Petra 
blahorečil 44 mučeníkov, ktorých v rôznom 
čase zabili kvôli viere. Na bohoslužbe sa 
zúčastnilo približne 30 000 veriacich z kra
jín, z ktorých pochádzali novoblahorečení 
mučeníci. Blahorečil 11 poľských reho
ľných sestier, 30 Brazílčanov, jedného thaj
ského kňaza a dvoch laikov -  z Filipín 
a Vietnamu.
BELGICKO (KP) - Predseda Konferensie 
biskupov Belgicka kardinál Godfried 
Danneels kritizoval plánované zákony 
o eutanázii. Povedal to pre belgickú televí
ziu 28. februára a vyslovil sa za to, aby sa 
namiesto zákona o eutanázii vybudovala 
starostlivosť o umierajúcich ľudí.

17. - 18. 2. sa v Novom Sade uskutočnilo 
pracovné stretnutie delegátov Komisie pre 
dialóg Biskupskej konferencie Chorvátska 
a Svätej synody Srbskej pravoslávnej cirkvi.

Delegáciu Biskupskej konferencie Chor
vátska tvorili: arcibiskup a metropolita z Ri- 
jeki Anton Tamarut, biskupi Marin Srakič 
a Juro Gašparovič z Djakova a biskup Anton 
Škvorčevič z Požehy. Za Srbskú pravoslávnu 
cirkev na stretnutí boli: metropolita Amfilo- 
chij Radovič z Cetinja pri Čiernej Hore, bis
kup Irenej Bulovič z Nového Sadu a biskup 
Ihnatij Midič z Požarevcu. Metropolita Jovan 
Pavlovič zo Záhrebu svoju neúčasť ospravedl
nil.

KÁHIRA (TKKBS) - Egypt sa v Biblii 
spomína 558 krát, najmä v Starom zákone. 
Podľa dedičov prvých kresťanov na tomto 
území, koptskej cirkvi, je táto krajina požeh
naná tým, že v nej Kristus prebýval prvé roky 
svojho života. Práve tu pápež Ján Pavol II. 
začal svoju cestu po biblických miestach.

V Kráhire sa pápež stretol s prezidentom 
Egyptskej republiky Husnim Mubarakom, 
navštívil slávnu mohamedánsku sunnitskú 
univerzitu Al-Azar a pozdravil sa s najvyšším 
predstaviteľom koptskej cirkvi, pápežom 
egyptskej Alexandrie a patriarchom sídla 
svätého Marka v Káhire, Senudom III., 117. 
následníkom sv. Marka. Koptskí kresťania 
chápu túto návštevu ako „ruku ponúknutú na

Stretnutie sa uskutočnilo v biskupskej re
zidencii novosadského pravoslávneho bisku
pa. Začalo sa privítaním hostí v pravosláv
nom katedrálnom chráme. Prítomní rokovali 
o problémoch, týkajúcich sa svätých sviatostí, 
o praxi miešaných manželstiev, ako aj o pas
toračných a duchovných problémoch, ktoré 
sú mimo cirkevných možností riešenia. Pred
metom rokovania boli aj možnosti vrátenia 
majetku, ktorý bol po druhej svetovej vojne 
znárodnený. Prítomní poukázali na perspek
tívu vzájomných vzťahov a spolupráce oboch 
cirkví. V závere odznel prísľub, že takéto stret
nutie sa v budúcom roku uskutoční v Chor
vátsku.

zmierenie“ medzi katolíkmi a koptami, kto
rých vzťahy roky kalili rôzne teologické 
spory.

Ávšak aj táto návšteva vyvoláva obavy 
u egyptským kresťanov. Pri kresťansko-mos- 
limských zrážkach zomrelo na Nový rok 20 
kresťanov a dvaja moslimovia. Vzťahy tu boli 
stále veľmi dobré, no radikalizovanie islamu 
a nárast fundamentalizmu v nižších spolo
čenských vrstvách môžu túto idylu veľmi 
rýchlo zničiť. A práve návšteva Svätého Otca 
Jána Pavla II. pritiahne pozornosť nielen 
kresťanov na Egypt a koptskú cirkev, ale aj 
moslimských extrémistov, pre ktorých je iné 
náboženstvo než islam zlé a treba ho za 
každú cenu vykoreniť.

