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Drevený chrám
v Nižnom KomárniHu
Autor:
M gr. A n d re j K a p u ta
Snímka:
D io n ý z D u g a s
Obec leží v hornej časti údolia Ladomírky
v severnej časti Nízkych Beskýd, vo výške okolo
300 m nad morom.
N ajstaršia písom ná správa o N ižnom
K om árniku (K om arnik), okres Svidník, je
v súpise zdanených dedín portálnou, kráľov
skou daňou z roku 1600. D edina vznikla v 70. 80. rokoch 16. storočia. Názov bol pravdepo
dobne odvodený podľa m ena prvého šoltýsa.
Nižný K om árnik patril k m alým dedinám
s rusínskym obyvateľstvom v panstve Makovica.
Už od polovice 18. storočia je filiálkou gréc
kokatolíckej farnosti v Krajnej Bystrej, ktorú
spravuje Mgr. Jaroslav Popovec. Cirkevné m at
riky sa zachovali z rokov 1862-1895. Sú uložené
v SOBA v Prešove. Staré matriky, vedené od
roku 1776, zhoreli počas frontových bojov
v jeseni 1944 v Krajnej Bystrej.
Drevený gréckokatolícky chrám Ochrany
Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku
1938 neďaleko starého, spustnutého a poškode
ného v prvej svetovej vojne. Starý chrám už
teraz neexistuje.
Projektoval ho ukrajinský architekt a kunsthistorik Ing. Volodymyr Sičynskyj (1894-1962).
Tento architekt je aj autorom projektu chrám u
Zoslania Svätého D ucha v Michalovciach.
Terajší drevený chrám v N ižnom Komár
niku je hádam jediná drevená sakrálna stavba
na Slovensku, ktorú pom áhal realizovať profesi
onálny architekt. N a rozdiel od spom ínaného
starého chrámu lemkovského typu, tento chrám
je už bojkovského typu, v ktorom trojdielnosť
nie je zvýraznená vežami rôznej výšky (u lem
kovského typu, je najvyššia veža nad babincom,
niekedy akoby oddelená od ostatnej konštruk
cie stavby a najnižšia je nad hlavným oltárom).
Bojkovský typ dreveného chrám u zvýrazňuje
pokrytie chrámovej lode (nava).
Chrám stojí na kamennej podmurovke. N a
kupolách sú ihlanovité vežičky. Pred vchodom
je malý, tym panonom zakončený portikus s krí
žom a s vyrezávanými stĺpmi. Je to ľudové pre
tvorenie klasicistického štýlu. V nútorné zaria
denie je z čias stavby chrámu. N a južnej strane
oltárnej časti je malá sakristia s osobitným
vchodom. Aktívnu estetickú rolu tu majú aj
farby (žltá, modrá, tmavočervená). N im i sú
zvýraznené niektoré formy a detaily. N a výraze
pridávajú aj dvojité okná a členitosť tvarov kon
štrukcie. Farby na chráme pripomínajú ukrajin
ské národné farby - žltú a modrú. Architek
2

SLOVO

ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

Vydavateľ:
Náboženské vydavateľstvo PETRA
v Prešove
Šéfredaktor:

Mgr. František Darrcák
Predseda redakčnej rady:

Mgr. Marek Pribula
Redaktori:

Mgr, Juraj Gradoš
Mgr. Valéria Juričková
Mgr. Katarína Rabiková
Adresa: Redakcia časopisu SLOVO
Hlavná 1, RO.Box 204
080 01 Prešov
Telefón: 091/7722 814,
7734 622, 7733 826, kl. 166
Telefax; 091/7733 323
E-mail: slovogrk@nextra.sk
Web stránka SLOVA

http://home.nextra.sk/greckoka/
Filiálne redakcie:
Košice:

tonickou dom inantou lode je šírka oltárneho
priestoru a babinca, ako aj najvyššia centrálna
vežička. Kompozícia lode je širšia ako u oltára
a babinca a architektonicky tu dominuje. Do
m inantou chrám u je najvyššia centrála vežička.
Všetky vežičky sú zakončené železnými kova
nými krížmi. Sú pokryté plechom a až ďalšie
časti šindľami.
V nútorná výzdoba je z obdobia vzniku chrá
mu. Ikonostas bol privezený pravdepodobne zo
Z em plína, zrejm e z Trebišova. Pochádza
(podľa V. Grešlíka) asi z ikonopiseckej dielne
rodiny Bohdanských z poľských Jasiel. Je
podobný desiatkam nim i vyprodukovaných
súborov ikon a ikonostasov aj pre naše výcho
doslovenské obce od druhej polovice 19. storo
čia až do prvej svetovej vojny. Najviac ich pri
pom ína ikona Poslednej večere na ikonostase
v chráme, namaľovaná podľa milánskej predlo
hy od slávneho Leonarda da Vinei.
C hrám v N ižnom Kom árniku počas kru
tých frontových bojov v obci v jeseni 1944
akoby zázrakom zostal nie príliš poškodený.
Opravili ho v roku 1946 a ďalšie veľké opravy
boli v polovici šesťdesiatych rokov. V polovici
90. rokov boi čiastočne reštaurovaný apoštolský
rad na ikonostase (J. Leško zo Svidníka).
Podľa nášho významného odborníka na
ľudové staviteľstvo Dr. M. Sopoligu, DrSc.
práve bojkovský typ chrám u v N ižnom
Kom árniku predstavuje ideálny súlad a harm ó
niu jednotlivých článkov stavby, dokonalé
uplatnenie statických zákonitostí, logické
a vzhľadovo príťažlivé rozdelenie celku a tvarov.
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Ú V O D N ÍK

traja ľudia kráčajú po ceste m ohutným
strom oradím . Slnko zapadá a koruny
stro m o v akoby sa k ú p ali v je h o
lúčoch. T í traja zhovárajúci sa ľudia sú
tení záplavou h asn ú ceh o svetla. N ejd e však
o žiadnu idylu či pokojné dohasínanie dňa.
Ide o dve závažné otázky: P rečo m usel
K ristus trpieť a ako je m ožné stretnúť sa
s ním dávno po je h o sm rti? Prvú otázku si
kladú Ježišovi súčasníci, tú druhú kresťania,
ktorí už K rista oso b n e nepoznali. N a obe
otázky odpovedá evanjelium em auzskou prí
hodou.
„Či nem al M esiáš to to všetko vytrpieť, a
ta k vbojsť do svojej slávy?“ (L k 24, 26) Toto
nem ô žu sp o čiatk u p ochopiť ani učeníci:
P rečo by m al byť cieľom K ristovho života
kríž? Prečo m usel stroskotať? Prečo Boh nie
je úspešný?...
A naozaj, ak sa na to pozriem e čisto ľud
skými očam i, dejiny vzťahov m edzi B ohom
a ľuďmi je sam ý Boží neúspech. Celý Starý
zákon svedčí o tom , ako B oh hľadá Izrael
a ako m u Izrael uteká z rúk. A le je to sku
to čn e tak?
A by človek nezahynul, chodí Boh za ním
po všetkých je h o bludných cestách. Prečo?
Aby sm e nestroskotali, aby posledné slovo
n em ala vzbura, smrť, sklam anie, ale láska.
K ristus sa nedal pribiť na kríž zo zbabelosti
alebo nedop atren ia, ale preto, že to bolo pre
človeka n u tn é. M usel zom rieť, aby sme
nem useli zahynúť my. Toto je aj pravý obsah
slov, k to ré Je ž iš p re d n ie so l ce sto u do
E m au z. U k ázal u čen ík o m , ako sa to to
„Božské m u sí“ vinie ako červená niť celým
Svätým písm om - ako Boh zachraňuje člo
veka p ro stre d n íc tv o m M esiáša. U trp e n ie
a sláva u ň h o p atria nero zlučne k sebe.
K eď Ježiš skončil výklad Písm a, stálo
pred učeníkm i o n o „m usí“ V eľkého piatku
v celkom in o m svetle. O drazu im zahorí
srdce a chápu, že K ristovo u trpenie i smrť
nie je vec p reh n an á, že to všetko bolo len
prostriedkom je h o oslávenia.
P ríbeh o pútnikoch do E m auz je pre nás
veľmi poučný. I m y sm e na ceste. I s nam i
iste kráča K ristus. I o nás platí, že čosi bráni
našim očiam , aby sm e ho poznali, a preto
sm e ta k často skleslí a ťažkopádni. O n nás
však vidí a dobre pozná. A zda sme už všetci
vo svojom živote zakúsili hm atateľn ú pom oc
z je h o strany, azda sa i nám rozhorelo srdce,
keď nám vykladal Písm o - deje sa to vlastne
pri každej B ohoslužbe slova. A zda sme i my
po takýchto chvíľach odchádzali z kostola
posilnení na duchu. Toto všetko však nie je
hlavné. Absolvovali to i obaja pútnici. I oni
išli s Ježišom , i oni s ním hovorili, počúvali
ho, i im sa ro zhorelo srdce predtým tak

T

ThM gr. M a re k P rib u la
predseda re d a k č n e j ra d y

skleslé. A le napriek tom u ho ešte nepozná
vali.
V šim nim e si, že vrchol príbehu nem á
pnejaký
o h l dram atický či napätý dej, nič n ápad
né. Skôr je skrytý, citlivo utajený a ten, kto
ho chce pochopiť a nájsť, m usí stíchnuť
a hlboko sa zamyslieť.
Ide o chvíľu, keď obaja učeníci prichá
dzajú k cieľu svojej cesty a ten tretí, dosiaľ
n e p o zn a n ý Ježiš, akoby chcel ísť ďalej.
V tedy sa pre nás objavuje prekvapujúca
B ožia vlastnosť - Boh, ktorý tak túži prísť
k človeku, dať sa m u poznať a urobiť ho
šťastným , je teraz akýsi nesmelý, jem ný
a tak tn ý k slobode druhého, nevnucuje sa,
netlačí sa ďalej, len ide mlčky okolo a čaká.
Ponecháva človeku iniciatívu. Keby obaja
pútnici boli povedali: Ď akujem e, dovidenia,
šťastnú cestu, zostal by im celkom pekný
zážitok zo stretnutia s dobrým človekom.
Ale K rista - Boha a Spasiteľa by neboli
poznali. A ž keď sa sami rozhodli: Z ostaň
s nami! U m ožnili m u, aby sa plne prejavil
a dal sa im poznať. A ž keď ho pri lám aní
chleba naozaj spoznali, všetko sa zm enilo od
základu. Tí ľudia zakúsili priam y zážitok
V zkrieseného K rista a je v nich náhle plno
radosti, n ad šenia a energie, takže celú tu*
dlhú cestu (cca 12 km ) hneď v noci absol
vujú naspäť, ako jedni z prvých hlásateľov
radostnej zvesti. A toto je odpoveď na druhú
o tázk u , k to rú sm e si po lo žili v úvode:
N a jd ô v e rn e jšie stre tn u tie s K ristom je
v Eucharistii. Je pravdou, že pri m odlitbe,
čítaní Svätého písm a sa m ôže rozhorieť
srdce, ale to najhlbšie, najintenzívnejšie
m edzi B ohom a človekom sa uskutoční až
vtedy, keď človek pozve B oha ďalej, záväzne,
až do najh lb šieh o v n ú tra svojej bytosti.
V tedy Boh sám prichádza, aby sa dal poznať,
aby ju pretvoril. Teda pri takom to stretnutí
s K ristom nikdy nehovorm e „D ovidenia“,
ale vždy „Z ostaň s n am i“. Potom aj náš život
bude rad o stn o u slávnosťou, v ktorej nám
V zkriesený K ristus sám dá silu k nádeji
a odvahu k životu.
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SVÄTÁ ZEM

