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Bodružal leží v severnej časti Nízkych Beskýd
v okrese Svidník, v bočnom údolí doliny Ondavy,
v nadmorskej výške okolo 355 m.
Prvá písomná správa o obci je v daňovom
súpise domov z roku 1600. Je uvedený v zozname
nových dedín, ktorých poddaní ešte neboli povin
ní platiť ročnú kráľovskú daň. To dokazuje, že
obec vznikla na makovickom hradnom panstve
v 80. - 90. rokoch 16. storočia. Podľa prof. F.
Uličného názov dediny vznikol pravdepodobne
podľa prezývky jej prvého šoltýsa. V urbári pan
stva Makovica z roku 1618 sa uvádza šoltýs Ihnat.
Toto priezvisko je dodnes rozšírené na východ
nom Slovensku. Poddaní z Bodružala sa zaobera
li aj drevorubačstvom, výrobou šindľa a dosák.
V
roku 1618 tu už bola cerkov a fara s kňa
zom. Patrilo mu pole (papsagh) v rozsahu polo
Ikony miestneho radu (namisni ikony) Zja
vičnej sedliackej usadlosti. V stredoveku bol venia Pána s predelou, sv. Michal archanjel,
Bodružal malou rusínskou dedinou v severový Hodigétria, Christos Pantokrator a sv. Mikuláš,
chodnom Šariši. V roku 1788 tu žilo 145 grécko v strede s kráľovskými dverami a po stranách
katolíkov. V roku 1991 mal iba 75 obyvateľov, s ikonami dvoch svätiteľov sv. Jána Zlatoústeho
z nich 38 gréckokatolíkov. Matriky narodených, a sv. Bažila Veľkého pochádzajú z druhej polo
sobášených a zomrelých farnosti Bodružal sa vice 18. storočia, a tiež ďalšie rady ikon znázor
zachovali od roku 1823 do roku 1922 a sú ulože ňujúcich niektoré hlavné sviatky „prazdniky“
né v zbierke cirkevných matrík v Štátnom oblast a apoštolov. Tieto perly spájajú dávne východné
nom archíve v Prešove. Farnosť Bodružal teraz ikonografické vzory s atribútmi západného ume
spravuje o. Mgr. Juraj Voroňák.
nia. Štvrtý rad zobrazuje dvanásť prorokov
Drevený gréckokatolícky chrám v Bodružali s Ukrižovaním v strede. Rámy ikon sú rozčlene
má rôzne uvádzané patrocíniá. V schematizmoch né jednoduchým rokajovým ornamentom.
prešovskej eparchie do roku 1948 sv. Mikuláša, Okrem toho je ikonostas a interiér výrazný mod
v Súpise pamiatok na Slovensku, I. diel. Bratisla rou a bielo-zlatou polychrómiou ramovania
va 1967 sv. Michala Archanjela a v najnovšom ikon. Vo vnútri na severnej stene hlavnej lode sa
schematizme gréckokatolíckeho prešovského bis zachovali zvyšky nástenných malieb, zobrazujú
kupstva z roku 1994 sv. Bažila Veľkého. Etnograf ce Posledný súd a Ukrižovanie z polovice 18.
PhDr. M. Sopoliga, DrSc. v reprezentačnej publi storočia.
kácii Perly ľudovej architektúry Prešov 1966 uvá
Ikonostas je štylizovaný v miešanom slohu
dza patrocínium sv. Mikuláša.
barokovo-rokokovej ornamentiky. Hlavný oltár
Podľa o. kanonika Andreja Dujčáka je v Bod za ikonostasom je barokový so starším obrazom
ružali z praktických dôvodov (pôst na sv. Miku Ukrižovania a s kamennou menzou, na ktorej je
láša) chrámový sviatok asi od roku 1934 na sv. v rokokovej kartuši (ozdobný plastický rámec)
Bažila Veľkého. Nebolo by od veci vrátiť sa k sta obraz Krista s krížom. Bočný oltárik (žertveník)
robylému patrocíniu sv. Mikuláša biskupa.
je ústredným obrazom Krista v okovách (Chris
Chrám v Bodružali bol postavený v roku tos stražduščij) z roku 1706 a s plastickými hla
1658, opravený v roku 1692 a obnovený v polovi vičkami anjelov na nadstavcových hlaviciach po
ci 18. storočia. Reštaurovaný bol v rokoch 1902 stranných stĺpov. V chráme je aj ikona s apošto
a 1945. Ikonostas a nástenné maľby boli reštau lom Pavlom a neznámym evanjelistom zo 17.
rované aj v roku 1995. Situovaný je na južnom storočia. Na opačnej strane je ikona Krista
svahu obce. Je to trojpriestorová zrubová stavba z konca 18. storočia. V roku 1968 ju v Bratislave
pozostávajúca z menšieho presbytéria štvorco rozdelili na dve časti. Interiér dopĺňa svietnik
vého pôdorysu, z väčšej štvorcovej lode a z obdĺž z konca 18. storočia v štýle neskorého baroka
nikového priestoru s bohato kovanými krížmi. a prenosný kríž.
Stavba je zvonku šalovaná doskami a krytá boha
Vzácna plačšeniča asi zo začiatku 19. storo
to členenou šindľovou strieškou. Pri chráme je čia je teraz v miestnosti na obecnom úrade. Na
malá zvonica z 19. storočia.
veži je zvon z roku 1759.
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ÚVODNÍK
na to si musíme dať odpoveď sami. Táto predveľkonočná aktivita je totiž mnohokrát len
utíšením svojho svedomia, že sme splnili všet
ko ako nám káže Cirkev a môžeme si spokoj
ne žiť ďalej ako doteraz, veď do vianočných
sviatkov, alebo do budúcej Veľkej noci je ďale
ko. A keď príde, splníme si zas svoju povin
nosť voči Bohu a všetko bude v poriadku. Ale
práve tento postoj v poriadku nie je.
Vtáča, ktoré dostalo od Stvoriteľa zdravé
a silné krídla, ktoré ho môžu vyniesť do výšky
oblohy, a tak mu pomôcť uniknúť nebezpe
čenstvu, nebude pri záchrane života utekať po
zemi, lebo nôžky ma oproti mačke omnoho
pomalšie, ale využije dar krídel a vznesie sa
do vzduchu. Tak aj my, čo sme dostali ne
smierny dar od Boha, totiž Spasiteľa Ježiša
Krista, vznesme sa do výšin svätosti na kríd
lach jeho milosti a okúsme šťastie a blaže
nosť, ktoré nám ponúka. Nebojme sa a vykroč
me z hriechu, držiac sa svojho Záchrancu
smelo napredujme k novému životu. Samo
zrejme, ako prvé krôčiky malého dieťaťa, aj
kroky života našej viery sú neisté. Bolo by
však nerozumné nekráčať, keď vieme, že nás
vedie Všemohúci Boh, a že s každým ďalším
krokom prichádza stále viac istoty. Aj otec
posadnutého chlapca urobil ku Kristovi krok
viery, ale zároveň sa chvel v svojej slabosti,
keď volal: „Verím. Pomôž mojej nevere!“(Mk
Vyjde z nich duch
9, 24)
Ani čiastočné neúspechy či pády nie sú
a vrátia sa do svojej zeme;
prekážkou, lebo Pán nás pozdvihne a poučí
v ten deň padnú ich plány.
ako ísť ďalej, ako to urobil v prípade svojich
Blažený, komu pomáha Boh Jakubov,
učeníkov. Dal im moc vyháňať zlých duchov
kto sa spolieha na Pána, svojho Boha.
(Ž 146, 4-5) a uzdravovať (Mk 6,7-13), a predsa v prípade
posadnutého chlapca nevedeli pomôcť. Keď
Božiu moc a jeho rozhodnutie chrániť sa ho potom pýtali, prečo oni nevedeli vyhnať
a pomáhať človeku ďalej opisuje Sväté písmo zlého ducha z chlapca, poučuje ich Ježiš
o potrebe intenzívnej modlitby (Mk 9,29),
takto:
a na inom mieste hovorí o tom, že majú malú
vieru (M t 17,20).
On stvoril nebo i zem,
Samotné Sväté písmo i život Cirkvi nám
more a všetko, čo je v ňom.
potvrdzuje, že tí, ktorí vytrvali s Kristom
On zachováva vernosť naveky,
a dali sa ním viesť, dosiahli dokonalý pokoj
utláčaným prisudzuje právo,
a radosť. Oddajme sa teda i my inak ako dote
hladujúcim dáva chlieb.
raz moci Všemohúceho Boha a jeho milosti
Pán vyslobodzuje väzňov,
a prežime zostávajúce dni pôstneho času v po
Pán otvára oči slepým,
sväcovaní a modlitbe za dar pevnej viery, aby
Pán dvíha skľúčených,
sme v celom svojom živote čerpali silu, pokoj
Pán miluje spravodlivých.
a radosť z vykupiteľského diela Ježiša Krista.
Pán ochraňuje cudzincov,
ujíma sa siroty a vdovy,
a hatí cesty hriešnikov.
(Ž 146, 6-9)

ú obdobia, keď sa cítime silnejší ako
inokedy a pevní v svojom postavení,
alebo istí pri plnení svojich úloh. Avšak
nie zriedka sa táto naša istota a sila zo dňa na
deň zrúti ako stavbička z kariet a v tej chvíli
sa cítime priam nevládni a bezmocní. Ak
príde v takej chvíli odniekadiaľ pomocná ru
ka, povzbudivé slovo, alebo iná posila, určite
vieme byť za to vďační. Aké úžasné je vedo
mie a istota stáleho pomocníka a silného
ochrancu, netreba ani zdôrazňovať. Tak na
príklad, dieťa, žijúce odmalička v kruhu svo
jich najbližších - rodičov, starších súroden
cov, si v nebezpečenstve nevie nič krajšie pred
staviť ako podanú ruku niektorého z nich.
Nám všetkým sa podáva pom ocná ruka.
Nikto z nás nie je opustený. Boh vo svojej
nekonečnej láske k ľuďom podal nám ruku
prostredníctvom svojho Syna. Poučuje nás,
posilňuje a povzbudzuje, vedie a chráni. Prob
lém je ale v tom, že my zabúdame na túto
stálu ponuku neba a m nohokrát hľadáme po
moc a istotu vo veciach a ľuďoch tohto sveta.
Ale zo Svätého písma pre nás znie jasná vý
zva. Pri svätej liturgii v druhej antifóne, v predobrazujúcej piesni, v jej druhom verši spieva
me: Nespoliehajte sa na kniežatá ani na ľudí
vôbec, oni pomôcť nemôžu; a žalmista pokra
čuje:

S

ThLic. Michal Zorvan
okresný dekan
odborný asistent
na GBF PU v Prešove

Prežívame pôstnu dobu, aby sme sa
dobre pripravili na slávenie Kristovho vzkrie
senia. Určite sa chystáme v tom to predveľkonočnom čase na prijatie sviatosti pokánia
a sviatosti eucharistie, ale či naozaj chceme
prijať ponúkanú pom ocnú ruku nášho Spa
siteľa a zveriť mu každú oblasť svojho života,

M
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Miesto, ktoré spolu navštívime, je Nazaret. Jeho pomeno
vanie znamená ratolesť, alebo strážnu vežu. Do Nazareta je to
z Ain Karim smerom na sever veľký kus cesty. Keď si spome
nieme, že túto cestu po kopcoch musela prejsť Panna Mária
k Alžbete a to ešte v požehnanom stave, obdivujeme jej vytrva
losť a odhodlanosť, ktorú týmto skutkom ukázala. Krajina
v okolí Nazareta skôr pripomína krásnu zelenú krajinu zo
Slovenska, než púšť okolia Betlehema. Ale toľká krása vegetá
cie sa nenachádza ani na Slovensku. Azda pre túto výnimoč
nosť prírody volajú Nazaret kvetom Galilei. A práve v tejto nád
hernej scenérii navštívil mladú štrnásťročnú pannu archanjel
Gabriel a povedal jej: „Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou.
Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký
a bude sa volať synom Najvyššieho. Svätý Duch zostúpi na teba
a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa sa bude volať
svätým, bude to Boží Syn“ (Lk 1,28b. 31- 32a. 35).
Nazaret je dnes „baštou kresťanstva“ v Svätej Zemi. Je to
skoro stotisícové mesto. Kresťania tu tvoria veľkú časť obyvateľ
4
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stva, čo sa o iných mestách v Izraeli nedá povedať. V prvom sto
ročí bol Nazaret výhradne židovským mestom, ale postupným
vplyvom Rímskeho impéria sa tu usadzovali kresťanské rodiny,
ktoré už v 4. storočí začali v Nazarete na miestach spojených
s Ježišom a Máriou stavať chrámy. Dnes je toto mesto plné kres
ťanských chrámov jednotlivých cirkví, ktorých spoločenstvá tu
vytvárajú veriaci: ortodoxní, gréckokatolíci, rímskokatolíci,
maroniti, anglikánci, kopti, arméni, baptisti a ďalšie protestanské skupiny. Tieto cirkvi tu udržujú množstvo škôl a nemocníc.