Náhorná plošina na vrchu Sinaj s chrámom, pod ktorým sa nachádza Mojžišova jaskyňa
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Inaugurácia rektora
TRNAVA (TK PB) - Na slávnostnej inaugu
rácií nového rektora Trnavskej univerzity 
Prof. JUDr. Petra Blahu, CSc. sa zúčasnil šéf
redaktor SLOVA František Dancák a diecéz
ny vikár pre masmédiá Marek Pribula. 
Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú v kated
rálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave 
celebroval arcibiskup Mons. Ján Sokol spolu 
s predsedom KBS Mons. Rudolfom 
Balážom a ďalšími biskupmi a prítomnými 
kňazmi. Po skončení liturgie nasledovala 
slávnostná inaugurácia vo veľkej aule arci- 
bisk. úradu. Na slávnosti sa zúčastnil apošt. 
nuncius Luigi Dossena, zástupcovia vlády 
SR a NR SR
Zároveň sa v tento deň na pôde Fakulty 
humanistiky TU uskutočnila beseda ks. Prof. 
Dr. Hab. Tadeusza Zasepu vedúceho 
Katedry masmediálnej komunikácie teolo
gickej fakulty Katolíckej univerzity v Lubline 
(KUL), marketingového riaditeľa LUBLIN 
BUSINESS SCHOOL Jerzy Kowalskeho 
a programového riaditeľa Poľskej televízie 
Lublin Jeremi Karwowského s poslucháčmi 
postgraduálneho štúdia Pastorálnej teológie 
so zameraním na spoločenskú komunikáciu 
(masmédia), ktoré prebieha práve vďaka spo
lupráci TU a KUL. Túto besedu odvysiela aj 
Poľská televízia.
Ako povedal J. Kowalski, Lublin Business 
School bola založená ako nadácia na podpo
ru KUL a „...školí manažérov na základe 
kresťanských princípov. Diplomy dvojročné
ho štúdia, ktoré sú vydávané cez University 
of Lancashire Preston, sú uznávané na 
celom svete“.
TU sa jednoznačne hlási k svojej predchod
kyni v tomto starobylom meste. Je pravdou, 
že TU je zvláštne spojená aj s gréckokatolík
mi. V minulosti tu študovali gréckokatolícki 
kňazi a vykonávali svoju publikačnú činnosť.

T T
ĽUTINA (TK PB) - V jedinej gréckokato
líckej bazilike na Slovensku v Ľutine sa 
každý mesiac v prvú sobotu konajú pobož
nosti fatimských sobôt, ktoré zabezpečujú 
kňazi jednotlivých dekanátov spolu so svo
jimi veriacimi. V sobotu 4. marca to bol 
dekanát Vranov nad Topľou. Počas modlit
by ruženca, sv. liturgie i Akatistu mali pút
nici možnosť prijať sviatosť zmierenia. Sv. 
liturgiu o 9.30 hod. slúžil prešovský biskup 
Mons. Ján Hirka spolu s kňazmi vranov
ského dekanátu.
PREŠOV (TK PB) - Na pozvanie ministra 

■7 kultúry SR Milana Kňažka sa vo štvrtok 9. 
marca prešovský biskup Mons. Ján Hirka 
na Ministerstve kultúry SR v Bratislave 
zúčastnil na stretnutí prestaviteľov cirkví 
a náboženských spoločností s ministrom 
kultúry. Témou tohto pracovného stretnu
tia bol štátny rozpočet v oblasti cirkví na 
rok 2000.
PREŠOV (TK PB) - Oprava prešovského 
katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa, 
ktorá sa začala minulý týždeň, potrvá prav
depodobne do konca mesiaca. Zahŕňa 
v sebe výmenu elektroinštalácie a svietidiel, 
ozvučenia, opravu poškodenej omietky 
a maľbu obvodových stien. V týždni sa 
z tohto dôvodu konajú bohoslužby v pries
toroch biskupskej rezidencie za sakristiou 
katedrálneho chrámu, ktorá je dočasne 
upravená na liturgický priestor. Nedeľné 
bohoslužby sú aj naďalej v chráme.
KOŠICE (GKAE) - V sobotu 26. februára 

^  sa v Košiciach uskutočnilo stretnutie veria
cich v rámci Komisie pre pastoráciu rodín 
KBS, ktorej predsedom je košický exarcha 
Milan Chautur. Program začal prednáška
mi a prešiel do dialógu so 130 prítomnými

veriacimi zo všetkých biskupstiev Sloven
ska.
VEĽKÉ SLEMENCE (GKAE) - Košický 
exarcha Milan Chautur slúžil s príležitosti 
50. výročia kňazstva otca Andreja Gyur- 
kovicsa archijerejskú sv. liturgiu v chráme 
Zoslania Svätého Ducha v Slemenciach, 
kde pozdravil jubilanta.
KOŠICE (GKAE) -  Pri príležitosti 8. výro
čia biskupskej vysviacky košického apoštol
ského exarchu vladyku Milana Chautura 
ho na úrade exarchátu pozdravil v mene 
všetkých pracovníkov protosyncel o. Vladi
mír Tomko .Večer o 16.30 hodine slúžil 
v katedrálnom chráme sv. liturgiu, kde ho 
za kňazov a veriacich pozdravil protopres
byter Marek Rozkoš.
STANKOVCE (GKAE) -  V Trebišovskom 
protopresbyteriáte v Stankovciach sa 1. 
marca konala dekanská porada, ktorej sa 
zúčastnil aj vladyka Milan Chautur.
TREBIŠOV (GKAE) - V chráme Uspenia 