auBmQii WsGmúm&músi
Im pozantnú Baziliku vzkriesenia dali postaviť križiaci, ale
stavebný štýl jednotlivých jej častí bol počas storočí zmenený.
Pôvodný chrám tu dal postaviť cisár K onštantín krátko po kon
cile v Nicei (r. 325). D nes je zm esou rôznych štýlov tak, ako
v nej slávia m nohé cirkvi. Vo františkánskej kaplnke tejto bazi
liky sa nachádza m eč G otfrieda de Boullogne, ktorý stál na
čele križiakov pri ich dobytí Jeruzalem a v roku 1099. M iesto
Kristovho hrobu a um učenia bolo určené podľa sna cisárovnej
Heleny. V týchto m iestach Golgoty bolo postavených niekoľko
chrámov. N ad prázdnym h robom to bol okrúhly chrám nazý
vaný A nastasis - V zkriesenie. N ad m iestom ukrižovania Ježiša
K rista to bola svätyňa K alvárium a n ád h ern á bazilika, nazýva
ná M artýrium . Tie však boli v roku 614 zborené Peržanm i,
ktorí dobyli Sväté m esto Jeruzalem . Po čase boli znovu posta
vené a nanovo zborené kalifom H akim om v roku 1009. Až
neskôr križiaci postavili chrám , ktorý stojí dodnes.
Návštevu to h to m iesta si kresťania nedali nikdy ujsť. Chceli
vzdať hold a slávu m iestam , kde sa odohralo najväčšie tajom 
stvo sveta. H oci za túto túžbu m noh o k rát zaplatili obetou svoj
ho života. Keď m oham edáni zam urovali obe veľké brány tejto

V c h o d d o B a z ilik y V z k rie s e n ia . P ô v o d n e b o li o b e b rá n y
z a m u ro v a n é A ra b m i, n o n e s k ô r je d n u p re s iln ý n á p o r p ú tn i
k o v v m in u lo s ti u v o ľn ili. O ic h v y trv a lo s ti s v e d č ia re b rík y
e š te a j d n e s.

M ie s to , k d e s tá l kríž, te ra z z d o b í v e ľk á n á d h e rn á ik o n a o b lo 
ž e n á s trie b ro m a z la to m . V p o p r e d í g o lg o ts k á ska la .
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baziliky, kresťania vchádzali dnu cez okná pom ocou rebríkov,
ktoré tam sú dodnes. V súčasnosti je jedna z týchto brán otvo
rená.
Tento najsvätejší chrám kresťanstva dnes patrí šiestim cirkvám - rímskokatolíckej, gréckej ortodoxnej, arménskej, sýr
skej, koptskej a etiópskej.
H neď po vstupe do chrámovej stavby vás zaujme kamenná
platňa, ktorú zdobia - tak ako všade vo Svätej zemi - lampády.
Platňa je dlhá asi dva m etre a široká necelý meter. Nádherná
ikona plná farieb na náprotivnej stene poukazuje na význam
to hto kam eňa. Z názorňuje nielen pom azanie Ježišovho tela
olejmi, ale aj jeho sňatie z kríža a uloženie do hrobu. Ide
o m iesto, kde Ježiša K rista balzamovali a jeho telo zavinuli do
ľanového plátna. L en niekoľko m etrov od neho sa nachádza
sam otný hrob Ježiša Krista. Je to do kvádra obtesaná skala
skrášlená umeleckým i motívmi. D nes je spevnená železnou
konštrukciou kvôli rozpadávaniu. N edávno zrenovovaná zlatá
kupola nad ním svojimi dvanástim i lúčm i a svetlom prežiare
ným otvorom symbolizuje nové Slnko sveta - Ježiša Krista.

SVÄTÁ ZEM

Priečelie svätého hrobu je zdobené niekoľko m etrov dlhý
mi sviecami a m nožstvom strieborných lam pád, v ktorých stále
horí olivový olej. K miestu, kde ležalo telo Ježiša K rista od
piatkového večera do nedeľného rána, sa dostanem e cez anjel
skú kaplnku. V jej strede sa nachádza fragm ent skaly, ktorý
označuje miesto, kde anjel zvestoval Kristovo zm ŕtvychvsta
nie. Samotný priestor hrobu je veľmi malý. Pôvodné m iesto,
kde ležalo telo Ježiša Krista, je dnes prikryté m ram orovým i
doskami. Nad ním sa nachádza ikona V zkriesenia Ježiša
Krista. Tá je, podobne ako ikona ukrižovania, obložená strieb
rom. Na doskách sa nachádzajú m alé sviečky, ktoré spolu
s lampádami nad hlavam i kajúcich pútnikov dotvárajú atm o
sféru tohto neopísateľného m iesta.
Najväčší ucelený chrám ový priestor baziliky „K atholikon“
sa nachádza v jej strede oproti svätém u hrobu a patrí gréckej
ortodoxnej cirkvi. Jeho kupolu zdobí krásna m ozaiková ikona
Krista s apoštolmi. V tom to „K atholikone“ sa n enachádza len
prekrásny oltár, ale aj kam enný blok zvaný „Stred sveta“.
Celý chrám Vzkriesenia je dotvorený nespočetným m nož
stvom kaplniek svätých, ktorí prežívali tajom stvo sveta za nás,
veriacich.
Úzky priestor v tmavej časti chrám u je znám y tým, že tu
Ježiša pred ukrižovaním väznili a psychicky týrali. N achádza
sa tam časť potupného stĺpu, na ktorom sedel Ježiš, keď ho
korunovali tŕním.
Je tu kaplnka sv. H eleny, cisárovnej a m atk y sv.
Konštantína, ktorá sa postarala o znovunájdenie svätých m iest

A n je ls k á k a p ln k a p re d s a m o tn ý m h ro b o m - m ie s to , k d e sa
a n je l z ja v il ž e n á m s o s p rá v o u o v z k rie s e n í J e ž iš a K rista.

Hrob Ježiša K rista, k d e o d p o č ív a lo je h o te lo v o č a k á v a n í
vzkriesenia.

v Izraeli a ich obnovu. Pod ňou sa nachádza stará cisterna, kde
boli zhadzované kríže i telá po poprave ukrižovaním. Tu našla
sv. H elena tri kríže, z ktorých Kristov sa hneď pri dotyku pre
javil zázrakmi. Bronzovú sochu sv. Heleny daroval tom uto
chrám u arcivojvoda M axim ilián Rakúsky.
V
skalách ešte aj dnes m ôžem e vidieť pukliny, ktoré vznik
li pri zem etrasení pri sm rti Ježiša Krista.
Oltár, kde Ježiša vyzliekli a ukrižovali, sa nachádza na pra
vej strane vstupnej časti chrám u vo výške niekoľkých metrov
od podlahy. D nes toto m iesto pripom ína striebrom obložená
ikona Ukrižovania. Pred ňou je oltár, pod ktorým sa nachádza
strieborno-zlatý kruh na mieste, kde bol osadený svätý kríž.
Vedľa je presklenný priestor, kde m ôžem e vidieť skalu
Golgoty. Po pravej strane oltára ukrižovania sa nachádza oltár
Sedem bolestnej Panny M árie a miesto, kde Ježiša pribili na
kríž. Symbolizuje ho nádherná m ozaika. Tento priestor chrá
m u je dotvorený geom etrickým i m otívm i dlážkovej mozaiky
a prekrásne maľovaným stropom i stenam i. N ie je tu cítiť ten
chlad kam eňa ako v priestore hrobu Ježiša Krista.
Jedným z najpochm úrnejších zážitkov, ktoré tu môžete pre
žiť, je návšteva skrytých častí baziliky. Tie vám veľmi ochotne
ukážu moslimovia, ktorí aj na tom to mieste hľadajú zisk.
V äčšina týchto častí patrí sýrskej cirkvi. Je takm er zničená
a úplne zanedbaná.
Aj napriek tom u sa návšteva Baziliky Vzkriesenia, či
Baziliky H robu, považuje za najkrajší a najsilnejší zážitok pút
nika.
j
.n , „
Juraj brados
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ROZHOVOR

n rm u m
- ZVIDITEĽNENÁ MODLITBA
1. Co Vás priviedlo k ikonopisectvu?

Č asto sa ukázalo, že všetko na svete
m á svoj význam a v živote nie sú náhody.
Keby som nepochádzal z rodiny chudob
nej vdovy - ako najmladší z troch súro
dencov - m ožno by som študoval
v Bratislave umenie a skončil ako svetský
m odernista. N eskôr by som nem al záujem
o vedľajšiu výpom oc u starožitníka.
Stretnutie s ikonou u dotyčného starožit
níka by skončilo asi zberateľským koníč
kom. Pretože sa udalosti vyvinuli tak ako
boli, ikonu som si kúpiť nemohol. N apriek
tom u m a očarila svojou odlišnosťou od
západoeurópskeho um enia a hlbokým
pokojom, ktorý vyžarovala. Bol som však
odkázaný vytvoriť si ju vlastnoručne.
N etušil som ešte, do akého dreva zatínam
sekeru. Z ľudí, ktorí mi osobne pomohli
dozrieť pre vzťah k písaniu ikon, najviac
vďačím n ebohém u o. Dr. M ichalovi
Fedorovi, SJ.
2. M ôžete prezradiť, akú techniku písa
nia ikon používate?

Používam klasickú - tradičnú techni
ku: kriedový podklad na dreve, vaječná
tem pera vlastnoručne zhotovená z pig
mentov, osvetľovacia technika podľa rus
kej školy, to znam ená nanášanie m noho
násobných lazúrovacích vrstiev. Snažím sa
čo najvernejšie dodržať kánon a vernosť
tradícii, nevnášať žiadny osobný, umelec
ký štýl.
Ikona Presvätej Bohorodičky v chráme
sv. apoštolov Petra a Pavla v Košiciach-Terase
od Dr. Ing. Edmunda Bachmana - Szaba

Dr. Ing. Edmund Bachman - Szabó sa
narodil 3. októbra 1944 v Košiciach.
Popri povolaní projektanta strojov sa venu
je ikonografickej tvorbe. Vypracoval sa na
uznávaného odborníka a učiteľa začínajú
cich ikonopiscov. Počas totality napísal
ikonu sv. Cyrila a Metoda pre baziliku
v Ľutine. Na Slovensku je menej známy,
lebo v roku 1985 aj s rodinou emigroval
do Nemecka. Y súčasnosti žije
v Norimberku. Je zakladajúcim členom
Spolku sv. Cyrila a Metoda. Pri návšteve
a prevzatí časti ikonostasa pre nový
Chrám sv. Petra a Pavla v Košiciach sme
mu položili niekoľko otázok, na ktoré čita
teľom Slova ochotne odpovedal.
6

3. Čo Vás najviac oslovilo p r i písa n í
ikon p re nový chrám v Košiciach, z ktorých
ikona K rista - Učiteľa j e na obálke
Gréckokatolíckeho kalendára 2000?