SVÄTÁ ZEM

Stavba dnešnej baziliky, ktorá je perlou Nazareta a najväč
šou kresťanskou stavbou Stredného východu, bola ukončená
v roku 1969 podľa návrhu architekta Giovanniho Muzzia. Je to
už piaty chrám na mieste Zvestovania. Pozostatky prvého chrá
mu, ktorý dal postaviť cisár Konštantín, boli objavené v roku
1955. Druhý chrám na tomto mieste pochádza z byzantskej
doby, tretí z 12. storočia a predposledný - štvrtý - bol dokonče
ný v roku 1877. Ešte pred ukončením stavby bola táto bazilika
vysvätená pápežom Pavlom VI. v roku 1964, keď navštívil
Svätú zem. N a priečelí baziliky sa nachádza latinský nápis
„A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“. Nad ním sú
reliéfy štyroch evanjelistov a nad nimi reliéf Márie a archanjela
Gabriela. Bazilika má dve podlažia. Hornú trojloďovú časť
zastrešuje kupola v tvare naopak obrátenej ľalie. Centrálnym
objektom tejto časti baziliky je veľmi rozmerné umelecké dielo
nazvané „Víťazstvo všeobecnej cirkvi“, ktoré zrealizoval talian
sky maliar Salvarore Sciume. Nad všetkým je Boh Otec, ktorý
je zobrazený ako vševidiace oko, pod ním Svätý Duch v podo
be holubice a pod nimi Ježiš Kristus s roztiahnutými rukami.
Pri Kristovi stojí sv. Peter a v pozadí na tróne sedí Panna Mária
ako Matka Cirkvi. Svätú Cirkev vedú po ceste spásy Svätí
Otcovia. Pred touto freskou sa nachádza obetný stôl z červené
ho granitu v tvare lode, ktorá symbolizuje Cirkev. Umelecké
diela po stenách znázorňujú tajomstvo Zvestovania.
Pod touto bazilikou sa nachádzajú nielen pozostatky
byzantského a križiackeho chrámu, ale aj krstiteľnica zo židovsko-kresťanskej synagógy z 3. storočia. Centrálnym objektom
spodnej časti baziliky je skromný príbytok Božej Matky.
Podobne ako v Ain Karim, aj tu je miesto počatia Ježiša Krista

Na predchádzajúcej strane - Pohľad na Nazaret

a vnútro Jaskyne zvestovania.
Hore - Matka Sedembolestná - Patrónka Slovenska

označené kamennou hviezdou, nad ktorou je oltárna doska.
Nad hviezdou je nápis: „A Slovo sa tu telom stalo“. Po pravej
strane sa nachádza stĺp symbolizujúci miesto, kde stál archan
jel Gabriel.
V
halovej časti pred bazilikou sa nachádzajú mozaiky zná
zorňujúce Matku Božiu. Nechýba tam ani mozaika Sedembolestnej Pannny Márie - Patrónky Slovenska od prof. Jozefa
Cincíka, ako aj mozaika - ikona Vladimírskej Matky Božej.
Zaujímavosťou bolo zobrazenie Matky Božej ako Černošky,
alebo ako Číňanky.
Vedľa novodobej baziliky je františkánsky kostol sv. Jozefa,
ktorý stojí nad miestom domu Jozefa a Márie, teda bydliska
Ježiša Krista. Nad hlavným oltárom sa nachádza freska Svätej
rodiny. V jeho útrobách nájdeme Jaskyňu Svätej rodiny, kde
mal pravdepodobne sv. Jozef dielňu. Nájdeme tam aj krstiteľ
nicu z čias prvých kresťanov, ktorá má sedem schodov na vstup
nej strane ako symbol zrieknutia sa siedmich hriechov a sedem
schodov na strane výstupnej ako symbol prijatia siedmych
čností.
Ďalším chrámom, ktorý nájdeme v Nazarete, je chrám gréc
kokatolíckej cirkvi postavený nad miestom, kde sa nachádzala
stará synagóga. Tento chrám dnes nesie pomenovanie
„Mesiášova škola“. Cesta k nemu vedie spleťou úzkych uličiek,
kde z oboch strán číha na pútnikov pokušenie niečo si kúpiť.
Nájdete tu výrobky z kože, olivového dreva, sakrálne predmety
aj ľudové umelecké diela.
Na severovýchodnej strane mesta v grécko-ortodoxnom
Chráme sv. Gabriela sa nachádza jediný živý prameň vody,
ktorý nesie pomenovanie Prameň Panny Márie. Ten akoby sym
bolizoval, že vďaka Márii, skromnej mladej dievčine z Nazare
ta, má svet konečne prameň živej vody - Ježiša Krista.

od Dr. J. Cincíka na nádvorí baziliky v Nazarete.
Dole - Chrám svätého Jozefa v blízkosti Baziliky zvestovania.

Juraj Gradoš
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ROZHOVOR ________________________

G e n e rá ln a p re d s ta v e n á
n a Slovensku
Matka generálna, čo je cieľom Vašej
terajšej návštevy na Slovensku?
Prišla som tu na pozvanie provinciálnej predstavenej sr. MUDr. Nikolaji
Mydlíkovej. Provincia Bolestnej Panny
Márie v Prešove zvolala provinciálnu kapi
tulu. Požiadali ma, aby som túto kapitulu
moderovala a pomohla pri riešení niekto
rých otázok. Takéto pozvania sú v našom
ráde bežné.
N a Slovensku nie som prvýkrát. Prvý
krát som tu bola v roku 1989, keď sme
mali kapitulu v Kostolnej, kde bola voľba
terajšej provinciálnej predstavenej, ktorá
bola vtedy ešte v civilnom zamestnaní.

Sr. Mgr. Dia Stasiuková, OSBM, gene
rálna predstavená Rádu sv. Bažila Veľké
ho v Ríme. Pochádza z Ľvova (Ukrajina).
Ako sedemročná odišla s rodičmi cez
Slovensko a Rakúsko do Ameriky. V Mi
chalovciach sa ich ujali otcovia redemtoristi a poskytli im pomoc. Do Rádu sv.
Bažila Veľkého vstúpila vo Philadephii
dňa 21. septembra 1957, večné sľuby zlo
žila v roku 1963. Ukončila vysokú školu
z odboru psychológia. Najprv pôsobila
ako učiteľka, neskôr ako dekanka Malého
kolégia pre mladých (gymnázium). V Rí
me začala pôsobiť od roku 1983 ako
zástupkyňa generálnej predstavenej. Na
generálnej kapitule v roku 1989 bola zvo
lená za generálnu predstavenú a túto funk
ciu zastáva už druhé volebné obdobie.
Tejto funkcie sa ujala v čase pádu komu
nizmu. Zohrala podstatnú úlohu pri obno
ve baziliánok vo východnej Európe.
Hovorí ukrajinsky, anglicky a taliansky.
Má mimoriadne organizačné schopnosti,
s ktorými sa delí so svojimi sestrami.
Svojich podriadených učí pracovať a ria
diť a dbá o ich vzdelanostnú úlohu. Za
čiatkom marca t. r. navštívila Prešov aj so
svojou zástupkyňou a prvou radkyňou sr.
Barborou Mihalčikovou, OSBM. N a Slo
vensku bola už niekoľkokrát a je tu takmer
ako doma. Pri tejto príležitosti sme jej
položili niekoľko otázok.

Čo ste očakávali od zasadnutia tejto pro
vinciálnej kapituly?
Kapitula je zákonodarný a volebný
orgán. Riadne zasadnutie je každých päť
rokov. Mimoriadne zasadnutie sa zvoláva
podľa potreby. N a žiadosť tunajších ses
tier bola terajšia kapitula zvolaná skôr. Je
to z dôvodu, že je Jubilejný rok, a tiež, aby
sme mali dostatok času na prípravu gene
rálnej kapituly v Ríme.
Úlohou tejto provinciálnej kapituly
boli dva body.
Po prvé: úprava niektorých rehoľných
predpisov. Máme Konštitúcie a Generálne

direktórium platné pre celý Rád sv. Bažila
Veľkého. Na základe toho si každá provincia navrhuje tzv. Provinciálne direktórium, špecifické pre danú mentalitu, tradí-

Sestry baziliánky počas bohoslužby
Prvá zľava terajšia provinciálna predstavená
sr. MUDr. Nikolaja Mydliková, OSBM

ciu a obyčaje. Napr. otázka pôstu, život
v komunite, riadenie provincie a i. Tiež
bolo potrebné ustanoviť program pre bu
dúcu provinciálnu radu.
Po druhé: keďže dňom 15. júla 2000
končí funkčné obdobie doterajšej provin
ciálnej predstavenej, terajšia kapitula,
ktorá mala svoje riadne zasadnutie
v dňoch 9.-12. marca, na programe mala aj

Provinciálny dom sestier baziliánok na Narcisovej ulici v Prešove.
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Ukrajine 1 provinciu, ktorá je našou naj
väčšou provinciou. Je tam 250 sestier. Na
Slovensku máme v Prešove jednu provin
ciu, ku ktorej patria Rehoľné domy
v Bardejove a vo Svidníku. V Sečovciach
je ešte jedna delegatúra (od r. 1994). Na
celom svete máme všetkých sestier 660.

Sestry baziliánky pri posviacke rehoľného domu v Bardejove

voľbu novej provinciálnej predstavenej.
Funkčné obdobie provinciálnej predstave
nej je päťročné (u generálnej predstavenej
je šesťročné funkčné obdobie) a môže byť
zvolená dvakrát. Takéto funkčné obdobie
u doterajšej predstavenej sa skončilo.
Novou provinciálnou predstavenou na
Slovensku sa stala sr. ThLic. Štefánia
Blichová, OSBM. Jej zástupkyňou a prvou
radkyňou sa stala sr. Mgr. Alžbeta
Dacejová. Ďalšími radkyňami sa stali sr.
Mgr. Teodózia Virová, sr. Jozefa Šimová
a sr. Simeona Hutníková.

Večné sľuby zložila v roku 1987. Študova
la na Gregoriánskej univerzite v Ríme Fakulta Regina mundi, odbor náboženské
vedy. Licenciât z odboru Spirituálna teo
lógia získala na Katolíckej univerzite
v Lubline. T. č. je katechétkou v Barde
jove. Svojej funkcie sa ujme 15. júla t. r.
Ste generálnou predstavenou všetkých
baziliánok na celom svete. Kde všade pra
cujú Vaše sestry?
Provincie máme: 2 v Amerike, 1
v Argentíne, 1 v Rumunsku, 1 v Chorvát
sku, kde je aj 1 viceprovincia. V Maďarsku
máme 1 delegatúru, v Poľsku 1 viceprovinciu, v Austrálii 1 delegatúru a na

Ako vidíte činnosť baziliánok na Slo
vensku?
Baziliánky na Slovensku majú svoje
zvláštne miesto v našom ráde. V minulom
období prežili toho veľmi mnoho, i bolest
ného. Ostali verné tradíciám. Kým sestry
v ostatných štátoch zaviedli do obradov
reč ľudu - v Amerike anglicky, na Ukrajine
ukrajinsky (vo Ľvove aj starosloviensky),
na Slovensku zostali pri staroslovienskom
jazyku. V tejto reči sa modlia, spievajú
a konajú bohoslužby. Je veľmi potrebné,
aby sa v našom ráde niekto modlil staro
sloviensky. Tiež vychovali mnoho mla
dých sestier, čo hodnotím veľmi vysoko.
Vybudovali nové kláštory, majú cirkevnú
školu - zdravotnícku (v Prešove) a gymná
zium (v Trebišove), na ktorých aj učia.
Ďalej sa venujú mládeži, učia nábožen
stvo, šijú bohoslužobné rúcha. Niektoré
z nich píšu ikony.
V
Prešove vydávame časopis Slovo, ktorý
iste poznáte. Čo odkážete našim čitateľom?
Iste, poznám ho a občas sa mi v Ríme
dostane do rúk aj Vašou zásluhou. Prajem
Vám veľa Božieho požehnania pre Vašu
prácu a čitateľom posielam srdečné
pozdravy.
Rozhovor pripravil František Dancák
Snímky autor

IDENTITA Rádu svätého Bažila Veľkého

sr. ThLic. Štefánia Blichová, OSBM

- oslavujú trojjediného Boha evanjeliovým spôsobom života
- sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti nasledujú Ježiša Krista
- Boha oslavujú účasťou na sv. liturgii, spevom žalmov a osobným živo
tom modlitby
- ako rád východnej cirkvi sa formujú v jej tradíciách, zákonoch
a duchovnosti
- spôsob ich života je kontemplatívny a apoštolátny
- žijú životom vzájomnej pomoci v láske, zjednocujúc sa v modlitbe
a slúžení.

Čo nám môžete povedať o novej provin
ciálnej predstavenej?
Nová provinciálna predstavená sr.
ThLic. Štefánia Blichová sa narodila 16.
októbra 1956 vo Varechovciach. Do Rádu
sv. Bažila Veľkého vstúpila v roku 1975.

Sestry baziliánky sa snažia nasledovať Ježiša Krista už 16 storočí.
Rád založila sestra sv. Bažila Veľkého sv. Makrína, ktorej je aj zasväte
ná kaplnka v provinciálnom dome v Prešove. Na Slovensko prišli sestry
baziliánky v roku 1922. Dnes na Slovensku pôsobia v dvoch väčších
spoločenstvách - prešovskej provincii a sečovskej delegatúre.
SLOVO - ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - 7/2000
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IMilĽSwBis
Pre človeka, ktorý hriechom narušil
svoj vzťah k Bohu, je pokánie jedinou ces
tou, ktorým uznáva svoju vinu, ľutuje ju
a sľubuje nápravu.
Už sv. Ján Krstiteľ, Pánov Predchodca,
volal: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo
nebeské kráľovstvo“ (M t 3, 2). Keď prišiel
Ježiš, hneď na začiatku svojho verejného
pôsobenia hovoril: „Naplnil sa čas a pri
blížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa
a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15).
Z tejto príčiny sa stýkal s hriešnikmi
a zahrňoval ich svojou láskou. Farizeji sa
nad týmto jeho činom pohoršovali, ale
Ježiš im povedal: „Neprišiel som volať
spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kaja

jsäBMm ernssm
li“ (Lk 5, 32). „Jeho Boh ustanovil ako
prostriedok zmierenia skrze jeho krv...“,
píše sv. apoštol Pavol (Rim 5, 25). To je
dôvod, pre ktorý Boží Syn prijal na seba
ľudskú prirodzenosť a oslobodil človeka
z otroctva hriechu a znovu mu vrátil prvot
nú dôstojnosť Božieho dieťaťa.
K Ježišovi priniesli raz ochrnutého člo
veka. Priniesli ho preto, aby mu vrátil
zdravie. Ježiš však lieči najprv jeho dušu.
Chorému povedal: „Synu, odpúšťajú sa ti
hriechy“ (Mk 2, 5). Keď mu to farizeji
a zákonníci vytýkali, vyhlásil: „Syn člove
ka má na zemi moc odpúšťať hriechy“
(Mk 2, 10). A touto mocou odpúšťal hrie
chy každému, u koho videl kajúce srdce.