Presvätej Bohorodičky v Trebišove na prvý 
piatok 3. marca o 18.00 hodine slúžil sv. 
liturgiu vladyka Milan Chautur. 
TREBIŠOV (GKAE) -  Prvá jubilejná 
sobota Košického apoštolského exarchátu 
sa uskutočnila v chráme Uspenia Presvätej 
Bohorodičky v Trebišove za prítomnosti 
exarchu Milana Chautura. Program fatim- 
skej soboty začal o 8.30 hod. modlitbami, 
pokračoval archijerejskou sv. liturgiou, 
molebenom a dialógom s takmer 2000 veri
acimi.
HATALOV (GKAE) -  Vo filiálke Hatalov 
vladyka Milan Chautur slúžil o 10.30 hod. 
sv. liturgiu za hojnej účasti veriacich oboch 
katolíckych obradov.

Oslava jubilea Mons. Jána Hirku
PREŠOV (TK PB) - Viac ako sto kňazov, bohoslovcov, rehoľných sestier, 

predstaviteľov bohosloveckej fakulty, kňazského seminára a veriacich sa zúčast
nilo na slávnostnej ďakovnej liturgii, ktorú pri príležitosti 10. výročia svojej bis
kupskej konsekrácie slúžil v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
diecézny biskup Mons. Ján Hirka. Na úvod slávnosti sa prítomným prihovoril 
generálny vikár prešovského biskupstva Ján Zavacký a riaditeľ biskupského 
úradu Mons. Ján Krajňák predniesol báseň Decénium k desiatemu výročiu bis
kupskej vysviacky Mons. Jána Hirku, ktorej autorom je Mons. Jozef Tóth. 
Slávnostným kazateľom bol rektor kňazského seminára biskupa P.P. Gojdiča 
Vojtech Boháč, ktorý vo svojej homílii vychádzal z myšlienok, vyslovených na 
vysviacke pred desiatimi rokmi kardinálom Jozefom Tomkom. Po skončení sv. 
liturgie sa prítomným prihovoril biskupský vikár Pavol Repko, ktorý zdôraznil, 
že pred desiatimi rokmi dostala gréckokatolícka cirkev za biskupa vyskúšaného 
pastiera. V závere otec biskup J. Hirka odovzdal pozdrav od Svätého Otca zo 
súkromnej audiencie, ktorá sa uskutočnila v deň 10. výročia jeho biskupskej 
vysviacky 17.februára 2000 vo Vatikáne a všetkým prítomným udelil požehnanie.
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Problémy dnešného mladého človeka 
mnohí, nielen mladí, spájajú s dobou 
konca 20. storočia. Najväčšmi sa to preja
vuje pri hľadaní východísk z citovej krízy 
mladého človeka. A mladým človekom 
nerozumiem len teenagerov. Na stránkach 
časopisov určených mladým sa vám pri
hovárajú doktori rôznych vied - od psy
chológov, medikov až po astrológov. 
A každý pozná recept: „Užívaj si a zabud
ni na city!“ Samozrejme, že to nepovedia, 
stále opakujú, že city sú potrebné, ale jed
ným dychom úst zároveň hovoria: „anti
koncepcia pri partnerských vzťahoch, 
predmanželské sexuálne spolužitie (aby 
sme sa lepšie spoznali), dosiahnutie roz
koše akýmikoľvek prostriedkami, partner
stvo na jednu noc, týždeň, mesiac ..." 
Tieto ich rady vidí mladý človek zosobne
né v svojich idoloch - hercoch, spevákoch 
a mnohých športovcoch. Niet divu, že 
mladý muž a mladé dievča veľmi rýchlo 
pochopia: takto treba žiť a budeme spo
kojní. Ale pokoj sa nedostavil. Vtedy tí 
„učenci“ povedia: ešte si nenašiel ten 
správny spôsob získania absolútnej spo
kojnosti, ten tvoj priateľ, alebo tá priateľka 
nie sú praví. Treba hľadať iného -  skúšať, 
veď aj na teba sa raz usmeje šťastie.

Ak si však na chvíľku sadneš a začneš 
uvažovať: Na svete sú asi 3 miliardy 
mužov - z toho asi 500 miliónov od 18 do 
30 rokov (podobne aj dievčat). Ak by 
chcel človek všetkých vyskúšať vo svojom 
vzťahu počas 15 rokov svojej mladosti, 
každý vzťah by musel trvať nanajvýš jednu 
sekundu! A kto je schopný za sekundu zis
tiť, či je to tá pravá pre teba, či je to ten 
pravý pre teba? Logicky, toto nie je cesta, 
ako byť uspokojený v láske.