To, čo je pre športovca účasť na olym
piáde, je pre ikonopisca tvorba ikonostasu
v cerkvi. Z o zdravotných dôvodov po
nedávnej operácii srdca a naďalej pretrvá
vajúcich bolestiach nebolo ľahké prijať
kladné rozhodnutie. D al som sa na to
s dôverou v Božiu pom oc a v modlitby
zaangažovaných. Pochádzam z Košíc
a Terasa mi je blízka (narodil som sa
v štvrti zvanej „hušták“ pod bývalým
vojenským cvičiskom - terajšou Terasou).
Som rímskokatolík, ale ku gréckokatolíc
kemu obradu m ám osobný a živý vzťah.
Písanie ikon bolo jedným z podstatných
dôvodov emigrácie našej rodiny. Terajším
ikonostasom sa po pätnástich rokoch „vra-
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ciam “ do rodných Košíc. Vo svojom ate
liéri mám pre košický chrám práve roz
pracovanú ikonu Poslednej večere.
4. Ako vy definujete ikonu?

Nie každý obraz s náboženským motí
vom maľovaný na dreve, hoci aj temperou
s neúmernými proporciami, je nutne iko
nou. Ikony nie sú - ako je dosť často
mylne rozšírené - naivné ľudové umenie.
Písanie ikon je umelecko - remeselná
práca, podliehajúca prísnem u kánonu
východnej duchovnosti, ktorý je potrebné
rešpektovať. Ikona je vlastne zviditeľnená
modlitba.
5. Viedli ste prvú školu ikonopisectvu
v Košiciach. Z áujem ci sú združení v Spolku
ikonopiscov. M áte pre nich odkaz?

Aj keď ikonopisec ostáva anonymný jeho podpis „nepridáva“ na cene ikony.
Mal by si stále uvedomiť, že úcta k ikone
sa vo východnej cirkvi prirovnáva k úcte
k Najsvätejšej Eucharistii. Preto by mala
byť pre ikonopisca neustálou motiváciou
snaha podať po každej stránke najkvalit
nejší výkon.
Ak ikonopisec - začiatočník niekedy
nie je so svojimi prvými výsledkami spo
kojný, nech ho to neodrádza. Možno to
svedčí o tom , že je na správnej ceste
a zdravá sebakritika ho podnecuje k ďal
šiemu osobném u rastu a dozrievaniu. Keď
sa po dlhšom čase ukáže, že výsledky
práce nie sú na primeranej úrovni, nech
radšej chváli Boha spôsobom, na ktorý má
väčšie nadanie. Veď členom ikonopiseckého spolku môže byť každý. Počas písania
ikony sa výkon nem eria na strávený čas,
nepracuje sa na akord, na spôsob pásovej
výroby, nelámu sa rekordy za účelom
dostať sa do Guinessovej knihy. Ak chce
me, aby ikona vyžarovala pokoj a veriaci
tento pokoj čerpali, treba ho najprv do
ikony investovať.
Dodnes m a nadchýna nadšenie mla
dých pre písanie ikon, ktoré som zažil
v roku 1998 počas môjho prvého kurzu na
Slovensku. Cením si, že sa zriekli osobné
ho voľna počas prázdnin, vydržali horúča
vy a úm orné pracovali vyše dvanásť hodín
denne. Želám im, aby im toto nadšenie
pretrvalo naďalej a písaním ikon prispie
vali k Božej sláve.
Rozhovor pripravil Michal Hospodár
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Blahoslavení tí,
i a nevideli, a uverili

tomto veľkonočnom či poveľkonočnom období počúvame z evanjelia
veľmi často o zjavení vzkrieseného Pána. Je
to zjavenie Márii Magdaléne, nábožným
ženám, apoštolom...
Sv. Ján nám píše o zjavení apoštolom,
pri ktorom nebol Tomáš. Keď mu títo ozná dôležité, že Zmŕtvychvstalý sa ukázal učení
Tieto skutočnosti nás nútia, aby sme sa
mili, že videli vzkrieseného Pána (Jn 20, kom. Pre svedectvo svedkov je však oveľa zamysleli, ako je to s našou vierou.
25), neuveril. Dokonca povedal: „Ak neuvi dôležitejšie, čo im ukázal: - Pozrite sa na Dôverujeme Bohu, v ktorého sme uverili,
dím na jeho rukách stopy po klincoch moje ruky a nohy, veď som to ja. Ja, ktorý alebo potrebujem e Tomášovské dôkazy
a nevložím svoj prst do rán po klincoch som visel na kríži. Nevstal som z mŕtvych o jeho existencii? V modlitbe pred sv. prijí
a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuve ako iný, ale ako ten, ku ktorému nesporne maním sa modlíme: „Verím, Pane, a vyzná
rím.“ (Jn 20, 25).
a nezmazateľne patri znamenie Veľkého vam, že ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý
Jeho požiadavke bolo zadosťučinené. piatku, znamenie kríža.“
prišiel na svet zachrániť hriešnikov...“ Ak je
0 osem dní prišiel Ježiš k svojim učeníkom
naozaj tak, potom znamená, že prijímame
V
tomto zmysle sme vďační sv. apošto
cez zatvorené dvere, medzi ktorými už bol lovi Tomášovi, že chcel dôkaz. To preto, že za pravdu všetko, čo nám zjavil a čo Cirkev
aj Tomáš. Ježiš ho vyzval, aby ohmatal jeho tento dôkaz bol daný aj nám, nielen skla z jeho poverenia hlása. Ináč sa budeme
rany, ktoré má po ukrižovaní. Nevieme, či manému Tomášovi. Kristus aj nám cez stá podobať obchodníkovi, ktorý predáva
sa Tomáš naozaj dotkol jeho rán. ročia hovorí: Pozrite! To som skutočne ja, výrobky svojej firmy, ale sám používa výrob
Evanjelium nám ale hovorí, že Tomáš plný ukrižovaný a vzkriesený Ježiš. To sú moje ky inej firmy, pretože tým vlastným neverí.
úcty a obdivu odpovedal: „Pán môj a Boh nohy, ktoré kráčali po zemi za chudobnými
Je teda potrebné si uvedomiť, aké dôle
môj!“ (Jn 20, 28). Ježiš mu na to povedal: a biednymi, k mýtnikom a hriešnikom. To žité je veriť v pravdy našej viery. Že tento
„Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení sú moje ruky, ktoré som vkladal na chorých Kristus, ktorý žil na tejto zemi, žije v novom
tí, čo nevideli, a uverili.“ (Jn 20, 29).
a žehnal nimi deti, skladal som ich k mod oslávenom tele u Boha Otca. Žije novým
Pre nás, dnešných kresťanov, je zjavenie litbe, hrozil nimi búrke, a ktoré som nepo- tajom ným životom, ktorý my zatiaľ
sa vzkrieseného Krista apoštolovi Tomášovi zdvihol nikdy proti žiadnemu človeku. A tu nemôžeme pochopiť. A nemôžeme ani
veľmi poučné. Hovorí, že vzkriesený Kristus je moje srdce, ktoré tak milovalo a miluje.
Boha nútiť, aby nám toto tajomstvo vysvetlil
je ten historický, ktorý žil na zemi, trpel,
Tieto Kristove rany naveky majú ukazo a dokázal. Tu pre nás naveky platia slová:
zomrel a tretieho dňa vstal z mŕtvych. Pre vať Božiu lásku k nám ľuďom. „Boh tak „Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili“ (Jn
našu vieru je to veľmi dôležité a je dobre miloval svet...“, píše sv. Ján (Jn 3, 16). Alebo 20, 29).
o tom vedieť.
ako o tom sám Ježiš povedal: „Nik nemá
Werner Krusche v pojednávaní pod väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za
František Dancák
názvom Veľké Božie pozvanie napísal: „Je svojich priateľov“ (Jn 15, 13).

V

Christos voskrese!
Kristus nás predchádza v naše chrámy,
svojím Vzkriesením vyrieši naše dilemy,
On - Vzkriesený je naša cesta,
jasajte dediny i naše mestá!
Pláščenica je na oltári,
Veľká noc vstúpila do vlády v našom chotári,
jasaj Cirkev, jasaj zem!
Veľká noc, veľkolepý je Tvoj lém!
Sme na tejto zemi iba pútnici,
častokrát aj hriechu nevoľníci,
Kristus dnes nás zbavuje jeho zloby,
s Kristom vstávame z našej poroby!
Nuž, raduj sa celá zem,
Kristovo svetlo žiari ako diadém!
Christos voskrese!
Voistinu voskrese!
Veľká noc 2000

Je vín R ó b e rt
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m ilo v a li
„Boh je láska.“ „Milujte sa navzájom .“
Skôr ako sa človek dostal na tento
vrchol zjavenia Nového zákona, musel
očistiť celkom ľudské pojmy, ktoré si utvo
ril o láske, aby prijal tajomstvo Božej lásky
- a tá ide cez kríž. Slovo „láska“ vyjadruje
v skutočnosti množstvo rozličných vecí,
telesných alebo duchovných, vyvolaných
vášňou, alebo prem yslených, vážnych,
povrchných, podporujúcich vzrast, ničia
cich. Človek miluje nejakú príjem nú vec,
zviera, spoločníka v práci, priateľa, prí
buzných, svoje deti, ženu. Biblický človek
to všetko pozná. Keď pojem lásky prenik
ne do jeho náboženskej psychológie, pre
plnený bohatou a konkrétnou skúsenos
ťou. Súčasne však vzniká m nožstvo otá
zok. Môže sa Boh, taký veľký, taký čistý
znížiť a milovať m aličkého a hriešneho
človeka? A keď Boh súhlasí a miluje člo
veka, akože človek odpovie láskou na túto
lásku? Aký vzťah je m edzi láskou Božou
a láskou ľudí? Všetky náboženstvá sa svo
jím spôsobom snažia odpovedať na tieto
otázky, spravidla však upadajú do jednej
alebo druhej krajnosti: aby sa Boh stal člo
veku prítom ným , profanizujú lásku
k Bohu na lásku čisto ľudskú. Biblia na
tento náboženský nepokoj človeka odpo
vedá jasne: Boh sa ujal iniciatívy v dialógu
lásky k ľuďom. V mene tejto lásky od nich

vyžaduje angažovanosť a učí ich, aby sa
navzájom milovali.
Aj keď sa v správach o stvorení nevy
skytuje slovo „láska“, dá sa vytušiť cez
dobrotu, ktorej predm etom sú A dam
a Eva. Boh im chcel dať život v plnosti, ale
tento dar predpokladá slobodné prim knu
tie sa k jeho vôli. Boh začína dialóg lásky
okľukou, a síce cez zákaz.
A dam sa chcel násilne zmocniť toho,
čo mu bolo určené ako dar a zhrešil.
Tajomstvo dobroty sa potom prehlbuje
v milosrdenstve voči hriešnikovi prísľubmi
spásy. Postupne sa obnovia zväzky lásky,
ktoré spájajú Boha a človeka.
U ž v Starom zákone je prikázanie
lásky k Bohu doplnené druhým prikáza
ním: „Miluj svojho blížneho ako seba
sam ého.“ Pravdaže, toto prikázanie nebo
lo vyslovené tak slávnostne ako to prvé
a slovo blížny m á dosť zúžený význam.
Ale Izraelita je pozvaný, aby venoval
pozornosť „druhém u“. U ž najstaršie texty
hovoria, že je urážkou Boha, keď sa niek
to správa ľahostajne alebo nepriateľsky
voči svojim blížnym (G n 3, 12; 4, 9). Kým
sa ešte podľa Starého zákona bolo možné
domnievať, že bratská láska sa kladie rov
nocenne vedľa iných prikázaní, kresťanský
pohľad jej dáva ústredné, ba jedinečné
miesto. Láska k blížnemu vystupuje od