M á ria - človek
Každý rok 25. marca a v tomto
Jubilejnom roku 2000 ešte s väčšou lás
kou si pripomíname tú skutočnosť, že po
dlhom, predlhom období smutnej exis
tencie ľudstva, sa jeho túžba po návrate
k Bohu skoncentrovala v srdci dievčiny
Márie. Toto srdce bolo čisté, tiché
a pokojné ako lesný pramienok. Boh sa
v ňom videl ako v zrkadle.
I zaľúbilo sa mu urobiť si v ňom
chrám. Ono sa stalo prvým príbytkom
jeho Syna, ktorý prišiel zachrániť ľudstvo.
Prečo? Je to stará a známa história.
Boh stvoril človeka. N a svoj obraz ho
stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. Člo
vek - muž a človek - žena, odráža jeden
obraz Boha. Tento obraz bol krásny,
dokonalý, živý, slobodný.
A L E ... Práve sloboda sa stala pre
človeka kameňom úrazu. Nasledoval pád.
Človek sa začal vzďaľovať od Boha,
odvracať sa od neho a Boží obraz v ňom
sa strácal stále viac zastretý, zakalený,
nezreteľný, nečitateľný. To platí rovnako
pre človeka - muža, ako pre človeka ženu. Človek tým trpel a dodnes veľmi
trpí. Nechce si to uznať, lebo chce byť
„ako Boh“ - chce vládnuť sám, nechce sa
nikomu podriadiť, s nikým poradiť. Chce
byť sebestačný. Výsledkom toho je neu
stály boj o prvenstvo. Hriech, ktorý to
spôsobil, sa lavínovité šíri aj so svojimi
dôsledkami: utrpením a smrťou, ktoré sú
druhou stranou mince hriechu.
Celé veky v tomto boji trpeli viac ženy
ako muži. Žena ako matka, otrokyňa,

8

-

Evanjelium je plné takýchto príkladov.
Odtiaľ vieme, že odpustil Márii Magda
léne. Neodsúdil ani cudzoložnú ženu, nad
ktorou židia dvíhali kamene. Neodsúdil
ju, ale odpustil jej s tým, aby viac nehreši
la. Prijíma pokánie mýtnika Zacheja
v jeho dome. Milosrdným okom pozrel
i na Petra, ktorý ho trikrát zaprel a na
dôkaz odpustenia ho ustanovil za viditeľ
nú hlavu svojej Cirkvi. Nezavrhol ani
lotra, ktorý skonával na kríži a kajal sa.
Prisľúbil mu, že ešte v ten deň bude s ním
v raji.
Aké milé je úprimné pokánie nášmu
nebeskému Otcovi, ukázal Ježiš v mno
hých podobenstvách. Spomeňme si na pri-

obraz Boha

slúžka, nezaplatená pracovná sila v továr pokoj a lásku. Preto v nej bol Boží obraz
ňach, neuznávaná ako rovnocenný part najzreteľnejší. Bol to dokonalý obraz
ner, predávaná a kupovaná, znevažovaná. dôstojný Boha. Preto k Márii Boh posiela
anjela, ktorý jej zvestoval, že si ju Pán
vyvolil za matku svojho Syna. A ona
verná svojmu štýlu, súhlasila: „ÁNO,
Pane - som tvoja slúžka“. Keď hľadíme
na tento obraz, uvedomujeme si, že každé
ticho a láska odrážajú Božiu dôstojnosť
a nositelia týchto vlastností sú dôstojnými
nádobami Boha.
Človek - žena, uvedomuješ si, že
Mária je tvoja sestra, že ti chce pomáhať
na tvojej ceste k cieľu - k Bohu? Že i tvoja
veľkosť je v tichu, pokoji, odpúšťaní,
v láske? Že tvojim najväčším nepriateľom
je sebectvo a pýcha?
Toľko sa hovorí o ľudských právach
a tak veľmi sa šliapu. Hovorí sa o rovno
právnosti ženy a nikdy nebola tak poni
žovaná ako dnes, keď ju používajú ako
„surovinu pre reklamný priemysel“. Ho
vorí sa o dôstojnosti ženy a jej poslaní vo
svete, ale väčšinou sú to len frázy. Mária
zneucťovaná, za nič pokladaná, bezpráv nebojovala ani za rovnoprávnosť žien, ani
na, nevzdelaná. Pritom hlavné bremeno za uznanie ich dôstojnosti a ich ľudských
starostlivosti o rodinu bolo na jej ple práv. Všetko to mala v sebe, lebo Boh bol
ciach. Celé tisícročia niesla žena tento v nej. Ukázala tým aj nám správnu cestu.
svoj údel, zväčša ticho a pokorne. Keď sa Môžeme ju nasledovať v tom, že budeme
človek nahne na pokojnú hladinu vody, Bohu hovoriť ÁNO, Pane, v každej situá
vidí zreteľne svoj obraz. Ticho a pokoj cií nášho života. Určite sa naša dôstoj
spôsobujú, že v človekovi, ktorý je nosite nosť nestratí, ale naopak, vzrastie.
ľom týchto vlastností, sa zreteľne objavu
Panna Mária, naša sestra a matka,
je obraz Boha.
pomáhaj nám pri tom.
Zo všetkých ľudí na svete jedna žena
Eva Voskárová
- Mária, mala v sebe stopercentné ticho,
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beh o mýtnikovi a farizejovi. N a pastiera,
ktorému sa stratila jedna ovečka, že zane
chá ostatné a hľadá stratenú. A ako sa teší
z jej nájdenia! Na ženu, čo hľadá stratenú
drachmu. Najkrajšie to vyjadril v podo
benstve o márnotratnom synovi. Radosť
otca nad návratom svojho strateného syna
je tu radosťou, akú má náš nebeský Otec
z úprimného pokánia kajúcnika. „Tak
bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným
hriešnikom, ktorý robí pokánia...“ (Lk 15,
7).
Z uvedeného je jasné, aké milé je poká
nie nášmu nebeskému Otcovi, ktorým
napravujeme svoj vzťah k Bohu, ktorý sme
porušili svojimi hriechmi. K tomuto
Otcovi, ktorý nechce smrť hriešnika, mô
žeme sa kedykoľvek s dôverou obrátiť
s plnou dôverou, že nás prijme.
Po skončení druhej svetovej vojny,
v jednom kláštore, z ktorého Nemci uro
bili vojenskú nemocnicu, boli do omietky
nechtami vyryté slová: „Ľútosť sa dostaví,
keď je už neskoro“. Pod týmito slovami
boli hrozné slová: Kandidáti smrti. A pod
nimi asi šesť mien. Boli tu podpísaní ľudia,
ktorí čakali na popravu a pritom túžili po
živote. Ľutovali. Čo vlastne ľutovali? Vedel
aspoň niektorý z nich, že na jeho ľútosť
stále čaká Boh?
Každý hriešnik môže ľutovať, aj keď je
„príliš neskoro“. Boh je vždy hotový prijať
nás do svojej lásky. Kajúci lotor na kríži je
v tom veľkým príkladom.
Na to nám poskytuje príležitosť aj toto
pôstne obdobie, ktoré je časom obrátenia
a milosti a ktorý v tomto Jubilejnom roku
2000 má osobitný charakter. Svätý Otec
Ján Pavol II. vo svojom Posolstve na pôst
ne obdobie roku 2000 sa k nám takto pri
hovára: „Jubilejný rok je časom milosti,
v ktorom sme vyzvaní otvoriť sa osobit
ným 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 sme zakúsili obnovenú
silu Božej lásky, ktorá dopúšťa a uzmieru
je. Boh ponúka svoje milosrdenstvo kaž
dému, kto ho chce prijať, aj keď je vzdia
lený a pochybuje. Dnešnému človekovi,
unavenému všednosťou a falošnými ilúzia
mi, 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
»zmieriť sa s Bohom« (2 Kor 5, 20)“.
Využijeme ho?
František Dancák

- s y m is m l

mnástroj
spásy
Tretia pôstna nedeľa svätého pôstu
má názov krížupoklonná nedeľa. V tento
deň kladie Cirkev pred oči svojich veria
cich Kristov kríž. Poznáme veľa symbo
lov, ktoré sú spojené s kresťanstvom ryba, pelikán, trojuholník, ľalia..., ale naj
významnejším a najznámejším znakom
kresťanov je kríž. Veď na ňom sa odo
hrala udalosť, ktorá naplnila dejiny spásy.
Z histórie vieme, že kríž bol symbo
lom potupy, najväčšieho poníženia ľud
skej dôstojnosti. Na smrť na ňom odsud
zovali najväčších zločincov, najposlednejších členov ľudskej spoločnosti. Bol to
ten najukrutnejší spôsob popravy.
Ale smrť Ježiša Krista z Nazareta cel
kom zmenila ľudský pohľad na kríž. Ježiš
- Boh, ktorý prijal ľudskú prirodzenosť
„stal sa poslušným až na smrť, až na smrť
na kríži“ (Flp 2, 8). Vedel, čo ho čaká.
Trikrát predpovedal učeníkom svoje bu
dúce utrpenie a smrť. „Syn človeka bude
vydaný do rúk ľudí, zabijú ho; ale tretieho
dňa vstane z mŕtvych“ (Mt 17, 22). Ježiš
prijal kalich utrpenia, aby tak splnil vôľu
svojho nebeského Otca. M nohí azda
namietajú: „To mohol urobiť len blázon
a fanatik“. Nie, nebol to fanatizmus, ne
bola to bezcieľna obeta pre popularitu.
Ježiša na kríž viedla láska, ktorá sa nám
darovala až do krajnosti.
Erich Fromm vyznáva: „Láska je
umenie, na svete nie je nič dôležitejšie,
ako sa tomuto umeniu naučiť.“ A tým
najväčším a najznámejším učiteľom lásky
je Pán Ježiš. Učí nás, že každá pravá
láska vedie ku krížu. Že milovať znamená
dať sa ukrižovať. Sú to azda silné a odváž
ne slová, ale odkedy je na svete dedičný
hriech, pre človeka je naozaj veľmi ťažké
milovať pravou láskou - teda zabúdať na
seba a darovať sa blížnemu. Preto je cesta
lásky aj cestou kríža.

Keď si všimneme kríž, vidíme, že sa
skladá z dvoch brvien. Zvislé, smerujúce
k nebesiam, k Bohu, naznačuje lásku
k Stvoriteľovi a priečne, smerujúce k ľu
ďom do celého sveta, naznačuje lásku
k blížnemu. Priečne rameno je upevnené
na zvislom, a to charakterizuje skutoč
nosť, že láska k Bohu a k človekovi sa
nedá oddeliť.
Ak niekto žije len v ľudskej rovine,
akoby bez „zvislého ramena“, skôr, či
neskôr nebude vládať. Únava a vyčerpa
nosť ho pritláča k zemi. Možno teda
povedať, že čím väčšie je priečne rameno
kríža, tým pevnejšie musí byť jeho rame
no zvislé. Čiže, ak má byť láska ozajstná
a na celý život, musí byť „zavesená“ na
Bohu. Boh je prameňom každej lásky,
ktorá dáva zmysel životu, pre ktorú jedi
nú sa oplatí položiť život. Potvrdil to sám
Pán Ježiš Kristus, ktorý nám ukázal ces
tu, vlial nám nádej, že každý kríž a každé
utrpenie má zmysel a veľkú hodnotu
pred Bohom. Aj keď je to pre nás veľa
krát nepochopiteľné.
„Skrze jeho smrť a zmŕtvychvstanie
môžeme dúfať, že naše slzy, ani slzy tých,
čo trpeli a trpia pre ľudskú zlobu a ne
spravodlivosť, nebudú preliate nadarmo.
A dúfať môžu aj tí, ktorí od sveta už nič
nečakajú, nielen nevyliečiteľné chorí, ale
napríklad aj tí, čo veľmi rýchlo stratili
blízkeho človeka. Veríme predsa v budú
ce stretnutie vo večnosti.“ (Johannes B.
Brantschen).
Preto by mal každý kresťan vo svojom
srdci nosiť pevnú vieru a nádej, že len
kríž nesený s Ježišom Kristom dáva člo
vekovi silu a je zárukou, že nijaká obeta,
nijaké utrpenie, nijaká bolesť nie je ne
zmyselná a zbytočná. Naopak, je pevnou
zárukou slávneho veľkonočného rána vo
večnosti.
Ján Zavacký
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týchto sedem častí prosby o odpustenie.
Pápež Ján Pavol II.:
Milí bratia a sestry, volajme s dôverou
k Bohu nášmu Otcovi, ktorý je milosrdný
a trpezlivý, bohatý na milosrdenstvo, lásku
a vernosť. Nech prijme ľútosť svojho ľudu,
ktorý v pokore vyznáva svoju vinu a nech
mu dá svoje milosrdenstvo.