Kde hľadať? Už sme si rozprávali
o tom nevýraznom mužovi, ktorý tak nád
herne opísal lásku, pravú lásku. V tom 
istom liste napísal: telo je pre Pána a Pán 
pre telo ... oslavujte Boha vo svojom tele 
(porov. 1 Kor 6, 13.20). Iný jeho priateľ 
povedal: Boh je láska (lJn  4,16). Ak spo-

výroky týchto dvoch priate
ľov, získame zaujímavú syntézu: 
„Človek je pre lásku a láska je pre 
človeka“ a „Oslavujte lásku vo 
svojom tele“. Skúsme začať vní
mať tieto slová. Čo vlastne priná
šajú?

„Človek je pre lásku“ - teda 
pravým zmyslom života človeka 
je láska. To znamená, že nie pôži
tok zo života, nie peniaze, nie ka
riéra, ani krása, ale jednoduchá, 
a predsa nádherná láska. Ona je 
počiatkom života a aj jeho kon
com. A má byť aj jeho zmyslom 
počas časovej existencie na zemi.

„Láska je pre človeka“ -  teda to nie je 
nadľudský cit, ani taký prostý, ktorého by 
boli schopné zvieratá. Oni sú schopné pre 
svoj prospech urobiť všetko - pre kúsok 
teritória sú schopné zabiť dokonca svoje 
mláďatá, keď odrastú, kvôli rozmnožova
niu „pohltiť“ svojho druha, pre prvé mies
to v svorke pozabíjať svojich protivníkov. 
Toho sú schopní nielen ľudia, ale aj zvie
ratá. Ale lásku môže spoznať jedine člo
vek, lebo on ju môže prijímať i dávať. Je to 
úplne ľudská vlastnosť.

„Oslavujte lásku vo svojom tele“ - to 
neznamená sex, to neznamená užívať si, 
to znamená dávať sa v láske. Dávať sa tu, 
na tejto zemi, počas časovej existencie, 
v svojom tele. Ak to takto chápeš, potom 
si na dobrej ceste nájsť pokoj, ktorý je ovo
cím lásky. Láska nie je prostriedkom 
k tomu, aby si ty bol šťastný. Ona je vrcho
lom tvojho snaženia, a keď ho získaš, do
siahneš všetko, čo je potrebné, ale bez 
lásky to znova stratíš. Mnohí to však chá
pu ináč -  pre nich je láska akousi devízou, 
za ktorú si môžu kúpiť toho druhého 
a skrze neho sex, uspokojenie, pôžitok zo 
života. Cez lásku si môžu získať peniaze, 
kariéru, či krásu. Tak lásku zdegenerovali 
na platidlo. A tu je základ problému. 
Láska nie je platidlo, láska nie je prostrie
dok. Láska je cieľ! Ak hľadáš lásku, aby si 
získal čokoľvek iné, je pre teba tiež platid
lom, je prostriedkom. Ale ak ty hľadáš 
lásku pre lásku, ak tvoje srdce naozaj túži 
dávať sa a prijímať - ak je toho naozaj 
schopné - tak skrze lásku môžeš získať 
všetko. Množstvo ľudí to skúsilo a dnes sú 
šťastní. Láska ich preniesla cez krízy 
v manželstve, cez utrpenie, cez ťažké a ne
vyliečiteľné choroby, cez nešťastia. Láska 
totiž má práve takúto moc. Bez lásky je 
život len zháňaním náhrad za to, čo člo
vek s láskou stratil. A myslím, že nik 
nechce svoj život stráviť v umelom svete, 
ak môže prežívať realitu lásky.

Giorgio

„On kúpil plátno a keď ho sňal, zavi
nul ho do plátna a uložil do hrobu vyte
saného do skaly.“ (Mk 27, 46a). Takto 
zaznamenáva Sväté písmo Kristov po
hreb. A jeho zmŕtvychvstanie: „Videl 
tam položené plachty aj šatku, ktorá mal 
Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plach
tách, lež osobitne zvinutá na inom mies
te.“ (Jn 20, 6b-7).

Dôležitou súčasťou Kristovho spás
neho diela z materiálnej oblasti bolo 
akési plátno, do ktorého bol Ježiš zavi
nutý, a ktoré zanechal ako prejav svojho 
života pri zmŕtvychvstaní. O osudoch 
tohto plátna vieme dnes len málo, ale 
pravdepodobne bolo dlhý čas uctievané 
ako prirodzená ikona a stalo sa tak pro
totypom dnešných zobrazení Ježiša 
Krista.