Chlieb pre dušu
V
súčasných neľahkých časoch je je d  S láskou a úsilím m ám e vyhľadávať
nou zo základných povinností rodičov chlieb pre svoju dušu a poznávať pravdu
nielen zabezpečiť pre rodinu najdôleži Božieho slova tak potrebnú pre spásu,
tejšie hm otné potreby, ale predovšetkým aby nás žiaden výmysel sofisťov nestrhol
každodenný chlieb pre všetkých jej čle do nem ravnosti svojich falošných pred
nov.
stáv o správnosti žitia. Rodičia sú povin
Pri úsilí ako ho zadovážiť nem ožno ní starať sa nielen o vlastné duše, ale pre
zabudnúť i na duchovný chlieb, ktorý m á dovšetkým, aby duše ich detí boli nasýte
byť taktiež predm etom starostí rodičov né nadprirodzeným chlebom , ktorý vlie
o svoje deti, pretože v živote veriaceho va do duše silu na prekonanie ťažkostí
katolíka m á osobitné význam né poslanie. života a ponúka m ožnosť dosiahnuť bla
Veď najťažším trestom , ktorým Boh žený cieľ, kde vyvolení nem ajú hlad ani
ústam i proroka Á m osa hrozil H ebrejom sm äd (Zjv 7, 16). Niekedy sa m ôžem e
pre ich nespravodlivosť, nemal byť hlad stretnúť s názorom , že s náboženskou
po chlebe, ani sm äd po vode, ale po výchovou u detí netreba preháňať, mám e
Božom slove, ktoré budú hľadať a nenáj byť k ním zhovievavejší a zbytočne na
du ho (A m 8, 11-12).
nich nenaliehať. Vraj až dospejú, rozhod
8
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začiatku do konca Nového zákona neroz
lučne s láskou k Bohu: obe prikázania sú
vrcholom a kľúčom Zákona (M k 12,
28-33p). D obročinná bratská láska je
naplnením všetkých mravných požiada
viek (Gal 5, 14; 6, 2d; Rím 13, 8n; Kol 3,
14), je v podstate jediným prikázaním (Jn
15, 12; 2 Jn 5), jedinečným a mnohotvár
nym „dielom každej živej viery“ (Gal 5, 6,
22). „Kto nemiluje brata, ktorého vidí,
nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
...Milujeme Božie deti, keď milujeme
Boha (1 Jn 4, 20n; 5, 2). Táto láska pri
chádza od Boha a vracia sa k nemu: Keď
milujeme bratov, milujeme samého Pána
(M t 25, 40), pretože všetci spolu tvoríme
Kristovo Telo (Rim 12, 5-10; 1 Kor 12, 1227). V očakávaní Pánovej parúzie je dob
ročinná láska podstatnou požiadavkou,
podľa ktorej budú ľudia súdení (M t 25, 3146). Toto je testam ent, ktorý zanechal
Ježiš: „Milujte sa navzájom, ako som ja
miloval vás. (porov. Jn 15, 12)
Kresťan bude pred tvárou sveta, v kto
rom nemôže milovať kráľovstvo „Zlého“,
milovať svojich bratov náročnou a kon
krétnou láskou (1 Jn 3, 11-18), v ktorej
pôsobí zákon zriekania sa a smrti, bez kto
rej niet pravej plodnosti (Jn 12, 24n).
D obročinnou láskou veriaci ostáva v zjed
notení s Bohom (1 Jn 4, 7-5, 4). Toto bola
Ježišova posledná modlitba: „Aby láska,
ktorou m a miluješ, bola v nich“ (Jn 17,
26). Táto bratská láska, ktorú prežívajú
učeníci uprostred sveta, do ktorého nepat
ria, je svedectvom Ježiša ako otcovho
vyslanca. „Podľa toho spoznajú všetci, že
ste moji učeníci, keď sa budete navzájom
milovať“. (Jn 13, 35)
Silvia Horňáková

nú sa podľa svojej vôle. Takýto názor je
nesprávny a optim alizuje podmienky,
aby takto vychovávané deti skončili ako
zrno, ktoré padlo do tŕnia. Ľahostajnosť,
bohatstvo a rozkoše života takéto zrno
udusia a ono neprinesie úrodu (Lk 8, 14).
N edostatok systematickej, veku dieťaťa
prim eranej výchovy sa prejavuje v rôz
nych nežiadúcich form ách správania.
Štatistiky krim inality m ládeže hovoria
jasnou rečou nielen o počte spáchaných
trestných skutkov, ale najmä o spôsobe
ich spáchania použitím hrubého násilia,
pri úplnej absencii ľudského citu.
N em ožno nespom enúť kategóriu drogo
vo závislých m ladých ľudí, kde najpočet
nejšou skupinou sú 15-19 roční, pričom
sú i pacienti do 14 rokov.
Za každým prípadom m ožno vidieť
výchovné zlyhanie rodičov a chýbajúcu
náboženskú výchovu. Práve poznanie

DUCHOVNÉ ČÍTANIE

Bohabojné ženy sa vo veľkonočné
ráno ponáhľali k hrobu, aby pomazali
Kristovo telo. Mali iba jeden problém: Kto
im odvalí kameň od hrobu, aby mohli
pomazať jeho telo. Aké bolo ich prekva
penie, keď kameň našli odvalený a hrob
bol prázdny. Ako nad tým rozpačito uva
žovali, zastali pri nich dvaja anjeli a priho
vorili sa k nim: „Prečo hľadáte živého
medzi mŕtvymi? N iet ho tu. Vstal z m ŕt
vych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď
bol ešte v Galilei“ (Lk 24, 5-6).
Pred niekoľkými rokmi bol na našej
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte
v Prešove M edzinárodný katechetický se
minár. Jeden z účastníkov sa zamýšľal prá
ve nad tými slovami z evanjelia. M nohých
dnešných kresťanov prirovnal k týmto
ženám-myronosičkám. Aj my často hľadá
me Krista medzi mŕtvymi. Aj my často
hľadáme mŕtvu Cirkev... Čo to v našom
živote znamená?
Najprv to, že často hovoríme len o utr
pení. Kristus trpel za nás na kríži, a preto
aj my musíme takto trpieť a prijímať
každé utrpenie. Menej však už hovoríme
o radostnej zvesti, ktorú m ám e každému
hlásať: Že aj my raz vstanem e z mŕtvych
a budeme s Kristom oslávení! Kto s Kris

tom trpel, s Kristom bude aj oslávený!
M ária nešla so ženam i k hrobu. Aspoň
V
našom živote mám e veľmi častoevanjelisti o tom nepíšu. O na dobre
pred očami svoju smrť, svoj pohreb... Mať pam ätala na slová, ktoré povedal jej Syn,
pekný pohreb, pekný pom ník na cintoríne že tretieho dňa vstane z mŕtvych. Bola to
- a aby sme ho už zaživa videli... A potom naozaj veľká viera!
v živote stále za niečím smútime... Stále za
D uchovný mysliteľ Friedrich H eer
niekým nosím e smútok - a podľa predpisu napísal, že „zbožnosť, ktorá nenaplní ľud
- lebo tak to robili naši predkovia, tak sa to ské srdce radosťou, nie je kresťanská zbož
patrí... A k prídeme do niektorých našich nosť, ale pohanstvo“. „Kto vie s úsmevom
chrám ov cez týždeň a je sv. liturgia za kráčať cez prekážky, tom u život nebude
zomrelých, tak je v čiernom liturgickom ťažký“, napísal Lajos Perlaky (v knihe:
rúchu... Stále len smútok, stále myslíme S úsmevom do života).
Preto nehľadajm e m ŕtveho Krista.
len na smrť, len na utrpenie...
Aj naše medziľudské vzťahy sú neraz Nehľadajme ani m ŕtvu Cirkev... Hľadajme
také smutné! N a blížnom vidíme len zlo, živého Krista, ktorý vstal z mŕtvych.
len hriech. Ten a ten je taký hriešny - že sa Hľadajme živú Cirkev, ktorá je nositeľkou
nehanbí! A pri tom si neuvedomujeme, že radosti, a nie smútku. N a nás, pokrste
ných kresťanoch, m á byť vidno, že máme
Kristus rovnako zomrel za každého.
Teda doslova stále hľadáme m ŕtveho radosť zo života, pretože sme vykúpenými
Krista, m ŕtvu Cirkev. Kristus však vstal - Božími deťmi, ktorým je vo večnosti pri
a to je radostná zvesť! Toto je deň, ktorý pravená sláva, ktorú ani oko nevidelo,
nám dal Pán. Radujm e sa a veseľme sa o ktorej ani ucho nepočulo, aká ani na um
v ňom! Boli sme vykúpení, preto máme neprišla človekovi (porov. 1 Kor 2, 9).
mať z toho radosť. M á to byť vidno na Preto nás aj sv. Pavol napomína: „Usta
vične sa radujte v Pánovi! Opakujem:
našom živote.
Vo Veľký piatok bola s bohabojnými Radujte sa!“ (Flp 4, 4). Preto buďme roz
ženam i aj Panna Mária. „Pozreli si hrob aj dávačmi radosti. Úsmev spája ľudí.
to, ako uložili jeho telo“, píše sv. Lukáš
(23, 55). Ale vo veľkonočné ráno Panna
František Dancák

učenia Ježiša K rista pom áha tým to chy
bujúcim nájsť zmysel života a dostať sa
zo závislosti na droge. Aj nebiblické
„ohýbaj ma m am ko pokiaľ som ja
Janko“, upozorňuje na potrebu nábožen
skej výchovy detí zavčasu, keď je srdieč
ko mimoriadne citlivé a vnímavé, vtedy
sa poučenia, ktoré človek dostane, zacho
vávajú na celý život. Žiaden rodič si
nesmie nahovárať, že výchovu detí za
neho odsupluje škola a ak nechá deti nav
števovať cirkevnú školu, stanú sa z nich
automaticky anjeli. Je veľmi skľučujúce
počúvať učiteľa, ktorý s veľkou starostli
vosťou pripravil rodičovské združenie
a záujem rodičov o študijné výsledky svo
jich detí je minimálny. Akoby si rodičia
neuvedomovali, že i dieťa si kladie otáz
ku, prečo sa rodičia nezaujím ajú, ako sa
učím? Čo je pre nich dôležitejšie
a prečo? Prečo m ňa nútia chodiť do

k ostola a oni do kostola nechodia?
Ú spešní rodičia sa učia rozpoznávať
nesprávne sklony svojich detí, ktoré sú
neraz dôsledkom zdedenej nedokonalos
ti a zavčasu začínajú deťom pom áhať
naprávať ich. Rodičia, ktorí to myslia
dobre, ale sú príliš zhovievaví, často pri
pustia, aby sa u ich detí vyvinul egocen
trický postoj. N aproti tom u deti, ktoré sú
zam estn áv an é
do m ácim i
prácam i
a vychovávané k vním aniu potrieb dru
hých, bývajú vďačnejšie voči rodičom .
Rodičia m ajú povinnosť láskyplne viesť
svoje deti k disciplíne.
Nejestvuje žiaden jednoduchý recept
ako pom ôcť deťom, aby sa rozhodli pre
Ježiša Krista. A k sa však rodičia budú ria
diť jeho učením a žiť príkladným živo
tom , určite sa dočkajú radosti zo svojich
detí.
Alexander Nemec
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Vyzývame všetkých, ktorým Pán
udelil ducha slova, aby sa so svojím
darom podelili.
Stačí, ak plody tohto daru dáte
na papier, resp. disketu a zašlete
ich do redakcie časopisu SLOVO.
Vaše diela budú použité pri budova
ní archívu.
Každý článok bude pozorne prečí
taný a ak bude kvalitný, bude uve
rejnený v časopise SLOVO.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami.
redakcia
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Cesta kresťanov k plnej jednote zazna
m enala dôležitý krok historickým ekume
nickým obradom otvorenia Svätej brány
na štvrtej rímskej Bazilike sv. Pavla za
hradbami. Svätý Otec Ján Pavol II. ju
otvoril spoločne s prím asom anglikánskej
cirkvi arcibiskupom Careym a pravosláv
nym m etropolitom Athanasisom . N a tejto
ekumenickej bohoslužbe slova boli prí
tom ní zástupcovia dvadsiatich dvoch kres
ťanských cirkví, ktoré spája viera v Krista,
jediného Spasiteľa a v jeden krst. O sob
ným otvorením Svätej brány a ekum enic
kou bohoslužbou chcel Svätý otec zdôraz
niť osobitný charakter Veľkého jubilea
roku 2000, ako aj celú pastoračnú aktivitu
Cirkvi po D ruhom vatikánskom koncile.