III. Vyznanie hriechov
proti jednote Kristovho tela
Kardinál Roger Etchegaray:
Daj, nech vyznanie hriechov, ktoré
narušili jednotu Kristovho tela a zranili
bratskú lásku, urovnalo cestu zmiereniu
a spoločenstvu kresťanov,

Pápež Ján Pavol II.:
Milosrdný Otče, večer pred svojím utr
pením sa tvoj Syn modlil za to, aby veriaKardinál Bernardín Gantin:
ci v ňom boli jedno. Avšak oni nesplnili
Daj, nech Svätý Duch osvieti naše jeho vôľu. Vytvorili protiklady a rozdelevyznanie a našu ľútosť. Naša bolesť je nia. Navzájom sa odsudzovali a bojovali
úprimná a hlboká. Keď v pokore uvažuje- proti sebe. Vrúcne vzývame tvoje milosrI. Všeobecné vyznanie viny

CIRKEV prosí i
V Prvú pôstnu nedeľu 12. marca
poprosil pápež Ján Pavol II. o odpustenie
za omyly a hriechy kresťanov za 2000
rokov histórie Cirkvi. Svätý Otec Ján
Pavol II. vyznal viny v oblasti porušovania
mieru, práv národov a úcty k iným nábo
ženstvám, spomenul zavinenia proti ute
čencom a Rómom, hriechy proti dôstoj
nosti ženy a porušovanie ľudských práv,
vrátane maloletých a nenarodených deti.
Pri slávnostnej sv. omši v Chráme sv.
Petra sa s ľútosťou vyjadril o metódach
neznášanlivosti a odsúdil rozdelenie kres
ťanstva a najmä nenávisť k židom. Po pro
cesii kajúcnosti cez Svätú bránu sa pápež
Ján Pavol II., kardináli a biskupi pred za
čiatkom sv. omše zhromaždili na modlitbu
pred Michelangelovou Pietou v Chráme
sv. Petra. Za spevu litánií došla procesia
stredom chrámu k hlavnému oltáru nad
hrobom apoštola sv. Petra. N a vyjadrenie
spojitosti s východnou cirkvou sa evanjeli
um čítalo taliansky a grécky.
V homílii Svätý Otec zdôraznil, že
uznanie omylov minulosti pomáha za
ostriť svedomie pre chyby dneška a otvoriť
cestu k obráteniu. Prosíme o odpustenie
za rozdelenia, ktoré medzi kresťanmi
vznikli, za používanie násilia, ktoré kresťa
nia v službe pravde spáchali, za postoje
nedôvery a nepriateľstva voči prívržen
com iných náboženstiev. Dnešní kresťania
by si mali tiež priznať svoju zodpovednosť
za ateizmus, náboženskú ľahostajnosť,
etický relativizmus, porušovanie práva na
život, nezáujem o chudobu toľkých ľudí,
za svoj postoj k týmto zlám a za náš po
diel na znetvorení tváre Cirkvi.
Pred starým dreveným krížom z kosto
la S. Marcello vyslovil pápež Ján Pavol II.
10

me nad vinou minulosti a úprimne si očis
tíme našu pamäť, priveď nás na cestu pra
vého obrátenia.
Pápež Ján Pavol II.:
Pane Bože náš, ty neustále posväcuješ
svoju Cirkev na jej ceste časom krvou svoj
ho Syna. Po všetky veky poznáš jej údy,
ktoré svojou svätosťou žiaria v jej lone, ale
vieš aj o iných, ktoré sú ti neposlušné
a odporujú vyznaniu viery a svätému evan
jeliu. Ty zostávaš verný, aj keď my sa stá
vame nevernými. Odpusť nám naše viny
a daj, nech sme medzi ľuďmi pravými
svedkami o tebe. O to prosíme skrze
Krista nášho Pána.
II. Vyznanie viny v službe pravde
Kardinál Joseph Ratzinger:
Nech každý z nás dôjde k názoru, že aj
ľudia Cirkvi v mene viery a morálky vo
svojom potrebnom nasadení na ochranu
pravdy občas siahli na metódy, ktoré
nezodpovedajú evanjeliu. Pomôž nám
napodobňovať Ježiša Krista, ktorý je mier
ny a pokorný srdcom.
Pápež Ján Pavol II.:
Pane, ty si Bohom všetkých ľudí.
V niektorých obdobiach histórie pripustili
kresťania metódy neznášanlivosti. Pretože
nenasledovali veľkú modlitbu lásky, zne
tvorili tvár tvojej nevesty Cirkvi. Zľutuj sa
nad svojimi hriešnymi deťmi a prijmi naše
predsavzatie slúžiť pravde v miernosti
lásky a stále si uvedomovať, že pravda sa
presadzuje len silou pravdy samotnej. O to
prosíme skrze Krista nášho Pána.
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denstvo a prosíme ťa o kajúce srdce, aby
sa všetci kresťania zmierili v tebe a medzi
sebou navzájom. Zjednotení v jednom tele
a jednom duchu nech znovu prežívajú
radosť z úplného spoločenstva. O to pro
síme skrze Krista nášho Pána.
IV. Vyznanie viny vo vzťahu k Izraelu

i

Pápež Ján Pavol II.:
Bože našich otcov, ty si vyvolil
Abraháma a jeho potomkov, aby priniesli
tvoje meno národom. Sme hlboko zarmú
tení pre správanie sa všetkých, ktorí v prie
behu histórie spôsobili tvojim synom
a dcéram utrpenie. Prosíme o odpustenie
a chceme sa zasadzovať za to, aby s náro
dom Zmluvy vládlo pravé bohatstvo. O to
prosíme skrze Krista nášho Pána.

Kardinál Edward Idrís Cassidy:
Daj, aby kresťania mysleli na utrpenie,
V. Vyznanie viny za previnenia
ktoré sa izraelskému národu spôsobilo
proti láske, pokoju, právam národov,
v histórii. Daj, nech uznajú svoje hriechy,
úcte ku kultúram a náboženstvám
ktoré mnohí z nich spáchali proti národu
Zmluvy a blahoslavenstiev a tak očistili
Arcibiskup Štefan Fumio Hamao:
svoje srdce.

občas sa rovnaká dôstojnosť tvojich detí
neuznávala. Aj kresťania sa previnili tým,
že vytláčali ľudí na okraj a zahradzovali im
cesty. Pripúšťali diskrimináciu na základe
rôznej rasy a farby pleti. Odpusť nám a daj
nám milosť vyliečiť rany, ktoré kvôli hrie
chu v tvojom spoločenstve ešte stále exis
tujú, aby sme sa všetci mohli cítiť ako tvoji
synovia a dcéry. O to prosíme skrze Krista
nášho Pána.
VII. Vyznanie hriechov v oblasti
základných práv ľudskej osoby

Arcibiskup Francois Xavier Nguyen Van
Thuan:
Modlime sa za všetkých ľudí na zemi,
najmä za maloletých, ktorí boli zneužíva
ní, za chudobných, vytláčaných na okraj
a tých najposlednejších. Modlime sa za
tých, ktorí majú najmenej ochrany, za
nenarodené deti, ktoré sa zabíjajú v mat
kinom tele a za tých, ktorých používajú
Daj, nech kresťania hľadia na Ježiša, dokonca na výskumy tí, ktorí ich zneužili
ktorý je náš Pán a náš pokoj. Daj, aby možnosťami, ktoré ponúka biotechnoló
dokázali oľutovať to, v čom zhrešili slova gia. Tak znetvorili ciele vedy.
mi a skutkami. Niekedy sa nechali viesť
hrdosťou a nenávisťou, vôľou iných ovlá Pápež Ján Pavol II.:
Bože, náš Otec, ty vždy vypočuješ
dať, nepriateľstvom voči príslušníkom
iných náboženstiev a spoločenským sku výkriky chudobných. Ako často ťa ani
pinám, ktoré boli slabšie ako oni, ako kresťania nespoznali v hladujúcich,
smädiacich a nahých, v prenasledovaných
napríklad prisťahovalci a Rómovia.
a väznených, v tých, ktorí boli už od za
čiatku svojej existencie bezbranne vystave
Pápež Ján Pavol II.:
Pán sveta, Otec všetkých ľudí, skrze ní nástrahám. Za všetkých, ktorí páchali
svojho Syna si nás prosil milovať aj nepria neprávosti tým, že sa starali o bohatstvo
teľa, robiť dobre tým, ktorí nás nenávidia a moc a „maličkých“ trestajú pohŕdaním,
a modliť sa za tých, ktorí nás prenasle prosíme o odpustenie. Zmiluj sa nad nami
dujú. Avšak kresťania často popreli evan a prijmi našu ľútosť. O to prosíme skrze
jelium a podľahli logike násilia. Práva Krista nášho Pána.
kmeňov a národov porušovali, ich kultúra
Milosrdný Otče, tvoj Syn Ježiš Kristus,
mi a náboženskými tradíciami pohŕdali.
Ukáž nám svoju trpezlivosť a svoje milosr Sudca všetkých živých a mŕtvych, vyslo
denstvo! Odpusť nám! O to prosíme skrze bodil v poníženosti svojho prvého prícho
du ľudstvo z hriechu. Keď znovu príde
Krista nášho Pána.
v sláve, vyzve za týchto všetkých na zod
VI. Vyznanie hriechov proti dôstojnosti povednosť našich otcov, bratov a sestry
i nás, tvojich služobníkov. Svätým
ženy a jednote ľudského pokolenia
Duchom vedení vraciame sa s kajúcim
srdcom naspäť k tebe. Daj nám svoje
Kardinál Francis Arinze:
Modlime sa za všetkých, ktorí boli zra milosrdenstvo a odpustenie našich hrie
není vo svojej ľudskej dôstojnosti a kto chov. O to prosíme skrze Krista, nášho
rých práva boli porušované. Modlime sa Pána.
za ženy, ktoré boli príliš často ponižované
Celú túto slávnosť zakončili trojnásob
a vytláčané na okraj. Priznávame, že aj
kresťania na seba uvalili vinu rôzneho ným Kyrie eleison. Po každej prednesenej
prosbe zažali na sedemramennom svietni
druhu, aby ľudí podrobili.
ku pred krížom jednu sviečku. Na konci
modlitby Svätý Otec objal a pobozkal kríž
Pápež Ján Pavol II.:
Pane, náš Boh, ty si náš Otec. Ty si na znamenie pokánia a úcty k svätému
stvoril človeka ako muža a ženu, na svoj krížu.
obraz a podobu. Ty si chcel rôznorodosť
Zo servisu TK KBS (redakčne upravené)
národov v jednote ľudskej rodiny. Avšak