História tohto plátna začala veľmi 
jednoducho -  v tkáčskej dielni, potom 
u obchodníka, ktorý mal dlhšie otvorené, 
a tak mohol v piatok neskoro večer Jozef 
z Arimatey kúpiť od neho plátno pre 
odsúdeného zločinca a ráhača - Ježiša 
Krista. Všedný začiatok - slávny účel. 
Toto plátno sa ako posledná vec na zemi 
dotýkalo mŕtveho tela Krista a ako prvá 
zasa zmŕtvychvstalého. Táto okolnosť 
musela zanechať na obyčajnom plátne 
stopy.

Po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista sa 
učeníci s plátnom veľmi neukazovali. Je 
pravdepodobné, že si ho nechala Mária, 
Ježišova Matka, ako citové spojenie s jej 
Synom. Iné súvislosti s osudom plátna 
zaznamenávajú apokryfné spisy: Evan
jelium Hebrejov, Nikodémovo evanjeli
um, Skutky Pilátove a apokryfné Skutky 
apoštolov.

Najbližší doklad o možnej existencii 
plátna nachádzame za čias cisára Justi- 
niána L, ktorý dal znova postaviť povod
ňou zničené mesto Edessu a pri prácach 
sa našiel v jednom múre zamurovaný 
Kristov obraz, ktorý bol označený za 
acheiropoieton, čo doslova znamená 
„nie rukou zhotovený“. Po záchrane 
Edessy od Peržanov, čo sa pripisovalo 
plátnu, sa začali množiť ikony - napodo
beniny plátna. Všetky tieto ikony nesú 
charakteristické znaky Turínskeho plát
na a volajú sa „nerukotvorné“ ikony.

Keď Arabi dobyli Edessu, z vďaky za 
nezničenie mesta im obyvatelia darovali 
plátno. Od nich pochádza pomenovanie 
mandylion. Pod týmto názvom sa dosta
lo do Carihradu, kde bolo 15. 8. 944 
intronizované slávnostnou bohoslužbou
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v chráme Hagia Sofia. Počas tureckého 
ohrozenia bolo plátno viackrát vybraté. 
Z tohto obdobia pochádzajú vyobraze
nia plátna v celosti.

Keď križiaci vyplienili Konštantíno- 
pol, zobrali so sebou aj relikviu. Tá sa 
dostala do rúk rádu templárov, ktorí ju  aj 
uctievali. To sa im stalo osudným, lebo 
to bol jeden z argumentov francúzskeho 
kráľa Filipa, ktorý rád zakázal, aby 
mohol získať jeho majetok. Y tom čase

bol veľmajstrom rádu Geoffrey de 
Chamy, ktorý bol za to aj upálený.

V 14. storočí plátno vstupuje do zdo
kumentovanej histórie. Majiteľ plátna 
šľachtic Geoffrey de Charny, pravdepo
dobne synovec veľmajstra, vo francúz
skom mestečku Lirey neďaleko Paríža 
ukázal v roku 1353 plátno cirkevným 
hodnostárom. Odmietol však prezradiť, 
ako sa k nemu dostal. Biskup Henri 
d’Poitiers nariadil prípad prešetriť a jeho

nástupca Pierr d’Arcis v liste pápežovi 
Klementovi VII. uvádza, že plátno je 
podvrh a žiada o zastavenie púti. 
Avignonský pápež však púte nezakázal.

V roku 1578 bolo plátno prenesené 
do Turína, sídla piemontského kniežat
stva. Od tých čias, až na výnimku počas 
druhej svetovej vojny, keď bolo 
v Montevergine, neopustilo Turín. Až 
donedávna patrilo talianskemu exkráľovi 
Umbertovi II. Savojskému, ktorý ho 
v roku 1978 zveril pápežovi Jánovi 
Pavlovi II.

Až do roku 1898 bolo turínske plátno 
považované iba za relikviu, a tak sa 
k nemu aj pristupovalo. V tomto roku sa 
začalo plátno skúmať a veda zistila 
množstvo neuveriteľných skutočností. 
Obraz na plátne bol negatív a pozitív 
urobený z neho ukázal majestátnu tvár 
muža. V roku 1978 sa uskutočnil prvý 
kompletný výskum tohto plátna, ktorý 
priniesol veľa odpovedí a ešte viac otá
zok.

Celé 20. storočie sa vedci snažili 
poprieť alebo podporiť tézu Turínske 
plátno = rubáš Ježiša Krista. Na margo 
tejto otázky chcem uviesť niekoľko úda
jov:

1. Telo na plátne prezrádza 30-45 roč
ného muža semitského pôvodu.

2. Osoba bola na plátno uložená len 
niekoľko hodín po smrti, ale nebola tam 
dlhšie než tri dni, čo potvrdzujú kvapky 
posmrtného séra a absencia rozkladu.