Bolo to práve v Bazilike svätého Pavla za
hradbam i, kde Ján XXIII. v januári roku
1959 oznám il, že sa rozhodol zvolať
D ruhý všeobecný cirkevný snem.
Svätý O tec po prečítaní úryvku zo
Svätého písma prítom ným okrem iného
povedal: „D rahí bratia a sestry, slová
svätého Pavla spoločenstvu v Korinte všet
ci sme boli pokrstení v jednom Duchu,
aby sme tvorili jedno telo (IK o r 12,13),
zdôrazňujú Kristovu modlitbu, aby všetci
boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe,
aby aj oni boli v nás jedno. (Jn 17,21) Je
to modlitba, ktorou sa on sám obrátil na
O tca tesne pred svojím umučením a smr
ťou. N apriek nášm u nepochopeniu táto
m odlitba prináša ovocie. Či nie práve z nej

vyviera milosť ekumenického pohybu?
Ako potvrdzuje Druhý vatikánsky koncil,
Pán vekov začal v týchto posledných
časoch v hojnejšej miere šíriť medzi
navzájom rozdelenými kresťanmi ducha
skrúšenosti a túžbu po jednote... Prišli
sme tu z rozličných krajín a národov,
z rozličných cirkví a náboženských spolo
čenstiev, a sme oslovení týmito slovami
A poštola národov. Sme si vedomí, že sme
ešte oddelení bratia, ale s plným vedomím
a presvedčením sme sa dali na cestu, ktorá
vedie k plnej jednote Kristovho tela“.
N a m argo ekum enizm u už padlo
m noho slov, úvah, komentárov i predpo
vedí. Je naozaj pravdou, že na ceste vzá
jom ného zbližovania sa cirkví je iste veľa

P ô v o d n ý p a tr iá lc h a ln y c h rá m B o ž e j M ú d r o s ti v K o n š ta n tín o p o ie - d n e s m o h a m e d á n s k a m e š ita (Is ta n b u l)
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prekážok. Nariekaním nad krivdami ich
však neodstránim e. Skutočný kresťan
nemôže žiť zo sĺz minulosti, ale z nádeje
v budúcnosť a m á vynaložiť všetko svoje
úsilie, aby túto nádej prelial do tých najra
dostnejších úsmevov ku každému.
Pokoncilová Cirkev obnovuje svoje
vzťahy k iným náboženstvám. Rozhod
nutia a dekréty D ruhého Vatikánskeho
koncilu rozhodne otvorili dokorán dovte
dy azda len pootvorené brány Cirkvi celé
mu svetu. Už pápež Ján XXIII. sa krátko
po svojom zvolení za hlavu Cirkvi vyjadril
takto: „Aby vnuknutia D ucha Svätého
obmäkčili dobrú vôľu všetkých v Kristu
pokrstených a aby si v pravde a láske
podali ruky.“ V tom to duchu sa vlastne
nesú aj všetky koncilové ro zhodnutia
o ekumenizme a v tom to duchu sa chce
me rozhliadnuť aj my okolo seba.
Niekto si m ožno myslí, že z ekume
nických dôvodov by bolo dobré vrátiť sa
kdesi do 11. storočia pred východnú schiz
mu, alebo do 16. storočia pred západnú,
aby sa nadviazal dialóg tam , kde sa skon
čil. Je to však mylný názor. Kardinál
Suenens svojho času povedal, že Svätý
Duch neprestal byť v Cirkvi nikdy pri jej
práci a poslaní, a tak teda treba vychádzať
z dneška a usilovať sa o zjednotenie vo
viere znovu nájdenej, kedy všetci budú
môcť prispieť zo svojho podielu bohatstva
milostí. Našou úlohou vonkoncom nie je
vytvoriť dielo obnovy, ktoré by transponovalo minulosť cez prítomnosť. Skutočný
rozvoj predpokladá rast v kresťanskej
dospelosti. Keď rastiem, dospievam, moja
minulosť zostáva stále mojou, ale s odstu
pom času ju vidím v novom svetle. Keď
v konštitúcii G audium et spes žiada
Druhý vatikánsky koncil, aby sme rozoz
návali znamenia času, nežiada, aby sme
zosvetštili Cirkev a prispôsobili sa móde,
ale naopak, aby sme preložili posolstvo
všetkých čias do zrozum iteľného jazyka.
Na tomto všeobecnom sneme sa zúčastni
lo vyše päťdesiat predstaviteľov nekatolíc
kych cirkví a náboženských spoločenstiev
ako pozorovatelia. D ňa 20. októbra 1962
bolo uverejnené koncilové Posolstvo
svetu. Ďalším významným ekumenickým
činom počas snemu bola návšteva pápeža
Pavla VI. vo Svätej zemi, kde sa stretol
s carihradským patriarchom Athenagorasom I. Toto stretnutie len opäť zdôraznilo
ekumenické ladenie celého koncilového
snemovania a veľmi vhodne zapadlo do
jeho programu a zámerov celého koncilu,
ktorý na svojom treťom zasadnutí vydal aj
samostatný dekrét o ekum enizm e Unitatis
redintegratio.
Aj z uvedeného vyplýva, že na ekumenizmus sa musíme v prvom rade pozerať

ako na neobyčajne vážne a silné duchovné
hnutie, ktoré vyžaduje pravdivé prim knu
tie sa ku Kristovi. Ekum enizm us predpo
kladá postupné zbližovanie sa oddelených
bratov s väčšou úctou a porozum ením pre
tie kresťanské cennosti, ktoré oni vlastnia.
Pre úspech ekum enizm u je treba zdoko
naľovať dogmatické a historické poznatky,
ale nadovšetko je treba pamätať, že neexi
stuje pravý a skutočný ekumenizmus tam,
kde niet duchovnej a mravnej obnovy

osobné chyby a za prekážky zo strany
našej vôle, ktoré sa niekedy stavajú do
cesty týmto našim snahám. Treba sa nám
však snažiť tieto prípadné chyby poznať
a vyvarovať sa im. A prekážky zo strany
vôle vyvažujeme osvedčovaním maxima
dobrej vôle a ochoty pochopiť, odpustiť
a milovať... A modlim e sa aj za tých, ktorí
n a poli zjednotenia pracujú. Aby sa
v Bohu a cez neho stali nástrojom zjedno
tenia. Je potrebné, aby sme sa vo svojich

a snaha o vnútornú dokonalosť. Vieme, že
Božie cesty nie sú naše cesty. Preto, ak
chceme objavovať jeho cesty, musí byť pri
ekum enickom dialógu jednou z podstat
ných čností aj trpezlivosť. Ľudsky poveda
né, bolo by nemysliteľné, aby sme len tak
prekonali rozpory staré už niekoľko storo
čí. V tom prípade by m uselo dôjsť k také
m u prevratu, aký si ani nevieme predsta
viť. Ale tu pracuje Boh. Od nás požaduje
len to, aby sme svoju prácu konali vytrva
lo a verne a tiež sa vytrvalo a verne modli
li. Najcitlivejšie miesto v našej duši, ktoré
sa nás všetkých dotýka, je spoločné vedo
mie, že sme deťmi jedného Otca a že sme
vykúpení zásluhami jeho Syna. A túto
radostnú zvesť m ám e odovzdať celému
svetu. Aj tým, čo prídu po nás.
N a záver slová Rogera Schutza: „Bez
modlitby za zjednotenie by bolo všetko
naše ekumenické úsilie m ám e. Práve a len
modlitba vnáša svetlo do tých najtmavších
kútov slepých uličiek, do ktorých obyčajne
vždy vyústia naše snahy o pokrok v tejto
veci. V m odlitbách za zjednotenie odpro
sujeme Božiu láskavosť za všetky naše

m odlitbách za zjednotenie priam ponorili
do tajomstva spoločenstva svätých a začle
nili sa tak do veľkého a svätého spoločen
stva veriacich, ktoré zahrňuje v sebe celý
svet a presahuje i za hranice všetkého čas
ného. N ie menej nám treba i poďakovať za
to, čo nám dobrotivý Boh na tom to poli
už dožičil dosiahnuť. On sám a cez nás
túto jednotu vlastne znova tvorí. Jeho prí
sľub opätovného zjednotenia nás v týchto
snahách napĺňa istotou a pokojom .“
N ašou hlavnou povinnosťou za zjed
notenie všetkých kresťanov nech teda je,
nie len v tom to jubilejnom roku, predov
šetkým modlitba. Tam, kde dobrá vôľa
človeka nestačí, tam môže priniesť vyrie
šenie zázračná sila Božej milosti a lásky.
Za zjednotenie kresťanov by sme sa mali
čím viac modliť a čím menej diskutovať.
Spoločná m odlitba nech je pre nás tým
najvhodnejším spôsobom na dosiahnutie
spoločnej jednoty všetkých kresťanov, za
odstránenie všetkých zábran, ktoré medzi
nam i existujú a za vzájomnú toleranciu,
lásku a porozumenie.
Marek Pribula
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Nedožité 70-tiny
Emila Korbu
1. mája si pripom eniem e nedožité 70.
výročie narodenia kňaza, redaktora, spi
sovateľa ThDr. Em ila Korbu. Zub času je
však neúprosný a nedoprial tom uto plod
ném u človeku dlhšie pobudnúť medzi
nami. N o aj keď zomrel pom erne mladý
(vo veku 49 rokov), zanechal po sebe
bohatú úrodu.
Literárne začal tvoriť už ako študent
bardejovského gymnázia. D obré výsled
ky dosahoval nielen v štúdiu, ale aj
v mimoškolskej činnosti. Navštevoval
katolícky literárny klub, ktorý sa stal kul
túrnym a športovým centrom pre tam oj
šiu mládež. Svoj literárny talent rozvíjal
aj v samovzdelávacom krúžku Ľudovíta
Štúra pri gymnáziu pod vedením profe
sora A. Bednára a ďalších profesorov slo
venského jazyka. Jeho záujmy siahali
i do oblasti histórie m esta Bardejov. Po
maturite, ktorú absolvoval s vyznamena
ním, sa v roku 1949 prihlásil do seminá
ra v Prešove. Biskup Peter Pavol Gojdič
ho však poslal do Prahy, kde absolvova
ním Teologickej fakulty Karlovej univer
zity 28. júna 1953 ukončil bohoslovecké
štúdia a v Katedrále sv. Víta bol vysväte
ný za birituálneho kňaza. Jeho svätite-