0 ODPUSTENIE
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tojím na peróne železničnej stanice.
Kde sa len človek pozrie, všade je
Životopisný medailón
(Mons. Jozefovi Tóthovi)
plno ľudí. Na samom okraji stojí
náčelník mesta, niekoľko vojakov-veteránov so starším dôstojníkom a najlepšia
Ten, ktorý nemálo
mestská skupina. Koho čakajú s takouto
oslávnych básní napísal,
parádou? Prezidenta, guvernéra, senáto
ra?... Nie! Ešte slávnejších mužov. Svojich
či mal by zostať bez prívetu,
synov - hrdinov, ktorí sa vracajú z frontu!
keď čas akoby pozastal
Nejeden zostal v cudzom kraji, položil
a chvíľa šťastia pre neho
svoj mladý život za česť krajiny; jeho blíz
ki neuvidia ani jeho hrob, nejeden sa vráti
a pre nás sviatok už je tu.
domov ako kalika. Akože ich nevítať
s úctou? Ľud netrpezlivo hľadí pozdĺž
Dožiť sa sedemdesiatpäť rokov
koľají. Ohlásený čas už prešiel. Stalo sa
niečo? Srdcia sú vzrušené. V kúte stojí
a naplniť ich plodným životom
mladučká bledá žena. Na rukách drží
Mons. Jozef Tóth sa narodil 20.
je vzácny Boží dar,
štvorročného chlapčeka. Oči jej horia
marca 1925 v Haniske pri Košiciach.
bleskom radosti a netrpezlivo hľadí hore
je pokladom i klenotom,
Prvý rok štúdií absolvoval v rímskokato
koľajou; a pri nej stojí staršia žena, jej
líckom seminári v Košiciach, ďalšie tri
aj keď čas
matka. Upokojujúco hladí hlavu svojho
roky študoval v Bratislave na teologickej
s víchrom rokov precválal
dieťaťa i nespokojného vnúčika.
fakulte. V roku 1950 ho osobne zasiahla
História tejto rodiny nie je bežná.
a iba zriedka
snaha štátu o likvidáciu Cirkvi. Nasledo
Anna, jediná dcéra vdovy Martinovej,
valo viac ako štyri roky nútených prací
sa vlieva do krokov
bohatá krásavica, mala veľa vážnych pytav zlopovestných PTP.
čov. Proti vôli svojej matky sa však vydala
v normálnom ľudskom tempe...
16. februára 1969 prijíma z rúk otca
za Alexeja Petrova. Chlapec bol pekný,
biskupa Dominika Kaľatu, SJ, kňazskú
usilovný, robotný, „dobrého srdca“, no
vysviacku. Verejného pôsobenia sa však
Nuž, pozdravujeme Ťa, Jožko náš,
veľmi ľahkomyseľný. Mesiace pracoval,
nedočkal. Od roku 1970 začína vytvárať
sadil, odkladal peniaze; kamarátom sa
úprimný priateľ ľudí
„katakombálnu cirkev“, kde pripravoval
zďaleka vyhýbal. Lenže tí poznali jeho sla
kandidátov na kňazstvo hlavne po teolo
a brat premilý!
bosť: vzali ho medzi seba, a keď nepomá
gickej stránke. Toto tajné pôsobenie trva
hali prosby, začali sa z neho vysmievať, že
Blahoželáme
lo 20 rokov. Počas tohto obdobia vyučo
je
skúpy... a keď sa už medzi nich dostal,
a srdcom rezonuje Otče náš
val adeptov kňazstva fundamentálnu aj
zabudol na všetko, premárnil všetky peni
špeciálnu dogmatiku, a iné teologické
za Teba i za všetko,
aze do posledného centa. Po vytriezvení
odbory.
dobre že nebil hlavou o stenu; dával si
čo spolu s Tebou sme prežili.
V
roku 1990 sa začala písať nová
rôzne dobré predsavzatia, často až plakal.
kapitola nielen našej cirkvi, ale aj o.
No okrem tejto neresti nikto naň nemohol
Tótha. V tomto roku nastupuje do novo
A nebolo toho málo
povedať nič zlé. Bol „dobrý chlapec“, ale
vytvorenej Gréckokatolíckej bohoslovec bez pevného charakteru. Dievčatá sa
a je to Tebe i nám na radosť
kej fakulty UPJŠ ako prednášateľ jemu
s ním radi zabávali. Vedel žartovať, nikdy
známych odborov teológie. V auguste
i keď sa niekedy zdalo,
žiadnu dievčinu nezarmútil. Bol výnimoč
roku 1992 získava za svoju činnosť titul
ne dobrým tanečníkom. Keby nie tá
že nie všetkého bolo dosť.
Monsignore. Od nasledujúceho roku až
nešťastná ľahkomyseľnosť, aj najbohatšie
do roku 1995 pôsobí ako prodekan na
dievča by si ho vzalo za muža. Žiadnou sa
fakulte. V januári 1997 sa stáva titulárŽiadalo by sa bolo
však nezaoberal serióznejšie. Bál sa sám
nym kanonikom prešovského biskup
seba. Nechcel, aby bola žena pri ňom
najmä viac osudovej priazne
stva.
nešťastná.
Jeho dielo sa neprejavilo len vo for
pre zrod i priebeh života.
Počas letného výletu pred šiestimi
mácii adeptov kňazstva, ale aj na literár rokmi sa zúčastnil na jednom pikniku. Aj
Nuž, ale už je to raz tak,
nom poli. Napísal niekoľko desiatok
keď už ostatní boli riadne opití, Alexej
že sa točí svet,
básní pod pseudonymom Gorazd
okrem vody nemal nič iné v ústach, a tak
Novák, z ktorých mnohé vyšli v samiz
že rokov nám pribúda
veselo rozprával s dievčatami. S každou,
datovom vydaní.
ktorú poznal, tancoval, ba neznáme diev
a dohárajú sviece
Svoje teologické vzdelanie prezento
čatá sa mu všetky dali predstaviť. Pred
val aj na vedeckom poli kvalitnými
a čas si ďalej
večerom ho počas oddychu dávni priate
odbornými úvahami a postrehmi.
lia, už riadne podpití, nahovárali, aby si aj
sťa mlynské kolo kolotá...
on išiel s nimi vypiť. Dievčatá to sledovali
K jeho 75. narodeninám mu prajeme
a skúšali odhadnúť, či sa dá znovu naho
veľa štástia a elánu do pokračovania diela,
voriť. Jedny ho ľutovali, druhé sa vysmie
Marián Skala
na ktoré si ho Boh povolal.
vali. Hoci o ňom Anna Martinová nikdy
redakcia
predtým nerozmýšľala, teraz ho predsa

POZDRAV K JUBILEU
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len ľutovala. Vybrala sa teda k muzikan
tom hneď po tom, ako ho chlapci vzali
medzi seba a nasilu s ním chceli ísť k baru.
Muzika začala hrať. Anna k nemu odváž
ne pristúpila a hovorí: „Pán Petrov, tento
tanec ste sľúbili mne. Môžeme ísť!“
A odvážne pozrela opilcom do očí. Alexej
sa vytrhol spomedzi nich a so zlosťou
v hlase im povedal: „Svoje peniaze ste už
prepili a chceli ste ešte aj moje? N a moju
česť, kto sa ešte raz ku mne priblíži, oči
mu vykolem!“ Tí však s rehotom odišli
znovu k baru. Alex išiel tancovať s Annou.
Vďačne jej stisol ruku: „Slečna Martinová,
srdečne vám ďakujem!“
To bolo všetko, čo si povedali. Skupina
prestala hrať. Tanec sa skončil. „Je veľmi
horúco“, hovorí Anna, „neodprevadili by
ste ma k jazeru, tam je moja mamka
a v tieni stromov je aj chladnejšie.“
Alexej s ňou šiel zádumčivo, bez jedi
ného slova. Po chvíli prehovorila Anna:
„Prečo sa priatelíte s tými ľuďmi?“
„Nepriatelím sa s nimi, slečna. Už som
Emil KUBEK

s nimi viac ako mesiac nebol... Viete, sleč
na, nemám nikoho. Rodičia mi dávno
zomreli. Vychovala ma teta, vdova. Bola
ku mne dobrá, ako rodná matka. Pred pia
timi rokmi však zomrela... Žijem teraz len
pri cudzích ľuďoch...“ Hovoril ticho,
s tupým hlasom, v ktorom bolo cítiť
ľútosť. Anna sa zamyslela: Keby nie moja
mama, či by som nebola taká ľahkomyseľ
ná, ako moje priateľky? Či ho môžem ods
údiť? Pozrela sa naň. Zdalo sa jej, že
v jeho očiach zazrela slzy. „Prečo ste sa
neoženili?“ spýtala sa nesmelo. „Prečo?
Vziať si takého ľahkomyseľného, a k o .....
ja? Hm... Vy, slečna, myslíte, že som
o
tom ešte nerozmýšľal? Ale aké by
bolo manželstvo? O dobrom, serióznom
dievčati nemôžem ani uvažovať. Bojím sa
sám ... seba!“ Prišli k jazeru. Vdova
Martinová priala Alexejov pozdrav len
malým kývnutím hlavy, obrátila sa k nemu
chrbtom a svojej dcére povedala: „Poď,
dieťa, so mnou. Musím ti čosi povedať“.
Peter pochopil, že vdova si neželá jeho
priateľstvo s Annou. S trpkým úsmevom
sa bez slova uklonil a pustil sa priamo
k malej stanici, aby sa o pol hodiny vrátil
vlaKom domov.
Falošnosť jeho dávnych priateľov ho
zarmútila, no necítil sa podvedený. Ale
reakcia vdovy Martinovej naplnila jeho
srdce bolesťou. Sadol si na lavicu a čakal
vlak.

„Pôjdeme domov!“ - obrátila sa vdova
Niária Egyptská - 1. 4 .
k svojej dcére. „Kvôli Petrovovi?“ spýtala
sa Anna. „Nie! Rozbolela ma hlava.“
Narodila sa v Egypte a už ako 12
Anna vedela, že jej mama netrpí bolesťa ročná opustila rodičovský dom. Po
mi hlavy. Napriek tomu jej neodpovedala. odchode do Alexandrie sa dala na prosti
Krátky čas ešte pobudli medzi známymi túciu, kde viac ako 17 rokov sa oddávala
a potom sa už pustili k stanici. Práve pri tomuto hriechu. Všetko robila bezplatne,
chádzal vlak. Ľudia sa hrnuli k nemu, aby pretože zmysel jej života spočíval v uspo
sa im ušlo miesto na sedenie. Vo veľkom kojení telesnej žiadosti. N a sviatok Po
ruchu sa Anna oddelila od svojej matky zdvihnutia svätého kríža uvidela množ
a našla si miesto v inom vagóne. Len čo stvo národov idúcich z Libin a Egypta do
si sadla, začula mužský hlas, ktorý ju pro Jeruzalema. Veľmi chcela odísť s nimi.
sil o dovolenie prisadnúť si. Obzrela sa Nie kvôli Jeruzalemu a ani sviatku, ale
aby bolo s kým oddávať sa nerestiam.
a uvidela tvár Alexeja. Ten sa však len
Boh, ale nechce smrť hriešnika, a tak
zdvorilo uklonil a chcel odísť. „Prosím,
s trpezlivosťou čaká na jeho obrátenie.
pán Petrov, sadnite si ku mne... Mama sa Skoro ráno všetci odchádzali do chrámu,
odo mňa v tom ruchu oddelila. Možno kde bolo životodarné Drevo kríža. Keď
sedí so známymi v inom vagóne.“ Petrov nastal čas pozdvihnutia, snažila sa vojsť
si prisadol, ale dlhší čas sa neozýval, kým s ostatnými do chrámu. Kým všetci ľudia
ticho neprerušila Anna: „Prečo ste taký vchádzali bez prekážok, akási Božia sila
mlčanlivý? To nie je vaším zvykom.“ „Vaša ju zahnala ďaleko od dverí. A tak znovu
matka nechce, aby som s vami hovoril.“ sa pokúšala pretisnúť v dave k dverám,
„Tak je! Nechce, aby som sa priatelila lenže pri dotyku nohy s prahom chrámu
s ľahkovážnym Petrovom, ale nebráni mi sa všetko zopakovalo. Chrám prijímal
rozprávať sa s poriadnymi, serióznymi všetkých lúdí, nikomu nebránil vidieť
životodarné Drevo, ale pre Máriu to bolo
mladými ľuďmi.“
O
pol roka bola svadba. Anna bolanemožné. Vyčerpaná, stala si do rohu
s Alexejom spokojná, lepšieho muža si chrámových schodov a vtedy pocítila
želať nemohla. Ľúbil ju úprimne, ba bol dotyk Božej milosti. Boli to práve jej hrie
i hrdý, že spomedzi všetkých pytačov si chy, ktoré jej bránili vidieť životodarné
Drevo kríža. Z hĺbky srdca v pokore za
vybrala práve jeho. Ako sa hovorí, na
plakala a uvidela pred sebou ikonu pres
rukách ju nosil. Ani na prechádzku nešiel
vätej Bohorodičky. Obrátila sa k nej
bez nej, tým menej na zábavu. Až si ho s modlitbou: „Ó Panna, ktorá si porodila
obľúbila aj svokra. Ale diabol nespí! Po v tele Boha Slovo! Viem, že som nedô
roku šťastného života im Boh požehnal stojná pozerať na tvoju ikonu. Spravod
krásneho chlapčeka. Alexej chcel veselé livé je, že ja, hriešnica nenávidená, som
krstiny - hoci predvídal čosi nepríjemné - odvrhnutá od tvojej čistoty a som pre
predsa len sa patrilo pozvať krstných rodi teba ohavnou, no viem i to, že Boh sa
čov i najbližšiu rodinu na pohostenie, preto stal človekom, aby vyzval hriešnych
k čomu musel obstarať samozrejme aj prí na pokánie. Pomôž mi, Prečistá, aby mi
pitok. Po večeri odišiel do najbližšieho bolo dovolené vojsť do chrámu. Nebráň
pohostinstva kúpiť nejaký alkohol na hos mi uvidieť Drevo, na ktorom bol ukrižo
tinu. Išiel aj okolo baru, kde sedeli jeho vaný Pán, prelievajúc svoju nevinnú Krv
bývalí priatelia. Keď ho uvideli, privítali i za mňa, hriešnu, aby mi boli odpustené
ho s veľkým krikom, gratulovali šťastné hriechy. Dovoľ, aby sa i mne otvorili
mu otcovi a hneď aj navrhli, aby si spolu dvere, aby som sa mohla pokloniť sväté
to
pripili na zdravie prvorodeného syna mu krížu. Sľubujem ti, že odteraz sa viac
nepoškvrním žiadnou telesnou škvrnou,
i jeho rodičov. Alexej sa cítil silným proti
no len čo uvidím Drevo kríža tvojho Sy
tomuto pokušeniu. Poďakoval sa za blaho
na, zrieknem sa sveta a hneď odídem
želania, ale vypiť si s nimi nechcel. Začali tam, kam mi prikážeš.“ Chvejúc sa stra
ho nútiť, smiať sa mu: „Aspoň jeden! Vari chom, vošla do chrámu, kde ju už nikto
ti svokra nezakázala!“ Svokra mu nezaka neodstrkoval a ani jej nebránil vojsť.
zovala. „Nevypiješ si s nami ani na zdravie Nedokončiac svoju modlitbu, počula
svojej ženy a syna?“ Začervenal sa a ... hlas, ktorý jej hovoril: „Ak prejdeš za
vypil! Prvý raz po dvoch rokoch. Aby sa Jordán, nájdeš blažený pokoj.“
nezdal skúpym, objednal im aj on po jed
Začiatky pustovníckeho života boli
nom poháriku. Ale nechceli vypiť bez ťažké. 17 rokov bojovala s rôznymi poku
neho. Pod vplyvom alkoholu sa Alexej cítil šeniami, ale Pánovo milosrdenstvo je
uvoľnenejšie. Vypil teda i druhý... Darmo nekonečné a jeho láska bezhraničná. A
ho Anna čakala, darmo plakala. Dostala tak na zlomku svojho života mohla pove
horúčku a ešte v noci k nej museli zavolať dať: „Pán ma zbavil zla a hriechu, v tom
lekára. Mama ju neodsudzovala, naopak, som našla nenahraditeľnú potravu.“
spracovala K. Rabiková
potešovala ju.
(Pokračovanie nabudúce)
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SPRÁVY Z KRESŤANSKÉHO SVETA