3. Je dokázané, že postava na plátne 
zomrela ukrižovaním, čo dosvedčujú 
stopy cícerkov krvi na ramenách, rany 
po klincoch a napnutosť hrudníka. 
Navyše na ramenách je vidieť stopy po 
nesení ťažkého hranatého bremena.

4. Osobu zobrazenú na plátne pred 
smrťou bičovali (80-120 rán) typicky rím
skym bičom zakončeným olovenými čin
kami s dĺžkou asi 3 cm.

5. Tvár nesie stopy úderov alebo 
pádov -  zlomeninu nosa, lícnej kosti 
a rozbité obočie.

6. N a tvári sa nachádza väčšie množ
stvo drobných bodných rán, spôsobe
ných malými ostrými predmetmi - naprí
klad tŕním.

7. Medzi 5. a 6. rebrom je stopa po 
oválnom otvore 4,4 x 1,1 cm, spôsobená 
pravdepodobne rímskou kopiou. Ide
o posmrtnú ranu. Predmet, ktorý ju 
spôsobil, je opísaný aj v Jánovom evan
jeliu.

spracoval Juraj Gradoš
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a n m s s n s B s w  n ^ m s u s w á u i

Pondelok 20. 3. -  Mučeníci z kláštora s v. Sávu 
Ef 4, 25-32, zač. 15; Mt 5, 42-48, zač. 15 
Utorok 21. 3. -  Jakub, prepodobný 
Fil 2,12-16, zač. 241; Mt 10, 32-38; 19, 27-30, 
zač. 38
Streda 22. 3. -  Bažil, mučeník 
Ef 4, 1-13, zač. 224; Mt 7, 1-6, zač. 20 
Liturgia vopred posvätených darov: Gn 7, 6-9; 
PrísI 9, 12-18
Štvrtok 23. 3. -  Nikon a spoločníci, mučeníci 
Kol 3,4-11, zač. 257; Mt 7,24-29; 8,1-4, zač. 24 
Piatok 24. 3. -  Predprazdenstvo Zvestovania 
Bohorodičke
(rúcho svetlé). Liturgia vopred posvätených 
darov: Gn 7, 11-24; 8, 1-3; PrísI 10, 1-22 a 
Zvestovania 5.
Veľké povečerie.
Sobota 25. 3. -  Zvestovanie presv. Bohorodičke
(rúcho svetlé) Prikázaný sviatok. Antifóny pred- 
obrazujúce. Vchod, tropár, Sláva i teraz kondák. 
Prokimen, aleluja a pričasten zo Zvestovania. 
Heb 2, 11-18, zač. 306; Lk 1, 24-38, zač. 3. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva predspev a IX. 
irmos. Myrovanie. (Zádušná sobota vypadá bez 
nahradenia)
Nedeľa 26. 3. -  Zbor archanjela Gabriela 
Tretia pôstna nedeľa - 3. hlas 
Zakončenie sviatku Zvestovania. Liturgia s v. 
Bažila Veľkého. Evanjelium na utierni je jede
náste. Antifóny sú nedeľné. Tropáre: z hlasu, o 
sv. kríži, zo Zvestovania, Sláva kondák z triode,
I teraz kondák zo Zvestovania.
Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu krížu. 
Prokimen, aleluja a pričasten najprv z trióde a 
zo Zvestovania.

Heb 4,14-16; 5,1-6, zač. 311; Mk 8,34-38; 9,1 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Milostiplná 
Matka

Pondelok 27. 3. -  Matróna Solúnska, sv. matka 
Flp 2, 5-11, zač. 240; Mt 13,10-23, zač. 51 
Utorok 28. 3. -  Hilarion, prepodobná
1 Kor 1,18-24, zač. 125; Mt 13, 36-43, zač. 54 
Streda 29. 3. -  Marek, prepodobný
Gal 2,16-20, zač 203; Mt 9, 18-26, zač. 32
Liturgia vopred posvätených darov: Gn 9, 18-
29; 10,1; PrísI 12, 23-28; 13, 1-9
Štvrtok 30. 3. -  Ján, prepodobný
Gal 5, 22-26; 6, 1-2, zač. 213; Mt 25, 14-30,
zač. 105
Piatok 31.3. -  Hypatios Divotvorca, prepodobný
2 Tim 3,10-15, zač. 296; Mt 25,1-13, zač. 104 
Na liturgii vopred posvätených darov: Gn 12,1- 
7; PrísI 14,15-26
Sobota 1. 4. -  Štvrtá zádušná sobota 
Menlivé časti sú za zosnutých ako 18. marca. 
Heb 10, 32-37, zač. 325; 1 Sol 4, 13-17, zač. 
270; Mk 2,14-17, zač. 8; Jn 5, 24-30, zač. 16 
Nedeľa 2. 4. -  Titus, prepodobný 
Štvrtá pôstna nedeľa -  4. hlas 
Liturgia sv.Bazila Veľkého. Evanjelium na utier
ni je prvé. Antifóny sú nedeľné. Tropár z hlasu, 
Sláva kondák z triode, I teraz podľa predpisu. 
Prokimen, aleluja a pričasten z triode.
Heb 6, 13-20, zač. 314; Mk 9, 17-31, zač. 40 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Milostiplná 
Matka