ľom bol pom ocný pražský biskup Mons.
Dr. A ntonín Eltschner. Prim ičnú sv. om
šu mal v septembri roku 1953 v Barde
jove v chrám e sv. Egídia.
Po vysviacke pôsobil ako asistent teo
logickej fakulty a prefekt kňazského se
m inára v Litom éficiach. N eskôr sa stal
správcom fary v Otročine pri M arián
skych Lázňach a v roku 1962 správcom
farností Stará Boleslav a Skorkov. Tu sa
venoval aj spracovaniu dizertačnej prá
ce. 27. m ája 1956 bol v Litoméficiach
promovaný na doktora teológie. V roku
1968 sa vrátil na Slovensko, kde sa stal
adm inistrátorom činnosti vo Fulianke.
Zároveň vykonával prácu šéfredaktora
m esačníka Slovo, ktorý neustále oboha
coval aj o svoje príspevky. Tie sa objavili
aj v Pútnikovi svätovojtešskom. V roku
1970 sa stal zam estnancom Spolku sv.
Vojtecha a bol aj naďalej šéfredaktorom
gréckokatolíckej tlače. V roku 1976 redi
goval aj Katolícke noviny.
Jeho literárna tvorba sa začala vyvíjať
už od spom ínaných gymnaziálnych čias
od roku 1949. Vydal dve samostatné zbier
ky. Prvá vyšla v roku 1952 v Bardejove
pod názvom Z Prahy a domova, druhá,
Spev ruží, vyšla v Prahe v roku 1968.
V jeho literárnej tvorbe dom inujú motívy
detstva, Vianoc a motív smrti. Neodm ys
liteľnou súčasťou tvorivých aktivít Emila
Korbu sa stala predovšetkým publicisti

Významné jubileum

ka. Z a zmienku nepochybne stojí aj to,
že jeho pričinením si v periodikách našiel
stabilné miesto historizmus (pravidelne
uverejňoval články o významných barde
jovských osobnostiach a pamiatkach).
Emil Korba zomrel 27. októbra 1978
vo veku 49 rokov. N esporne patril medzi
tie vzácne duše, ktoré neúnavne pomá
hajú šíriť Božie slovo, riadia sa pravdou
a v pokore slúžia Bohu vo všetkých okol
nostiach života.
Deana Zajacová

E m il K o rb a

S PmHiw a (ĽdioĽCDm

D ňa 21. m arca sa dožil význam ného
životného jubilea 85 rokov titulárny kano
nik o. Mikuláš Vladimír, t. č. na odpočin
„P o v e d a l s o m : P rídem d o m o v p o ča se
ku v Bardejove.
a n e z a tra tím lá s k o u k rá s n y ro d n ý k ú t
Jubilant sa narodil dňa 21. m arca 1915
v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Svia
A le a k o ra stie P raha i v B a rd e jo ve vidím zase
tosť kňazstva prijal 6. 12. 1942.
z m e n y p re rô zn e , a to je n á d hera,
Ako kaplán pôsobil v maďarskej obci
d o k to re j vkla d á m n a te ra z vše tku svo ju lá sku
A baujszantó a neskôr ako správca farnosti v Stakčíne, Údole,
Kremnej a Litmanovej.
V ravieť o z m e n á c h a n e s p o m ín a ť fa k ty
Aj po odchode na odpočinok ostal aktívny v službe Cirkvi
Tak p rá z d n o , š a rla tá n s k y z n e l b y verš
a podľa potreby biskupského úradu plnil povinnosti kňaza v rôz
nych farnostiach.
Však d á m sa rozvravieť, n e c h v ria d k y
V
poslednom období všetkými svojimi silami vypomáha p ro s tú č k e sa vlieva m o c n ý zápal,
Bardejovskej farnosti. Všetky sviatky a nedele slúži svätú liturgiu
k to rý m d ý c h a c e lý te n to k rá s n y k ra j
v m onastieri Rádu sv. Bažila Veľkého v Bardejove.
Bardejovskí veriaci obidvoch obradov katolíckej cirkvi
S lo v e n s k ý vých o d , ten Š a riš d lh o z a n e d b a n ý
poznajú otca kanonika ako obetavého spovedníka, láskavého
k v itn e ra d o s tn ý m ry tm o m p ie s n e p rá c e
a trpezlivého človeka.
Za všetko, čo otec kanonik urobil v prospech blížnych, nasle
Textilky, píly, te h elne, n á š p o h ľa d usm ie vavý
dujúc svojho učiteľa Ježiša Krista, ďakujú veriaci farnosti
Z
a p íš to p e v n e d o srd ca , k to ré je veršom spievajúcim
Bardejov.
o
n o v o m ž ití m ô jh o ra d o s tn é h o d o m o v a “
Vyprosujú jubilantovi m noho Božích milostí na m nohaja ľit,
blahaja ľit.
- ú ry v o k Veriaci gréckokatolíckej farnosti Bardejov
12
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Počas môjho nie veľmi dlhého života
som zažila m noho stretnutí s Bohom.
Toto je moje najnovšie stretnutie s ním.
Veľmi rada som počúvala kázne nášho
duchovného otca Petra počas svätej litur-

tosť Eucharistie prinášal aj počas týždňa.
H oci boli návštevy pre chrípku zakázané,
chodil ku m ne večer čo večer a stále, keď
som už upadala do svetských problémov,
povzbudil ma nejakou myšlienkou. Za to

Moja skúsenosť s Bohom
gie. Vždy som si niečo odniesla ako
ponaučenie a posilnila sa energiou do ďal
ších dní. No jedna kázeň m i stále vŕtala
v hlave. Hovorilo sa v nej, že: „Boh m á
s nami veľkolepý plán. N em ám e byť usta
rostení, keď sme stratili prácu, alebo čo
budeme jesť, alebo z čoho zaplatím e
nájom.“ Ano, treba žiť v prítomnosti, pre
každý okamih, lebo Boh sa o nás postará.
Túto skutočnosť som zakúsila len
nedávno. Ráno som vstala, ale namiesto
plánu ísť do práce sa môj plán zrazu úplne
zmenil. Ocitla som sa na internom odde
lení na izbe intenzívnej starostlivosti.
Začal sa boj lekárov a sestier o môj život.
V duchu som pri plnom vedomí vzývala
Boha, aby si m a zobral, lebo ja už ďalej
nevládzem trpieť. N o neprišiel ešte môj
čas, hoci som už prijala sviatosť zmierenia
a pomazania chorých. N o vtedy moje telo
a rozum už boli od bolesti tak oslabené, že
som sa nevedela modliť ani spovedať.
Kolegyne z práce mi nosili len mixovanú
stravu a tak sa pri mne striedali každý deň.
Po spovedi a nespočetných modlit
bách známych i neznám ych ľudí som sa
začala uzdravovať. Hoci som sa m odlila
k Bohu, mala som strach, či dokážem spl
niť jeho plány, ktoré má so mnou. Ale Boh
mi ukázal svoj plán. N a izbe, kde som
ležala, ľudia dosť často zomierali. M odlila
som sa za nich a za odpustenie ich hrie
chov. Niekedy len svojimi vlastnými slova
mi, keď som bola veľmi slabá, no keď mi
môj zdravotný stav dovolil, tak aj z modli
tebnej knižky. Niekedy som mala aj poku
šenie a bolo mi jedno, že vedľa m ňa leží
v plachte zabalený mŕtvy človek.
Raz v nedeľu som pri svojej posteli
videla stáť rehoľnú sestričku Štefániu,
ktorá ma podržala za ruku a prehodila pár
slov. Mala som z toho veľkú radosť, lebo
predtým sme sa nikdy nerozprávali.
Neobišla moju posteľ bez povšimnutia
a to mi dodalo ďalšiu silu. Ale vo vnútri
svojej duše som stále cítila trošku prázd
noty. Z ničoho nič som si začala krátiť
bezsenné noci kázňami nášho duchovné
ho otca. Najviac mi na um prichádzala
myšlienka, že: „Boh sa o nás všetkých
postará, len mu to treba dovoliť.“ Tak som
nabrala odvahu a cez svoju znám u som
požiadala duchovného otca, aby mi svia-

m u u Boha v modlitbe vyprosujem veľa
zdravia v jeho pastoračnej práci a v súk
rom nom živote. Prítom nosť otca Petra sa
rozšírila po celom oddelení, a tak vďaka
Bohu dosť veľa ľudí pristúpilo k svätej spo
vedi.
Preto by som chcela apelovať na mla
dých ľudí, aby nezúfali, nerobili si veľkole
pé plány, nestarali sa len o telo, ale aj
o dušu. Veď nik nevie, ktorý deň či hodina
je jeho posledná. Koľkokrát si rozhnevaní
manželia ľahnú večer spať a neuvedomujú
si, že ráno sa hociktorý z nich nem usí už
prebudiť a zom rú s tým, že budú mať hnevníka bez odpustenia a ľútosti.
M ožno že tento článok bude niekoho
iritovať, ale verím, že sa z neho aj niekto
poučí. Ale z vlastnej skúsenosti viem, že
všetko treba zveriť do Božej prozreteľnos
ti. Žiť sa oplatí pre každý okamih.
Anna

T e o d ó i P e ie r s k ý

-

3 .5 .