TORONTO (JES) - Dňa 2. januára 1965,
čiže pred 35. rokmi, bol vysvätený v rím
skokatolíckej katedrále sv. Michala
v Toronte za biskupa o. Michal Rusnák,
CSsR Slávnostnú archijerejskú Božiu služ
bu v prítomnosti 19 arcibiskupov, biskupov
a početného kňazstva koncelebrovali toronský otec biskup Izidor Borecký, Mikuláš
Elko z Pittsburghu a Joachim Segedi z juho
slovanského Križevca. Pápežskú menovaciu
bulu prečítal o. Daniek Faltin, OFM. Conv.
z Ríma. Slávnostným kazateľom bol otec
biskup Andrej Grutka z Gary, Indiana.
BALTIMORE (CN S) - Predstavitelia kato
líckej a pravoslávnej cirkvi z celého sveta sa
stretnú v dňoch 9. - 19. júla 2000 v americ
kom meste Emmitburg, Md. Je to prvé zasa
danie tohto druhu západnej hemisfére.
Hostiteľom desaťdňového stretnutia bude
William kardinál Keeler z Baltimoru, po
predný reprezentant dialógu medzi dvomi
odlúčenými vierovyznaniami. Táto komisia
sa naposledy stretla v júni 1993 v libanon
skom Balamande.
NEMECKO (TK KBS) - Za intenzívnejší
dialóg a viac kontaktov medzi katolíckymi
biskupmi medzi sebou sa vyslovil kardinál
Joseph Ratzinger. „Dlhodobo sa môže pri
takýchto kontaktoch svetového episkopátu
uskutočniť fakticky niečo ako skutočný
ekumenický koncil“, povedal prefekt
Kongregácie pre náuku viery v interview
pre Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nový
koncil v dnešnej dobe by podľa názoru kar
dinála Ratzingera neviedol k cieľu, pretože
nesmierny otras, ktorý priniesol Druhý vati
kánsky koncil, ešte nebol v pozitívnom
zmysle realizovaný. Pokiaľ toto nedokáže
me, priniesol by nový koncil v tomto mo
mente viac nepokoja ako riešení.
IZRAEL (TK KBS) - Na izraelskej univer
zite po prvý raz zriadili štúdijné centrum
pre výskum kresťanstva. Inštitút akademic
ky riadi Guy Stroumsa, profesor pre porov
návacie náboženské vedy na hebrejskej uni
verzite v Jeruzaleme. Na tejto škole sú sú
stredení vynikajúci profesori a je ideálnym
domovom pre priekopnícku prácu. Plánujú
sa konferencie a úzka spolupráca s kresťans
kými inštitúciami na celom svete.
VATIKÁN (TK KBS) - Pápež Ján Pavol II.
bude vo Svätom roku 2000 svätorečiť 120
čínskych a 24 mexických mučeníkov. Čínski
mučeníci boli usmrtení pri rôznych prena
sledovaniach Cirkvi v Ríši stredu v období
medzi 17. a 20. storočím. Termín svätorečenia mučeníkov stanovili na 1. októbra. Pred
tým bude ešte svätorečená poľská rehoľníč
ka Mária Faustína Kowalská, ktorá je zakla
dateľkou úcty k Božiemu milosrdenstvu.
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K JV
Ekumenické stretnutie kresťanských žien

Každoročne sa na prvý piatok v mesiaci sekretára „Martin Luther Bunda“; Mgr. Jána
marec koná ekumenické stretnutie kresťan Valenta, slovenského evanjelického biskupa
ských žien. Tieto stretnutia sa konajú už nie z Nového Sadu; o. Dr. Tadeja Vonoviča, fran
koľko desaťročí a v Novom Sade od roku tiškána; Karola Bereša, pastora reformovanej
1974. Novosadské ženy z rôznych spoločen cirkvi; Mgr. Vladimíra Obšusta, evanjelického
stiev sa v tento deň schádzajú v jednom pastora, ako aj všetkých prítomných.
Program sa začal rozprávaním o živote
z novosadkých chrámov a spoločne sa modlia
podľa programu, ktorý pripravia ženy nie Indonéžanov a sprevádzala ho temperament
ktorej krajiny. V roku 2000 sú to ženy ná indonézska hudba. Potom jednotlivé časti
z Indonézie.
modlitieb predniesli: rímskokatolícky po
Vo viac ako 180 krajinách sveta sa konajú chorvátsky, gréckokatolíčky po rusky, rímsko
takéto modlitbové stretnutia kresťanských katolícky po maďarsky, evanjeličky po slo
žien. Tohtoročné stretnutie sa začalo 3. vensky, zástupkyne cirkvi metodistov po srb
marca o 17.00 hod. v Chráme sv. Petra a Pav sky a reformovanej cirkvi po maďarsky.
la za účasti predstaviteľov piatich cirkvi: rím Každé spoločenstvo po prednesení modlitby
skokatolíckej (chorvátskej a maďarskej), gréc zaspievalo jednu pieseň vo svojom jazyku.
kokatolíckej, evanjelickej, metodistickej Skupina našich žien spievala mariánske pies
a cirkvi reformovanej.
ne v ukrajinčine: „Vitaj miž nami...“ a „O,
Našu skupinu zastupovali: prof. Olenka Marije, Mati Boža...“.
Plančak a prof. Blaženka Choma - CvetV
závere sa prítomným prihovoril Dr.
kovič.
Reiner Schall, hosť stretnutia. Tohtoročné
Celé stretnutie viedla p. Júlia Šal z Eku stretnutie v Jubilejnom roku 2000 ukončil
menickej humanitárnej organizácie.
modlitbou Otče náš a udelil požehnanie
V
úvode otec Roman Miz privítal prítom
spolu so všetkými prítomnými kňazmi a bis
ných; a to v prvom rade otca biskupa Dr. kupmi.
Reinera Schalla z Nemecka; generálneho
Roman Miz

H LA 5 Z K A N A D

mm

viacerých jazykov. Úryvky v slovenčine
uverejňoval v priebehu roka 1978 mesač
ník Mária, časopis slovenskej gréckokato
líckej eparchie v Kanade.
Jej príkladný duchovný život viedol od
roku 1945 k začatiu procesu blahorečenia.
Založila sa „Liga modlitieb sestry Miriam
Terézie“ so snahou prispieť k jej blahore
čeniu. Prvý úsek beatifikácie, tvz. „de non
cultu“, ako aj druhý „de scriptis“ skončil
roku 1948 a celkový informačný proces
roku 1954.
V
máji 1979 preniesli jej telesné pozos
V
máji 1884 emigrovali do Ameriky
tatky z cintorína do kaplnky kláštora.
gréckokatolícki manželia z Bardejova - V júni 1980 oficiálne začal jej „proces bea
Alexander a Johanna Demjanovičová.
tifikácie“.
Usadili sa v meste Bayonne, v štáte
Odvtedy, dalo by sa povedať, že nasta
New Jersey. Dňa 26. marca 1901 sa im lo obdobie „čakania na zázraky“. Sestry
narodila dcéra Terézia. Školy ukončila doručili Svätej Stolici „Positio super Virtua graduovala z kolégia sv. Alžbety v Con- tibus“, súhrn jej života a čností a „Inforvent Station v roku 1923. Vo februári 1925 matio“, súhrn pozície. Konečne lekárka
vstúpila do Kongregácie milosrdných ses Dr. Mary Mazzarella de Mayo predložila
tier sv. Alžbety.
dôkazy o údajne zázračnom uzdravení
Jej život bol veľmi krátky, naplnený legálne slepého deväťročného chlapca po
modlitbami, prácou i utrpením a túžbou orodovaní sestry Miriam Terézie.
stať sa svätou. Prejavila však aj mimoriad
Všetko ostatné je v Božích rukách
ne intelektuálne vlohy vo forme duchov a jeho svätej Cirkvi.
ných konferencií. Vyšli knižne s názvom
„Greater Perfection“ a boli preložené do
Jozef E. Suchý (Toronto)
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Jubilejný roh v našej farností

Ilustračná snímka: D. Dugas

PREŠOV (TKPB) - Na zahraničnej ceste
v Nemecku bol v dňoch 13. - 17. marca
prešovský biskup Mons. Ján Hirka. Počas
tejto cesty navštívil kňazov, ktorý sú na
odpočinku a odovzdal im čestné ocenenia
za pomoc gréckokatolíckej cirkvi. Pri tejto
príležitosti si prezrel aj priestory tamojšie
ho domova dôchodcov, kde sú niektorí
z týchto kňazov ubytovaní. Vo štvrtok
v Kevelaere udelil sviatosť myropomazania
(birmovania) štrnásťročnej dcére sloven
ského rodáka. V piatok 17. marca sa zúčast
nil spolu s nemeckými biskupmi v Passau

Gréckokatolícka farnosť sv. Juraja
v Ruskom Hrabovci vznikla ešte v minu
lom storočí. Zdalo by sa, že v nej život pul
zuje na plné obrátky. No roky komunistic
kého režimu ju násilne zastavili. Grécko
katolícky kňaz o. Pukan bol aj so svojou
rodinou v 50-tych rokoch násilne odveze
ný do Čiech a s ním aj celý náboženský
život. Po navrátení chrámov a ostatných
majetkov od pravoslávnej cirkvi, práve
naša farnosť bola jedna z posledných, kde
sa to dalo do poriadku ako-tak v pokoji.
Zostal nám starý 160 ročný chrám, stará
farská budova, i ostatné priestory, ktoré
ešte stále nie sú navrátené nám - pôvod
nému majiteľovi. Avšak pod vplyvom
nového kola mladých kňazov život v našej
farnosti nezostarol. A práve v tento
Jubilejný milostivý rok sme sa rozhodli
odpovedať na výzvu svätého Otca a puto
vať zatiaľ po všetkých jubilejných chrá
moch v našej gréckokatolíckej Cirkvi.
Naša dedina leží na rozhraní ap. exarchátu, kde aj patrí a Prešovskou eparchiou. Po
návšteve a povzbudení nášho vladyku
Milana, sme začali púte najprv po exarcháte. Terajší o. duchovný aj so svojou
manželkou zorganizovali 1. farskú púť do
Klokočová. Aj napriek tomu, že sme sa
nezúčastnili žiadnej oficiálnej „akcie“
Jubilejného roka 2000 - naša púť nás
veľmi oslovila a povzbudila. V Klokočové
nás privítal miestny farár o. M artin
Hasaralejko, ktorý svojou prednáškou
vysvetlil históriu tohoto pútnického mies
ta. Po vzdaní vďaky našej Nebeskej Matke
molebenom sme sa vybrali do kláštora o.
redemteroristov v Michalovciach, kde nás
čakalo slávenie sv. liturgie a mnohí z nás
prijali sviatosť zmierenia - sv. spoveď.

Celá púť vyvrcholila získaním plnomocných odpustkov. Keď sme sa vrátili
domov, (väčšinou to boli mladí ľudia)
ostatní nám „závideli“ tieto zážitky.
A tak o necelý mesiac - 6. marca sme
pripravili s naším o. duchovným 2. farskú
púť: Košice - Sečovce. Vladyka Milan pri
vítal túto aktivitu s úprimným srdcom,
a v rámci sv. liturgie poďakoval za to, že
sme jeho najvzdialenejšia farnosť, ktorá
ako prvá začala s návštevou jubilejných
chrámov. N a návšteve ap. exarchátu nám
vladyka ukázal svoju kaplnku - ako vzor
všetkých chrámov a svoj úrad. Tejto, už
druhej púte sa zúčastnili aj veriaci z filiál
nej obce Ruská Bystrá, a susedných dedín
- Šmigovca, Strihovca a Dúbravy. Nestačil
nám jeden autobus a ráno sme doobjed
nali druhý. Po sv. liturgii nasledovalo
agapé - hody lásky (kto čo mal) a krátke
voľno spojené s obhliadkou mesta. Mnohí
z nás boli v Košiciach prvý krát alebo po
niekoľkých rokoch, takže bolo na čo poze
rať. Cestou domov sme navštívili v poradí
už štvrtý chrám sv. Cyrila a Metoda
v Sečovciach. Miestny farár o. Štefan
Keruľ-Kmec nás povzbudil v tejto našej
púti a po molebene, vďake Najsvätejšiemu
srdcu Ježišovmu, sa naša 2. farská púť
skončila.
Sme vďační Bohu za to, že nám dal tú
milosť vytrvať a nešomrať počas cesty
a hoci to bolo spojené s námahou a úna
vou, sme veľmi šťastní a spokojní. Bolo
toho toľko, že ani nevieme načo spomí
nať. Môžeme prezradiť, že po návšteve
ostatných jubilejných chrámov v exarcháte sa chystáme pokračovať v pútiach aj po
prešovskom biskupstve a na záver by mala
byť púť do Ríma, na ktorú sa už veľmi teší
me.
Nezáleží na veku našej farnosti, ba ani
na počte. Nás je tiež veľmi málo - všetko
záleží od nášho chcenia - či nechcenia.
V tomto Jubilejnom roku nás sv. Otec vo
na pohrebných obradoch Mons. Dr. An- svojich listoch povzbudzuje práve k tomu,
aby sme uverili, že je to naozaj čas zvlášt
toniusa Hofmanna, emeritného biskupa.
nych milostí - čas kedy Boh je pripravený
PREŠOV (TKPB) - V pondelok 20. marca
dávať zo svojej lásky a ty môžeš iba brať.
popoludní v rezidencii gréckokatolíckeho
biskupstva v Prešove sa uskutočnilo stret
Veriaci farnosti Ruský Hrabovec
nutie diecézneho biskupa Jána Hirku a rek
tora prešovskej univerzity Karola Feča.
Stránka spracovaná podľa podkladov
TRNAVA (TKPB) - Pri príležitosti 130. z Gréckokatolíckeho biskupstva Prešov
výročia založenia SSV a 10. výročia obno (od Mareka Pribulu, diecézneho vikára
venia členskej základne a úplnej činnosti sa pre masmédiá) a Gréckokatolíckeho
Výbor SSV rozhodol zvýhodniť vstup apoštolského exarchátu v Košiciach (od
nových členov do SSV.
Cyrila Jančišina, kancelára exarchátu).
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PRE MLADÝCH