Vojtech Boháč

cfl Ä  CO CUJ Ä  [š]
Pavel KOMPÉR, tit. dekan na dôchodku v Košiciach - 25.01.2000 - 70 rokov narodenia 
Gejza Viktor TRESSA, CSsR, tit. kanonik, na odpočinku v Levoči -  29.01.2000 -  95 rokov naro

denia a 30.1.2000 -  70 rokov ordinácie 
Július BOKŠAY, PhDr., tit. arcidekan, na dôchodku v Košiciach -  30.01.2000 - 85 rokov narodenia

[p’ B L S I^C L D A lS
Ján SIVÁK, tit. dekan na dôchodku v Zemplínskej Teplici -  6.02.2000 -  60 rokov narodenia 
Anton MOJŽIŠ, archivár BÚ -  20.02.2000 - 50 rokov narodenia

KQÄLSIE©
Ján MINĎAŠ, správca farnosti Sulín -  4.03.2000 - 60 rokov narodenia 
Nikefor PETRAŠEViČ, tit. kanonik, výpomocný duchovný v Humennom -  7.03.2000 -  85 rokov 

narodenia
Michal KURUC, správca farnosti Korunková -  9.03.2000 -  25 rokov ordinácie
Mikuláš VLADIMÍR, tit. arcidekan, na odpočinku v Bardejove - 21.03.2000 - 85 rokov narodenia
Michal ONDERKO, ICLic., tit. kanonik, správca farnosti Ďačov - 30.03.2000 -  50 rokov narodenia

Z  myšlienok na každý deň

Zvestovanie Presvätej Bohorodičke
„Neboj sa, Mária... “ (¿k i
Sv. František Saleský v knihe Teotimus 

spomína istého lekára, ktorý mal operovať 
svoju vlastnú dcéru. Pred chirurgickým 
zákrokom prišiel k jej lôžku a opýtal sa jej: 
„Dcérka moja, bojíš sa?“ Ona odpovedala: 
„Nie, otecko. Viem, že si múdry a že ma 
máš veľmi rád. Preto som úplne spokoj
ná.“

Keď je v srdci skutočná dôvera v Boha, 
nevynucujú sa na ňom záruky, nekladú sa 
podmienky, nepožadujú dôkazy. Božia vše- 
mohúcnosť je mocnejšia než ľudská slabo
sť. V tomto zmysle uisťuje Pannu Máriu aj 
archanjel Gabriel. Preto v plnej dôvere 
odpovedá: Staň sa!

Tretia pôstna nedeľa
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám 

seba...“ (Mk 8, 34)
Svätí veľmi často a vedome vyhľadáva

li potupy a utrpenie.
Tak napr. sv. Terézia napísala aj túto 

pamätnú vetu: „Kto chce niesť iba ten kríž, 
ktorý je podopretý rozumom, nikdy nedo
siahne dokonalosť.“

V tejto súvislosti môžeme citovať aj 
odpoveď, ktorú dal Ukrižovaný sv. muče
níkovi Petrovi, keď sa Pánovi sťažoval, že 
ho bez príčiny uväznili: „A čo zlého som 
urobil ja, že som pribitý na kríž, aby som 
trpel a umrel za ľudí?“

Na kríž sme si často zvykli ako na 
ozdobu oltára, či steny nášho bytu. Avšak 
kríž je predovšetkým absolútnou požiadav
kou pre náš život. Ide o skutočnú odda
nosť Bohu v celom živote, nielen o drobné 
asketické prekonanie náklonnosti a trpezli
vé znášanie každodenných nepríjemnosti.

Štvrtá pôstna nedeľa
„Syn človeka bude vydaný do rúk líidí 

a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vsta-
(Mk 9, 31)

Gertrud von le Fort v knihe Pilátova 
žena uvádza scénu, keď Pilátova žena ide 
do spoločnosti kresťanov a je spoznaná. 
Nechcú ju preto vpustiť. Ona ale hovorí: 
„Nehľadala som tu Božiu spravodlivosť, 
ale Kristovo zľutovanie - to, ktoré nie je 
z tohto sveta. Avšak vy ste ho poznali tak 
málo, ako aj môj manžel.“

Človek veľmi často nechápe Božie 
veci. Tomu nerozumeli ani apoštoli: Ako 
môže trpieť ten, ktorý je všemohúci, kto
rého vietor i more poslúchajú (porov. Mt
8, 27). Nechápali to ani teraz, keď hovoril 
o budúcom utrpení, ale „spýtať sa ho báli“ 
(Mk 9, 32).