Narodil sa v dedine Vasiljevo neďale
ko Kyjeva. Svoje detstvo však prežil
v Kursku, kde sa presťahoval spolu
s rodičmi. Keďže mu v štrnástich rokoch
zomrel otec, vyrastal iba s matkou.
Už v detstve prejavoval vzťah k mníš
skemu životu a táto túžba v ňom stále
viac rástla. Hoci sa matka všemožnými
spôsobmi snažila zabrániť mu v tom,
Božie volanie bolo silnejšie. Aby sa jeho
túžba po mníšskom živote mohla naplniť,
odišiel jedného dňa z dom u a vydal sa
s pútnikm i na cestu do Jeruzalema.
Lenže po niekoľkých dňoch ho matka
našla a spútaného odviedla späť domov.
Hoci sa v tej chvíli jeho túžba nesplnila,
nepadol na duchu, ale ešte s väčšou odda
nosťou žil asketickým životom, zachová
val prísny pôst, nosil železné okovy a sta
ral sa o chrám.
V
tom čase žil v jaskyni v hustom lese
na brehu D nepra v jaskyni sv. Anton,
mních a pustovník. Len čo sa Teodóz
o ňom dozvedel, pripojil sa k nemu a spo
ločne pokračovali v asketickom živote.
Počas štyroch rokov ho matka neúnavne
hľadala. Keď ho našla, so slzami v očiach
ho prosila, aby sa vrátil domov. Stalo sa
však čosi pre človeka nepochopiteľné. Po
spoločnom rozhovore sa aj ona rozhodla
vstúpiť do M onastiera sv. M ikuláša
v Kyjeve.
Svätý Teodóz medzi mníchmi vynikal
horlivosťou i bystrosťou. V roku 1054 bol
vysvätený na kňaza a neskôr zvolený za
predstaveného. Ako prvý založil v Rusku
spoločný mníšsky život, pretože dovtedy
každý mních býval samostatne. V monastieri zaviedol pravidlá studitského m ona
stiera v Carihrade. Napriek svojmu po
staveniu predstaveného, vykonával denne
tie najťažšie práce a noci trávil v modlit
bách. Odetý chodil v šatách z hrubého
plátna a hrubej vlny. Počas veľkého pôstu
žil v samote v jaskyni.
Vynikal nielen múdrosťou, ale aj
odvahou. Knieža Svjatoslava nazval
Kainom, lebo nechal zabiť svojich oboch
bratov. Hoci Svjatoslav zosadil svojho
brata Izjaslava z trónu, Teodóz v jekténii
naďalej spomínal Izjaslava pred Svjatoslavom. Knieža pohrozil starcovi vyhna
ním z monastiera. Teodóz ešte viac pre
svedčený správnosťou svojich slov odpo
vedal: „Budem len rád. N ahí sme prišli na
svet a nahí z neho odídeme“. Napokon sa
knieža zmieril s Teodózom a na jeho
prosby prepustil z vyhnanstva sv. Antona.
Zomrel v 1074 roku. Bol pochovaný
v jaskyni, kde trávil veľký pôst. Od roku
1091 sú jeho pozostatky v novom monastierskom chráme.
spracovala Katarína Rabiková
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ŠVAJČIARSKO (VIS/ T K KBS) - Arcibis
kup Giuseppe Bertello, stály pozorovateľ
Svätej stolice pri Úradoch Spojených náro
dov a špecializovaných inštitúciách v Žene
ve, mal 6. apríla príhovor na 56. zasadnutí
Komisie pre ľudské práva o náboženskej
neznášanlivosti (bod 11). V svojom prího
vore vyzdvihol úlohu Svätej stolice pri zaručovaní zákonnej slobody veriacim, kresťa
nom i nekresťanom, aby boli schopní nasle
dovať cestu svojho svedomia, mohli prakti
zovať svoje náboženstvo, verejne vyznávať
svoju vieru bez diskriminácie alebo segregácie a slobodne patriť k organizovanému
náboženskému spoločenstvu. Pri mnohých
príležitostiach Ján Pavol II. pripomínal, že
náboženská sloboda je jedným z najintím
nejších práv, v skutočnosti je jadrom ľud
ských práv, ktoré umožňuje ostatné osobné
slobody. Arcibiskup Bertello povedal, že
katolícka cirkev nežiada privilégiá, ale skôr
požaduje potrebnú slobodu, ktorej by sa
mal tešiť každý občan, aby mohol žiť svojím
náboženským životom a prispievať k rozvo
ju spoločnosti.
TALIANSKO (KP/ TK KBS) - Telesné
pozostatky pátra kapucína Pia z Pietrelciny
(1887-1968), ktorý bol v minulom roku bla
hoslavený, sa majú v budúcom roku pre
miestniť. Ako informovala talianska katolíc
ka spravodajská agentúra S IR nájde tento
známy kapucín svoj večný odpočinok pod
novým veľkým pútnickým chrámom sláv
neho talianskeho architekta Renza Piana
v San Giovanni Rotondo. Doteraz stojí sar
kofág na celom svete uctievaného pátra Pia
v krypte kostola dokončeného v roku 1968
taktiež v San Giovanni Rotondo. Nový
gigantický pútnický chrám má poskytnúť
miesto až pre 7000 veriacich a na námestie
pred chrámom sa zmestí ďalších 30 000
pútnikov. Kostol bude druhým najväčším
chrámom na svete - po Chrám e sv. Petra.
Jeho dokončenie sa preťahuje. Vysviacka
bola plánovaná na koniec roku 1999, avšak
kapucíni udávajú ako ďalší termín máj 2001.
V súčasnosti sa dokončuje gigantická kupo
la podopretá 21 oblúkmi.
V EĽKÁ BRITÁNIA (K P/ T K KBS) Oddelenie cirkvi a štátu považuje prímas
anglikánskej cirkvi Anglicka arcibiskup
George Carey za dosť možné. „Je síce dôle
žité, aby anglikánska cirkev zostala cirkvou
pre celý národ, ale nemusí byť už štátnou
cirkvou“, povedal arcibiskup. „Aj keby to
viedlo k tomu, že biskupi stratia svoje kres
lá v Hornej komore, nevadilo by mi to “,
dodal. Úzke prepojenie štátu a cirkvi
v Anglicku sa prejavuje okrem iného tým,
že monarcha je hlavou cirkvi a biskupi sú
menovaní premiérom podľa návrhu cirkvi.
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V dňoch 17. - 19. 3. 2000 sa v Barce
lone v Španielsku konalo 25. m edzinárod
né stretnutie zástupcov pastorácie Rómov
- CCIT. Zo Slovenska sa ho zúčastnilo
päť zástupcov: traja kňazi a dve rehoľné
sestry.
C estou mali možnosť navštíviť skupi
ny Róm ov - kočovníkov v Pavii a v Miláne, kde ich animujú kňazi viac ako 40
rokov. Spoločne s nimi zdieľajú život, katechizujú, vyučujú Bibliu, vysluhujú sviatos
ti. Keďže život migrujúcich je veľmi dyna
mický, je aj táto pastorácia veľmi náročná.
V Barcelone mali účastníci možnosť stret
núť sa so zástupcam i viac ako 20-tich kra
jín z Východnej i Západnej Európy. Stret
nutia sa zúčastnil aj zástupca Vatikánu biskup H am au. Počas troch dní si prítom 
ní vymieňali skúsenosti v oblasti organizá
cie rómskych pútí v jednotlivých kraji
nách. Hlavné referáty boli zam erané na
dve róm ske púte z východnej Európy
a dve zo západnej Európy. Jeden z týchto
referátov predniesol o. Peter Bešenyei
SDB zo Slovenska. Hovoril o rómskej púti
v Gaboltove, ktorá sa koná každoročne
v prvú augustovú nedeľu. Účastníkom
stretnutia bola táto púť priblížená video
záznam om . Francúzsky kňaz (R óm ) pred
niesol podobný zaujímavý referát, v kto
rom sa zaoberal róm skou púťou v prím or
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skom mestečku S. tes Maries - dela - Mer.
Témou diskusie v skupinách bola otáz
ka: „Ako konkrétne by mala vyzerať pas
torácia Rómov? M á animujúci ísť pred
nimi a ťahať ich za sebou, prípadne uka
zovať im cestu, alebo má ísť spolu s nimi?“
Ď alšou zastávkou stretnutia bolo
mesto Barbastro, kde žil a mučeníckou
smrťou zomrel prvý blahoslavený Róm
Zeferin Gim enes Malla. Účastníci mali
možnosť pozrieť si kaplnku blahoslavené
ho Zeferina vo františkánskom kostole,
dom, kde v posledných rokoch žil. Taktiež
kaplnku rehole Kleretiánov, kde Zefirin
chodil často na sv. omšu, miesto, kde bol
zabitý a spoločný hrob, kde bolo hodené
jeho telo. V kláštore Kleretiánov sú aj
pozostatky 50-tich mučeníkov (kňazov
a seminaristov), ktorí boli zastrelení v tom
čase, ako blahoslavený Zeferin.
Cestou späť navštívila slovenská skupi
na pútnické miesto Lurdy a S. tes Maries
- de la - M er (sv. Márie z mora), kde sa
konajú rómske púte. Je tam aj socha sv.
Sáry, ktorá bola údajne Rómka.
Počas celej cesty, ale najmä na pútnic
kých miestach a v Barbastre sme v mod
litbách a pri sv. liturgiách pamätali na
našich Rómov a na tých, ktorí sa im akým
koľvek spôsobom venujú.
Sr. Atanázia, OSBM

SPRÁVY ZO SLOVENSKA

Deň katolíckych učiteľov v Humennom
HUMENNÉ (J. Gradoš) - Z príležitosti
10. výročia Dohovoru o právach dieťaťa a 7.
apríla - D ňa kresťanských učiteľov sa
v Humennom uskutočnilo slávnostné pose
denie pedagógov zastupujúcich všetky gréc
kokatolícke cirkevné školy na východnom
Slovensku. N a tejto slávnosti sa zúčťastnil
aj otec biskup Ján Hirka, diecézny vikár pre
školstvo o. Jozef Mati, riaditeľ GKBÚ o. J.
Krajňák, ako aj zástupkyňa MŠ SR pre cir
kevné školy Ing. Paráková. Zúčastnených
hostí a pedagógov z laického i duchovného
stavu privítala riaditeľka domáceho Gym
názia sv. Jána Zlatoústeho v Hum ennom
Mgr. Nadežda Suchá a o. biskup Ján Hirka,
ktorý sa v príhovore vrátil do svojich peda
gogických začiatkov a vyzdvihol význam sv.
Jána de la Salle ako priekopníka cirkevného
školstva pre všetky skupiny obyvateľstva.
Program plný hum oru zo školských lavíc
a duchovného slova sprevádzajúci stretnu
tie pripravili študenti humenského gymná
zia. Nechýbali ukážky bojového umenia,
folklóru a vystúpenie mažoretiek. Celý pro
gram svojím spevom vypĺňala študentská
skupina Efľatha.

HUMENNE (J. Gradoš) - V krajskom
kole súťaže literárnej tvorby Európa v škole
získala prvé miesto M artina Stašková, žiač
ka Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Hu
mennom. Zároveň postúpila do celosloven
ského kola. Výherkyňu ocenil aj Mons. Ján
Hirka, prešovský biskup.
KOŠICE (GKAE) - Košický apoštolský
exarcha Milan Chautur bol prítomný na
aprílovej Fatimskej sobote, ktorá sa usku
točnila v rámci Jubilejného roka v M icha
lovciach. N a nádvorí Chrám u Narodenia
Presvätej Bohorodičky slúžil spolu s prí
tomnými kňazmi archijerejskú svätú litur
giu.
KOŠICE (GKAE) - V nedeľu 2. apríla
2000 vykonal pastoračnú návštevu exarcha
Milan Chautur vo farnosti N aciná Ves, kde
v Chráme sv. Cyrila a M etóda odslúžil ar
chijerejskú sv. liturgiu s otcom Ondrejom
Fabiánom. V ten istý deň popoludní mal
v Michalovciach prednášku na tém u Druhý
vatikánsky koncil v dnešnej Cirkvi s prihli
adnutím na encykliku Orientale lumen.
KOŠICE (GKAE) - V sídle exarchátu sa
v sobotu 8. apríla 2000 stretol vladyka
Milan Chautur s predstavenými a študentami, ktorí študujú na Orientálnom inštitúte

v Nemecku. Popoludní slúžil sv. liturgiu žníckych zborov trebišovského protopresv Strážskom, kde bolo zasadanie Spolku sv. byterátu.
Cyrila a Metoda.
KOŠICE (G K A E) - Spolu s arcibiskupom
PREŠOV (A. Ščecinová) - D ňa 9. 4. 2000 Košickej arcidiecézy Mons. Alojzom Tká
sa v PKO Čierny orol v Prešove uskutoč čom sa v pondelok 10. apríla 2000 vladyka
nila regionálna prehliadka speváckych Milan Chautur stretol na besede s bezdozborov pod názvom DO - RE - MI - FA. movcami v telocvični Cirkevného gymná
O krem speváckeho zboru G audeam us pri zia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach.
SPgŠ, speváckeho zboru Pravoslávneho PREŠO V (T K PB) - Svätou liturgiou
katedrálneho chrám u sv. kniežaťa Alexan v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa
dra Nevského, speváckeho zboru Pravo sa na Kvetnú nedeľu začalo tradičné stret
slávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešo nutie prešovského biskupa Mons. Jána
ve a speváckeho zboru Krista Kráľa v Pre Hirku s m ládežou. Popoludní vo veľkej
šove, sa predstavil aj zbor sv. Rom ana sále Č ierneho orla v Prešove otec biskup
Sladkopevca pri gréckokatolíckom kňaz odpovedal n a otázky mladých ľudí na naj
skom sem inári a dievčenský zbor pri rôznejšie témy, najviac ich však zaujímali
G kBF PU v Prešove.
dojmy z N árodnej púte do Ríma. V pro
V pondelok 10. 4. 2000 sa dievčenský
zbor predstavil aj na pôde G kBF PU štu
dentom a predstaveným kňazského semi
nára pri Katolíckej univerzite Collegium
orientale v Eichstätte v Nemecku.

grame okrem iných vystúpili bohoslovci
z kňazského seminára, žiačky Strednej
zdravotníckej školy sv. Bažila Veľkého
z Prešova, prešovský mládežnícky zbor
a m ládežníci z Banského.