¡PMMSGJSSUÉ sliXDnUsßü
„Neboj sa, veď ja ťa vykúpim,
po mene ťa zavolám, ty si môj.“
Keď budeš brodiť vodami,
budem s tebou,
a keď riekami, nepotopia ťa,
keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa
a plameň nebude horieť na tebe.
Veď ja som Pán, tvoj Boh,
Svätý Izraelov, tvoj Spasiteľ.
Neboj sa, lebo ja som s tebou.
(Iz 43, 1b-3a. 5a)

Už viac ako 18 rokov prešlo odvtedy,
čo skupina mladých Prešovčanov zapále
ných pre Božie dielo začala oslavovať a chvá
liť Pána svojím spevom. Zbor Panny Márie
Ochrankyne pri Katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa začal písať svoje dejiny.
Začiatky neboli vôbec ľahké. Politická
situácia nebola vôbec priaznivá k oslavova
niu Boha. Mnohí z našich starších „farní
kov“ sa postavili na odpor, lebo sme zavá
dzali niečo nové. Uplynulé desaťročie cha
rakterizované ako „nová svetlá doba“ pri
niesla mnoho pozitívneho do nášho života.
Už nie sme pre vieru prenasledovaní, ale aj
tak sa naďalej stretávame s mnohými pro
blémami. Napriek tomu platia a vypĺňajú
sa slová nášho Pána z knihy proroka Izaiáša: „Neboj sa, ja som s tebou.“ Mladí ľu
dia pochopili, realizovali a naďalej po-kračujú v uskutočňovaní novej evanjelizácie,
ktorú im Boh vpísal priamo do srdca. A ho
ci ich bolo málo slúžili Všemohúcemu ako
len vedeli aj napriek nepriazni iných.
Aj počas týchto neľahkých rokov totali
ty, ale aj slobody zbor zmenil niekoľkokrát
svoju tvár. Vystriedalo sa v ňom mnoho
mladých ľudí. Čas však odvial našich star
ších priateľov do bežného života. Niektorí
zasvätili svoj život v posvätnom manžel
skom zväzku, chlapci vstupovali a vstupu
jú do kňazského seminára a iní sa zjedno
cujú s Bohom v rehoľných komunitách.
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Tvoríme spoločenstvo mladých ľudí, zahĺbiť sa do tajomstiev Svätého Písma
ktorých spája spev a láska k Spasiteľovi. a naučiť sa kráčať v súlade s vôľou nebes
Každý deň sa snažíme prežívať svoju vieru kého Otca. Spoločne trávime Silvester,
naplno, samozrejme nielen spevom, ale oslavujeme narodeniny, meniny, iné život
hlavne prežívaním lásky k priateľom. Aj né jubileá, úspechy a pod.
Naše pôsobenie však nie je ohraničené
keď prídu rôzne ťažkosti života a krízy, tak
si snažíme pomáhať. Spoločne prekonáva „len“ chrámom. Zúčastňujeme sa mno
me problémy a tešíme sa z úspechov svoj hých akcií a stretnutí, ktoré organizuje
ho brata. Veď hlavným cieľom nášho ma naše mesto. Spievame na námestí v čase
lého spoločenstva je viesť dobrý duchovný Vianočných sviatkov a rôznych výročných
dní Prešova. Každý rok počas ekumenic
život každého z nás.
kých bohoslužieb sa stretávame aj s mlá
V
súčasnosti sa náš zbor preriedil
odchodom niekoľkých členov. Pätnásť dežou a skupinami iných vierovyznaní.
Všetko, čo robíme, sa snažíme dávať
stálych členov a niekoľko sympatizantov sa stretáva na spoločné vzdávanie Stvoriteľovi ako maličkú obetu alebo dar.
vďaky Pánovi. Naša práca pre farskú Nič z toho však náš milujúci Pán nepone
rodinu spočíva v rôznych činnostiach. chá bez odmeny. Stále, každý deň cítime
Aktívne sa zapájame do života farské v našom strede jednotu a lásku Boha a tým
ho spoločenstva vedením liturgického v nás rastie radosť a zápal do ďalšej, novej
spevu na mládežníckych svätých litur práce.
V
týchto dňoch je veľmi ťažké osloviť
giách každý štvrtok a každú nedeľu.
Stretávame sa nad Božím slovom, pri mladého človeka. Nás síce nie je veľa, ale
adoráciách, pri modlitbách Krížovej aj tak nás motivuje spoločný základ v pies
cesty, vedieme spevom molebeny a iné ni a v Bohu. Snažíme sa osloviť ľudí naším
pobožnosti. Každý rok pripravujeme spevom a životom. Chceme ukázať, že
„Jasličkovú pobožnosť“, stretnutie detí veriť vo Večného Pána sa oplatí. A aby sme
so svätým Mikulášom, v deň Paschy - to zvládli, je potrebné vždy všetko dobre
v deň Vzkriesenia Pána spievame Veľko nacvičiť a vyskúšať. Naše spoločenstvo sa
nočnú utiereň a taktiež pripravujeme krát stretáva päťkrát v týždni. Niekedy podľa
ke akadémie. Spoločne putujeme na odpu potreby aj častejšie. V pondelky a piatky
stové slávnosti po celej diecéze. Podľa mávame nácviky, niekedy aj v soboty
našich možností sa snažíme pripravovať aj alebo chodievame zaspievať mladomanže
rôzne iné farské a niekedy aj celodiecézne lom na začiatku ich spoločného putovania
akcie. Spomenieme len Fatimské soboty životom. Vo štvrtky a nedele vedieme litur
v našom pútnickom mieste v Ľutine alebo gický spev. Každý z nás aj napriek dnešné
spolupripravu pri stretnutí mladých s ot mu uponáhľanému svetu sa snaží prispieť
com biskupom Jánom na Kvetnú nedeľu. svojou malou účasťou na živote Cirkvi.
Pre nás sa zbor stal skutočným „spolo
A samozrejme spolupracujeme aj s naším
Staroslovienskym speváckym zborom pri čenstvom“ mladých ľudí, spoločenstvom,
Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. v ktorom a cez ktoré rozpráva Pán. Uve
Za toto obdobie sme reprezentovali našu domujeme si, že naše hriechy nás brzdia
Cirkev už niekoľkokrát v rozhlase i v tele a nedovoľujú viac sa zjednotiť s Pánom.
Preto by sme chceli prosiť Pána skrze
vízii.
V
čase voľných chvíľ a víkendov si radisvoju a aj našu Matku, Pannu Máriu o silu
spoločne vyjdeme na niektorý z hradov v zotrvaní, o požehnanie v našej práci.
alebo k niektorému z minerálnych prame A napokon poďakovať Svätému a Večné
ňov v okolí Prešova. Prázdniny sú azda pre mu Pánovi, že nám dával a sústavne dáva
všetkých školákov veľmi dôležitým obdo silu v plnení tejto určite neľahkej úlohy.
bím na oddych. Preto aj my, hoci sú medzi „Ďakujeme ti, Pane, z celého srdca, že si
nami aj pracujúci, radi si naplánujeme naším verným Spasiteľom.“ Túžime ešte
a zrealizujeme buď jednodňové alebo vzdať úctu Presvätej Panne, lebo Ona je
viacdňové túry na rôzne chaty, na známe Ochrankyňou našich životov, Ona vypro
kultúrne alebo rekreačné miesta. Práve na suje požehnanie od svojho Syna a nášho
takýchto výletoch chceme lepšie spozná Pána pre naše ďalšie kroky na spoločnej
vať seba samých, ale aj svojho priateľa, ceste do nebeského kráľovstva. A na záver
spoločne si oddýchnuť a nabrať silu do ďal patrí veľká vďaka všetkým Vám, ktorí nám
šej práce. No v prvom rade sa chceme čo akýmkoľvek spôsobom pomáhate.
zboristi
najužšie spojiť s Bohom v modlitbe,
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SPOLOK
S V . C Y R IL A

Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda
prispeli:
A METODA
Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda
z Bánoviec nad Ondavou 40 Sk, z Baškoviec 60 Sk, z Bratislavy 80 Sk, z Bunkoviec 220 Sk, z Čertižného 440 Sk, z Hata
e
lova 50 Sk, z Horoviec 160 Sk, z Chme
ľovej 40 Sk, z Lučkoviec 80 Sk, z Martina
NOVÍ ČLENOVIA SPOLKU
40 Sk, z Oreského 240 Sk, z Pezinka 32
V prvých dvoch mesiacoch Jubilejného
roku 2000 sa do Spolku sv. Čyrila Sk, z Pozdišoviec 300 Sk, zo Sabinova 120
a Metoda prihlásilo nových 38 členov. Sk, z Trhovišťa 200 Sk, z Trnavy pri
Z nich sú piati z Čerhova a štyria z Košíc. Laborci 220 Sk, z Vojčíc 200 Sk a zo
Zemplínskej Teplice 140 Sk.
Máme aj ďalšiu zakladajúcu členku. Stala
sa ňou Ing. A nna Jenovčinová zo Tomáš M. Babják, Jurkova Vola 20 Sk;
Jozef Boroš, Ľubovec 20 Sk, Katarína
Svidníka.
Brašková, Moldava nad Bodvou 220 Sk;
Mária Čabinová, Michalovce 100 Sk;
ZASADNUTIE VÝBORU
Alojz Dlugi, Báč 20 Sk; Gréckokatolícky
V
MICHALOVCIACH
ružencový spolok Kalša 300 Sk; Jozef
Dňa 14. marca bolo zasadnutie výboru
Chlebničan, Kriváň 20 Sk; Anna Chomv sídle spolku - v Michalovciach.
jaková, Ľubovec 20 Sk; Helena JalčoviPrítomní sa zoznámili s hospodárskym
zariadením Byzant Košice s. r. o. V ďalšej čová, Zbince 120 Sk; Dr. Ján Kaputa,
Hrabské 100 Sk; Jarmila Kolesárová, Tučasti konkretizovali jednotlivé nábožensko-kultúrne podujatia. Miestne odbočky šická Nová Ves 20 Sk; Ing. Jozef Kondaš,
v Košiciach a v Strážskom pripravujú Stretavka 50 Sk; Mária Kováčová, Veľké
stretnutia pri príležitosti 1115. výročia Ozorovce 100 Sk; Helena Kušnírová,
Svodník 100 Sk; Anna Maďarová, Zbince
smrti sv. Metoda.
120 Sk; Anna Mindžáková, Pavlovce nad
Uhom
20 Sk; Mária Piatková, Blatné RePREDNÁŠKA
V
GYMNÁZIU V TREBIŠOVE mety 20 Sk; Sabina Rapavá, Ruské PekľaDňa 28. februára navštívil predseda spol ny 20 Sk; Juraj Sigati, Janova Lehota 300
ku o. Mgr. Michal Hospodár Cirkevné Sk; Ing. Juraj Šecko, Marianka 220 Sk
gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove a Ján Tajboš, Ružomberok 20 Sk.
a v rámci formácie pedagógov a pracovní Z Bratislavy - Ing. Jozef Fejda, CSc., 100
kov školy predniesol prednášku na tému Sk; Andrej Jancura 60 Sk; Dr. Viera MihalMúdrosť, rozvážnosť a spravodlivosť ková 120 Sk a Mgr. Peter Zeňuch 70 Sk.
Z Trhovišťa - Mária Čižmárová 50 Sk;
podľa Konštantína-Cyrila.
Anna Harmanová 50 Sk; Štefan Romančák 50 Sk a Anna Štefanová 40 Sk.
GRÉCKOKATOLÍCKY
Dary na Spolok sv. Cyrila a Metoda posie
KALENDÁR 2001
lajte poštovou poukážkou vzor „A“ na
Redakčná uzávierka Gréckokatolíckeho
účet
SLSP Michalovce, číslo účtu 124240kalendára 2001 je 14. mája t. r. Svoje prís
559/0900.
M ená darcov uverejňujeme
pevky posielajte na adresu zodpovedného
postupne
v
Slove.
redaktora kalendára: o. Mgr. Michal
Za dary Pán Boh zaplať.
Hospodár, Ružová 43, 040 11 Košice.

Krátke správy
diania spolku
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V apríli t. r. si významné životné jubileum
pripomínajú títo naši členovia:
Eva Bajužiková z Dúbravky, Eva Danková
z Kysy, Helena Bubáková zo Svidníka,
Ladislav Ivan z Nacinej Vsi, Helena
Katonová zo Sečoviec, Ján Kizling
z Nižného Hrabovca, Karol Maturkanič
z Humenného, Mária Petyová z Kazimíra,
Terézia Šalapová z Lesného a Zuzana
Šterdasová z Košíc.
Anna Andrejcová z Košíc, Juraj Andrejko
zo Sačurova, Ing. Dušan Ďurišín z Košíc,
Margita Figurová zo Sobraniec, Helena
Kaščáková z Vavrinca, Andrej Košláb zo
Zemplínskeho Jastrabia, Juraj Mikula zo
Sečoviec, Terézia Mlejová z Vranova n,
Topľou, Mária Onofrejová z Trnková,
Im rich Petruška zo Sečoviec, Mária
Sedláková zo Svitu, Anna Šoganičová
z Davidova, Mária Štefanková z Nového
Ruskova, Mária Štenková z Vysokej nad
Uhom, Alžbeta Záhorská z Vranova n.
Topľou a Juraj Zimovčák z Drienice.
M ária Fedáková zo Sačurova, Anna
Glotová z Radvane nad Laborcom,
Justína Kostínková z Čertižného, Eugen
Maščník z Hatalova, Ján Matej zo
Sobraniec, Helena Nachajová z Ruskej
Novej Vsi, Mgr. Michal Smoliga zo
Sečoviec a Ján Vaško z Okružnej.
Ján Drotár z Ubreža, Mária Garančovská
z Vranova n. Topľou, Pavol Krupčinský
z Hudcoviec, Anna Štefanová z Novosadu
a Ján Vojta z Košíc.
M ária Holubová z Davidova, Mária
Lejková z N ižného Zipova, Anna
Pancuráková z Varhaňoviec a Mária
Pupanová z Humenného.
Mária Godová zo Sačurova.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť
Božích milostí na mnoho rokov, šťastných
rokov.