-fd-
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INZERCIA

Redakcia časopisu

vyp isu je

fotografickú súťaž
v témach:

A. človek

B. príroda

C. sakrálna stavba a litu rg ia

Snímky zas ie la jte

do konca júna 2 0 0 0

na adresu: SLOVO
PO.Box 204 

080 01 Prešov

Podmienky súťaže:

1. Súťaže sa m ôžu zúčastn iť len am até ri.

2. Rozmer snímky má byť m inim álne 9 x 1 3  cm.

3. Zaslané snímky m ôže  re d a kc ia  uverejniť.

- V Í ŤAZI  B U D Ú  O D M E N E N Í  -

SPOLOČNOSŤ

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

1/1
1/4 1/8 PLOCHA

1/1
1 /2
1 /4
1 / 8

1 /2

Firma H m

Ponúka:
- montáž ozvučenia
- elektrifikácia zvonov

(prerábanie na el. pohon)
- elektroinštalácie + revízie el. zar.
- montáž bleskozvodu 
Kontakt: Radko Hanák

090 23 Varechovce 56 
Tel.: 09 38-749 5 3 58 , 742 3745 
Mobil: 0905-193 094, 754 948

CB FARBA
5.000 10.000
3.000 6.000
2.000 4.000 
1.500 2.500

SKÚSTE TO U NÁS!
Pri štvornásobnom opakovaní 

piate ZADARMO!

I NZERCI A

c e n n ík  in z e r c ie
Jedno slovo 3 Sk /  Fotografia 30  Sk 

Príspevky zasielajte mesiac pred výročím! 
Bližšie informácie: 091-77 3 3 3  23

Plnofarebná publikácia 
prináša prehľad umenia, 

histórie a archeológie 
Vatikánu a Sixtínskej kaplnky.

Táto publikácia by nemala 
chýbať v žiadnej knižnici 

veriaceho kresťana.

Cena: 250 Sk + poštovné a balné!
Zasielame na dobierku.

Ponuka platí do vyčerpania zásob. 

Objednávky zasielajte na adresu:
SLOVO, P.O.Box 204, Hlavná 1, 080 01 Prešov

Dňa 22. 3. 2000 uplynie 10 
rokov, keď Pán života a smrti 
povolal vo veku 66 rokov môjho- 
drahého manžela Jozefa Kolesá- 
ra zo Sečoviec.

Tí, čo ste ho poznali, venujte 
| mu tichú spomienku.

S láskou spom ína manželka 
Veronika, sestry a ostatná rodina.
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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 - sk

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

bez DPH

STAŇTE SA
našimi spokojnými zákazníkmi

i
Vydavateľstvo Michala Vaška • Ružová 22 • Prešov teľ 091-427 63 • 091-77 11 407 • e-mail: vmv@vadium.sk
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KROJTEX
šitie krojov - prenájom krojov - 

výroba a predaj ľudovoumeleckých 
suvenírov - vyšívanie kostolných 

plachiet a rúch

predajňa: 
Hlavná 3 

080 01 Prešov, Slovensko 
tel.: ++ 421-91/7723 800

o
o
o
o
o
o
o
o
o
í lo
u
o
o

PETRA
Hlavná 3

K N IH Y - ČASOPISY- BOHOSLUŽOBNÉ 
PREDMETY A POTREBY- KOPÍROVANIE 

PAPIERNICTVO

Hlavná 1
GRAFICKÁ SADZBA A NÁVRHY- VYDÁVANIE 
KNÍH A ČASOPISOV - REKLAMNÁ ČINNOSŤ

TEL./FAX: 091-77 3 3 3  23 , MOBIL: 0 9 0 5  4 3 0  4 0 2

s. r. o.AUTOMONT J M-
\ g \ n é l  je len jec/er^

\  ... kľúč od bytu 

od garáže...

. od nového auta

... od nás ho získate najvýhodnejšie,
s 2-ročnou zárukou, s leasingovým predplatením už od 1,015. 
Možnosť akontácie už od 10%.
A niečo naviac:

mechanické zabezpečovacie zariadenie ZADARMO.

Prešov, Levočská 109
teľ: 091/77 101 13 
Hanušovce n.T., Počekanec 16
teľ: 0931/44 504 50

OB LEASING

člen finančnej skupiny CSOB

Prešov, Hlavná 9 6
teľ: 091/77 342 55 
77 915 52, 77 340 94

mailto:vmv@vadium.sk