Odpustové slávnosti
Košického apoštolského exarchátu v roku 2 0 0 0
1 0 .-11. júna

4.-5. júla
r

12.-13. augusta
9.-10. septem bra

Zoslanie Svätého Ducha - Chrám Svätého Ducha redemptoristov v Michalovciach
Sv. apoštolom rovní Cyril a Metod, patróni exarchátu
- Chrám sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach
Uspenie Presvätej Bohorodičky
- exarchátna odpustová slávnosť na pútnickom mieste v Klokočové
Narodenie Presvätej Bohorodičky - exarchátna odpustová slávnosť
v Katedrálnom chráme Narodenia Bohorodičky v Košiciach
SLO VO- ČASOPIS GRÉCKOKA TOLÍCKEJ CIRKVI - 7/2000
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LITURGIA

anunjEBüEcsw usmUG3w^m
Pondelok 3. 4. - Nikita, vyznávač, prepodobný
Rim 12,1-5, zač. 108; Lk 6, 31-36, zač. 26
Utorok 4. 4. - Metod, arcibiskup, učiteľ
Slovanov (zo 6. 4.)
Ef 4, 14-17, zač. 225; Lk 6, 24-30, zač. 25

Pondelok 10. 4. - Terencius, Pompejus a spolo
čníci, mučeníci
Kol 3,12-16, zač. 258; Lk 11, 34-41, zač. 60
Utorok 11. 4. - Antipas, biskup, mučeník
1 Sol 5,14-23, zač. 273; Mk 8, 30-34, zač. 36

Streda 5. 4. - Teodul a Agatoped a spoločníci,
mučeníci
Liturgia vopred posvätených darov: Gn 17,1-9;
Prís115, 20-33; 16,1-9;
Ef 4, 17-25a, zač. 226; Lk 7, 36-50, zač. 33

Streda 12. 4. - Bažil, biskup, vyznávač, prepo
dobný
Liturgia vopred posvätených darov: Gn 43, 2631; PrísI 21, 23-31; 22,1-4
Ef 4, 7-13, zač. 224; Lk 12,16-31, zač. 66

Štvrtok 6. 4. - Veľký kajúci kánon Andreja
Krétskeho
Ef 4, 25-32, zač. 227; Lk 13, 1-9, zač. 70

Štvrtok 13. 4. - Artemón, hieromučeník a spo
ločníci
Gal 4,1-7, zač. 209; Lk 18,18-30, zač. 91

Piatok 7. 4. - Jura j, biskup, prepodobný
Liturgia vopred posvätených darov: Gn 22, 118; PrísI 17, 17-18; 18, 1-5
2 Kor 5,10-15, zač. 179; Lk 12, 42-48, zač. 68

Piatok 14. 4. - Martin, pápež, vyznávač
Liturgia vopred posvätených darov: Gn 49, 3350; PrísI 31, 8-31
Ef 2, 4-10, zač. 220; Mt 4, 1-11, zač. 7

Sobota 8. 4. - Akatistova sobota
Hebr 9, 24-28, zač. 322; Hebr 9,1-7, zač. 320;
Mk 8, 27-31, zač. 35; Lk 10, 38-42; 11, 27-28
Tropár, kondák , prokimen, aleluja a pričasten
z akatistovej soboty.

Sobota 15. 4. - Aristach a spoločníci, apoštoli
Pamiatka na vzkriesenie Lazára, (svetlé rúcho)
Antifóny predobrazujúce. Tropár, Sláva i teraz
o Lazarovi. Namiesto Svätý Bože sa spieva
Ktorí ste v Krista. Prokimen, aleluja a pričasten
o Lazárovi.
Hebr 12,18-29; 13, 1-8, zač. 333; Jn 11,1-45,
zač. 39.
Namiesto Dôstojné je sa spieva IX. irmos
(z kánona na utierni).

Nedeľa 9. 4. - Eupsych, mučeník
Piata pôstna nedeľa - 5. hlas
Liturgia sv. Bažila Veľkého. Evanjelium na utierni je druhé. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu,
Sláva kondák z triode, I teraz podľa predpisu.
Prokimen, aleluja a pričasten z triode.
Hebr 9,11-14, zač. 321; Mk 10, 32-45, zač. 47
Namiesto Dôstojné je sa spieva Milostiplná
Matka.

Nedeľa 16. 4. - Agapé, Irena a Chionia, muče
nícky
Kvetná nedeľa
(svetlé rúcho) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.
Všetky menlivé časti sú z Kvetnej nedele
Flp 4, 4-9, zač. 247; Ev. Jn 12, 1-18, zač. 41.
Myrovanie
Vojtech Boháč

nwmmnusE smpujsmľ/
P O D M IE N K Y PRE Z ÍS K A N I E
1. Pristúpiť k svätému prijímaniu v ktoromkoľvek chráme
(v stave posväcujúcej milosti);
2. Pomodliť sa na úmysel Svätého Otca
(Otče náš, Verím v Boha, modlitba k Bohorodičke);
3. Navštíviť chrám určený biskupmi pre získanie jubilejných odpustkov a tam zotrvať
v modlitbe a rozjímaní;
Kto nemôže navštíviť chrám, môže navštíviť chorých, väzňov, starcov, opustených,
alebo vykonať skutok lásky alebo pokánia (modlitba, milodar, pôst, zdržanie
sa fajčenia a alkoholu, služba blížnemu, pomoc vo farnosti).
Jubilejné odpustky môžete zís k a ť len raz za deň
■ pre seba, pre druhých a pre zomrelých.
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Z myšlienok
na kazriy
m
m tieň
Piata pôstna nedeľa
„Oni tŕpli a so strachom išli za ním“
(Mk 10, 32)
O prešovskom biskupovi P. P. Gojdičovi
vieme, že keď bol vo väzení, v noci pred
svojou smrťou si zavolal k sebe spoluväzňa
a povedal mu: „Nepohorši sa na mne.
Smrti sa bál aj Pán Ježiš a on bol Boh. Ja
som len človek, i keď som biskup.“
Aj apoštoli, ktorí kráčali za Ježišom do
Jeruzalema, tušili, že ho nečaká nič dobrého
a už po tretíkrát počuli je predpoveď o utr
pení. Preto tŕpli a so strachom išli za nim...
Každý človek sa prirodzene bojí bolesti
a nebudeme asi veriť, že niekto by mohol
mať úprimne radostnú tvár pred bolestnou
operáciou. Kresťan má však dôvod preko
návať prirodzený strach nadprirodzeným
pohľadom: Dôvera v Božiu lásku a pohľad
na konečný cieľ života u Boha dokážu pre
konať aj neuveriteľné. Najsilnejšou oporou
je skutočnosť, že môžeme niesť kríž
s Pánom a tak na vlastnom tele dopĺňať to,
čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo,
ktorým je Cirkev (porov. Kol 1, 24).
Lazárova sobota
„Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý“
(Jn 11, 3)
Tieto slová z Jánovho evanjelia bolo
kedysi vidieť v kláštoroch, alebo nemocni
ciach na výšivkách a prikrývkach. Slová,
ktoré hovoria, že Boh navštevuje krížom
i svojich „miláčkov“, že choroby prídu i na
tých vyvolených.
Francúz León Bloy sa raz obrátil ku
Kristovi s týmito slovami: „Modlíš sa za
tých, ktorí ťa pribili na kríž a ty sám pribí
jaš na kríž tých, ktorí ťa milujú.“
Podivuhodný zákon! Čím kto viac milu
je Boha, tým viac je od Boha ukrižovaný...

Kvetná nedeľa
„Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu
v ústrety a volali: ,Hosanna“
(Jn 12, 13)
V
roku 1848 sa stal pápežom Pius Dí
Mal 48 rokov. Bol najpopulárnejším mužom
na svete. Keď išiel v kočiari, bol zasypaný
kvetmi, ľudia sami ťahali voz. Bolo to „hosanna“. V tomto revolučnom roku ho však
ľudia žiadali, aby vypovedal vojnu Rakúsku.
Odmietol. Vatikánsky palác bol zasypaný
kameňmi a streľbou z pušiek, pápež zajatý.
V prestrojení utiekol. To bolo „ukrižuj“.
Ako to, že človek vie byť jednu chvíľu
milučký, jemný, a o chvíľu drzý, hrubý, ba
schopný vraždiť? Túto nestálosť človeka
pocítil na sebe už Pán Ježiš na Kvetnú
nedeľu. Ale nielen vtedy, pretože tak to ide
celými ľudskými dejinami.
-fd-
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SKÚSTE TO U NÁS!
Pri štvornásobnom opakovaní
piate ZADARMO!

vypisuje

fotografickú súťaž
v tém ach:

A . človek
B. p ríro d a
C. sakrá ln a stavba a litu rg ia

INZERCIA
D ňa 9. apríla 2000 uplynie
10 rokov, keď nás vo veku 62
rokov navždy opustil náš drahý
otec Pavol Sirotňák z Neresoch.
Spom ienka na teba nikdy
nevymizne zo sŕdc tých, ktorí sú
I ti vďační za lásku a obetavosť.
S úctou spom ína syn Cyril s
rodinou.
Blažený pokoj, večná pamiatka!
BLAHOŽELANIE
Dňa 2. apríla 2000 sa o. František Fedor, správca
farnosti Fulianka dožíva 70. rokov. H ojnosť
Božích milostí, darov Svätého D ucha a O chranu
Presvätej Bohorodičky v jeho dušpastierskej služ
be mu vyprosujú veriaci z farnosti Miklušovce.
Na mnohaja i blahaja lita!

C E N N ÍK i n z e r c i e
Jedno slovo 3 Sk / Fotografia 3 0 Sk
Príspevky zasielajte mesiac pred výročím!
Bližšie informácie: 0 9 1-7 7 3 3 3 2 3

Snímky zasielajte

Firma

H äí

do konca júna 2 0 0 0

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
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na adresu

SLOVO
P.O.Box 204
080 01 Prešov

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

- VÍ ŤAZI BUD Ú O D M E N E N Í -

D ri § a
d o z v e d ie ť v ia c

CELOSLOVENSKE VEČERADLO
Mariánske kňazské hnutie
Bude v dňoch 29. apríla až 1. m ája 2000
v Bazilike Sedem bolestnej Panny Márie,
Patrónky Slovenska, v Šaštíne, ktorá je mi
lostivým m iestom Jubilejného roku.
Program pre laikov:
Od 29. 4. 2000 (7.30) do 1. 5. 2000 (12.00)
Program pre kňazov:
Od 30. 4. 2000 (15.00) do 30. 4. 2000 (12.30)
Organizačné pokyny:
Nocľah a obedy si treba vopred objednať najnes
kôr do 10. 4. 2000 na adrese:
Jozef Fríbort, Štúrova 567, 908 41 Šašíín
0802/592 913 po 20.00 hod.
Cena za 1 nocľah je 100,- S k (nie je kúrenie, treba
sa zabezpečiť teplým oblečením), za 1 obed 90,Sk. Je zabezpečená aj obmedzená m ožnosť turis
tického nocľahu vo vlastnom spacáku s karimatkou. Účastníkom odporúčame doniesť si sviečky,
zíde sa aj pútnická stolička.
Sv. spoveď odporúčame zariadiť si doma.
Objednávku poslať na poštovú poukážku „C", roz
písať nocľah 29/30 30/01 a koľko, obedy sobota,
nedeľa resp. pondelok a koľko, zároveň poslať zod
povedajúcu sumu.

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
SLO VO- ČASOPIS GRÉCKOKA TOLÍCKEJ CIRKVI - 7/2000
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vydávanie kníh a časopisov,
Kompletné polygrafické služby: ■
reklamných letákm i brožúr, vizi

obsahujúci vysokovýkonný farebntk
so 16 valcami, farebnikové valce
s bočným roz térom, nastavítelhý
stranový rozter, leserom delený nôž
farebnice, priame filmové vlhčenie.
na
4
s max. rozlíšením 3385 dpi
I
a s max. rozmerom osvitu
M
457 x 1200 mm
M
• 24 hodín denne
yYPAVATEtSTVo

vydavatelstvo michala voška, ružová 22, prešov, tehlfax: 091-77 11 407 » e-mal

A U T O M O N T fs. r.,Mo. -

M

I AUTO M O NT

pŕifl¡nál je len j ec/e/J
J v n re so v e

... kľúč od bytu
od garáže...
.. od nového auta

-

IROVANIE
ERNÍCTVO

... od nás ho získate najvýhodnejšie,
¡Q.

AFICKÚ SADZBU A NÁVRHY
’DANIE K N ÍH A ČASOPISOV

s 2-ročnou zárukou, s leasingovým predplatením už od 1,015.
Možnosť akontácie už od 10% .
A niečo naviac:
mechanické zabezpečovacie zariadenie ZADARMO.

Q
Prešov, Levočská 109
teľ: 091/77 101 13

TEL/FAX: 091-77 333 23, MOBIL: 0905 430 402

Hanušovce n.T., Počekanec 16
teľ: 0 931/44 504 50

OB LEASING
člen finančnei skupiny CS0B
Prešov, Hlavná 96
tel.: 091/77 342 55
77 915 52, 77 340 94