KOŠICE (G K A E) - Vo farskom chráme
Pokrova Presvätej Bohorodičky v Novom
Ruskove posvätil 9. apríla 2000 košický
apoštolský exarcha čaše, slúžil archijerej
skú sv. liturgiu a poobede pôstny moleben,
po ktorom sa zúčastnil prehliadky mláde

S trá n k a spracovaná podľa podkladov
z Gréckokatolíckeho biskupstva Prešov
(od M areka Pribulu, diecézneho vikára
p re m asm édiá) a G réckokatolíckeho
apoštolského exarchátu v Košiciach (od
Cyrila Jančišina, kancelára exarchátu).
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Deň núdznych
PREŠOV (K. Rabiková) - K aždoročne si
charitatívne organizácie po celom svete
pripom ínajú D eň núdznych. V priesto
roch Gréckokatolíckej charity v Prešove sa
10. apríla 2000 konalo stretnutie pracov
níkov charity a kňazov s chudobnými,
opustenými, teda s ľuďmi, ktorí sú na
okraji spoločnosti. Toto podujatie inicio
valo prešovské Gréckokatolícke biskup
stvo v spolupráci s Gréckokatolíckou cha
ritou v Prešove. Cieľom tohto stretnutia
bolo vyjadriť solidárnosť Cirkvi s týmito
ľuďmi. Program začal sv. liturgiou, ktorú
slúžili o. J. Voskár a o. V. Dordík. N a
celom tom to stretnutí bolo prítom ných
okolo 40 bezdomovcov. Program ďalej
pokračoval v duchovnom pásme, ktorý
pripravili študentky Strednej zdravotníc
kej školy v Prešove. Potom všetkých prí
tomných pri spoločnom stole čakal obed
v nádvorí charity a posedenie pri ohni.
Veľmi silným zážitkom bolo svedectvo
o vnútornom uzdravení Petra, ktorého
Boh oslobodil od otroctva hriechu.
Tohto stretnutia sa zúčastnili aj členovia
pracovnej skupiny z Cité M yriam s riadi
teľom Jo H éré a generálnym sekretárom

PREŠOV (J. G radoš) - V utorok 11. apríla
2000 v súkromnej kaplnke prešovského
biskupa Jána Hirku v rezidencii zložili
ThLic. V. Boháč a ThDr. P. Šturák vyzna
nie viery a sľub vernosti Cirkvi do rúk pre
šovského sídelného biskupa tak, ako to
predpisuje cirkevné právo. N a malej sláv
nosti sa rúčastnili dekan G BF PU Doc. F.
Janhuba, členovia pedagogického zboru
GBF, predstavitelia GKB ako aj rodinní
príslušníci. Tento sľub je jednou z pod
mienok, aby doktorát získaný vedeckou
prácou a postgraduálnym štúdiom bol
plne akceptovaný v Cirkvi. O tec biskup
Ján Hirka ocenil túto ich odhodlanosť a
vyzval ich k plném u nasadeniu pre prácu
na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte
v prospech nielen Cirkvi, ale aj posluchá
čov teológie.
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A sociácie C ité Secours C atholique.
Cieľom ich návštevy bolo oboznámiť sa
s činnosťou G K D C H , s ich spôsobom
práce, získať nové inšpirácie, dozvedieť sa
viac o Slovensku a spoznať Prešov i oko
lie. Takéto vým enné pobyty začali už
v roku 1993 a uskutočňujú sa recipročne
každý rok.

Členovia pracovnej skupiny Cité Myriam
chcú počas svojej návštevy spoznať
nástroje a prax v oblasti psychiatrie, sta
rostlivosť o závislých ľudí, riešenie problé
m u hazardných hráčov, koncepciu sociál
nej práce, ako aj fungovanie a prostriedky
Charity.

MS SČK pri GBF PU

Dôstojnosť ženy

PREŠOV (A. Ščecinová) - N a GkBF PU
v Prešove vznikol 13. 4. 2000 m iestny spo
lok Slovenského červeného kríža. Ú lohou
MS SČK pri G kBF PU v Prešove bude
zabezpečenie a poskytnutie zdravotníc
kych prednášok o prvej predlekárskej
pom oci, rôznych prevenčných prednášok
a praktickej pom oci pri hum anitárnych
akciách.
Tento MS SČK pri GkBF PU vznikol ako
prvý v rám ci PÚ na podnet J. E. Mons.
Jána Hirku, Dr. H. c., biskupa prešovskej
eparchie; o. ICLic. Jozefa Marettu; PhDr.
Já n a C hrom ého, riaditeľa Ú S SČ K
a dekana G kB F PU o. doc. ThD r.
Františka Janhubu.
N a prvej ustanovujúcej schôdzi členov
MS SČK pri G kBF PU P boli do predsta
venstva zvolení títo členovia:
- predseda: o. ICLic. Jozef M aretta
- podpredseda: A ndrea Ščecinová
- sociálny referent: M ária Teheľáková
- pokladník: Radovan Bača
- revízor: Peter Calko.

BARDEJOV (Dr. A. N.) - V rámci Veľ
kého jubilea a sviatku Zvestovania
Presvätej Bohorodičke uskutočnili grécko
katolícky farský úrad Bardejov a gréckoka
tolícky farský úrad Bardejov - Vinbarg
dňa 25. m arca 2000 v chráme sv. Petra
a Pavla v Bardejove slávnostnú sv. liturgiu
obetovanú Za dôstojnosť ženy. Hlavným
celebrantom sv. liturgie a kazateľom bol
Mgr. Peter R usnák, správca farnosti
Petrová.
Vo svojej kázni zdôraznil, že výsosť
Božieho m aterstva, z nej vyplývajúca
plnosť milostí a darov, ako aj veľkodušný
súhlas blahoslavenej Panny Márie tvoria
základ jej uctievania.
Ďalej v kázni vyzval veriacich k upevneniu
rodín v Božej láske a duchu pravej viery.
Poukázal na nutnosť zlepšiť medziľudské
vzťahy, zbaviť sa svetských žiadostivostí
a zlé neodplácať zlým. Veď ctiť niekoho
nie je nič iné, ako svedčiť o jeho vzneše
nosti.

MS SČK pri G kBF PU si určil za cieľ pri
nášať Krista blížnym vo forme aktívneho
milosrdenstva. SČK je garantom hum ani
tárnej a sociálnej pom oci na celom svete.
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OSPRAVEDLNENIE
Redakcia sa ospravedlňuje za niekto
ré chyby počas minulých čísel zaprí
činené neskorým dodaním objedna
ných materiálov.
Ďakujeme.

SPOLOK
SV. CYRILA
A METODA

Krátke správy
i diania spolku
NA VÝROČIE SMRTI SV. METODA
6. apríla pripadá liturgická spom ienka
smrti nášho vierozvestca arcibiskupa sv.
Metoda. Pri príležitosti tohoročného 1115.
výročia bola v Chráme sv. Petra a Pavla
v Košiciach sv. liturgia, ktorú spolu s o.
Gabrielom N ém ethom , o. M ichalom
Hospodárom a o. M artinom Matim slúžil
a na ktorej kázal o. Ján Babjak, SJ.
Diakonizoval o. diakon Tomáš Muszka. Sv.
liturgiu obohatil spevom Katedrálny zbor
sv. Cyrila a Metoda v Košiciach pod vede
ním Lucie Lovasovej.
Po sv. liturgii báseň Mikuláša Kasardu
„Metodov návrat“ predniesol študent Peter
Sabol. Otec Martin Mati ctiteľom sv. Cyrila
a Metoda priblížil ťažkosti misionárskej
práce solúnskych bratov a udalosti pred
piatimi desaťročiami, keď došlo k likvidácii
Gréckokatolíckej cirkvi.
Cyrilomelodskí ctitelia
sa zišli opäť v Strážskom

PO PIATICH ROKOCH

-

1115. výročie úm rtia veľkomoravského
arcibiskupa sv. M etoda, 50. výročie likvi
dácie Gréckokatolíckej cirkvi v Českoslo
vensku a 40. výročie úm rtia biskupa mučeníka Petra Pavla Gojdiča si pripom e
nuli naši veriaci a ctitelia cyrilometodského odkazu v sobotu 8. apríla 2000 v Stráž
skom na spomienkovom stretnutí, ktoré
pripravil Spolok sv. Cyrila a M etoda so
sídlom v Michalovciach, gréckokatolícke
farské spoločenstvo a M estský úrad
v Strážskom.
Stretnutie (podobné sa konalo v tom to
zemplínskom m estečku aj pred piatimi
rokmi) pozostávalo z dvoch častí. Prvú
časť tvorilo slávnostné zasadanie výboru
Spolku sv. Cyrila a M etoda v zasadačke
mestského úradu, ktoré viedol správca
spolku Ing. Vladimír Miroššay. Po privíta
ní hostí primátorom m esta Ing. Ladisla
vom Dunajčákom sa k prítom ným prihovoril predseda spolku o. M ichal H ospodár
ml. O histórii Gréckokatolíckej cirkvi na
našom území, vzniku Jednoty sv. Cyrila
a Metoda, ako aj o jej obnovení hovoril vo

simbíjlIs m ľ w \
N a podporu Spolku sv. Cyrila a M etoda
prispeli:
Členovia Spolku sv. Cyrila a M etoda z Ko
šíc 240 Sk, z Michaloviec 520 Sk, z Niž-nej
Rybnice 200 Sk, z Ruskej Novej Vsi 60 Sk,
z Trebišova 300 Sk.
Z Bunkoviec - M ária Bardociová 50 Sk,
Anna Bencová 120 Sk, Ján Radvanský 120
Sk a Alžbeta Stretavská 50 Sk.
Z Hriadok - Alžbeta Pejová 50 Sk, Mária
Stašová 70 Sk, M ária Vincenčíková 70 Sk
a M ária Zlatnická 70 Sk.
Z Košíc - Juraj Obraz 100 Sk, Júlia Obra
zová 100 Sk a JUDr. Jozef Suchoža 230 Sk.
Z Michaloviec - Bohuznámy 80 Sk, Bohuznám a 120 Sk, Anton Cifruľák 70 Sk,
Alžbeta Čabinová 50 Sk, M artin Lopuch
220 Sk, Irena Molnárová 70 Sk, M ária
Prepiorová 100 Sk, Helena Rovňáková 120
Sk, Ján Sabol 120 Sk a Helena Smolková
100 Sk.
Z Milhostova - Mária Brindová 70 Sk,
Michal Ciberej 70 Sk, Helena Dušecinová
70 Sk, Jolana Kobulkaničová 70 Sk, A nna
Savková 70 Sk, A nna Záhorská 60 Sk,
M ária Záhorská 70 Sk a A nna Zoldošová
70 Sk.
Zo Sečoviec - A nna Novykmecová 100 Sk,
Júlia Ostapčuková 100 Sk a M ária Štrbaňová 100 Sk.
Z Trebišova - Alžbeta Bandžejová 40 Sk,
Michal Bodrog 100 Sk, A nna Dudoková 55
Sk, Emília Ďurišínová 150 Sk, Andrej
Fedorčák 70 Sk, Terézia Uhrinová 120 Sk,
Jozefína Václavská 70 Sk a A nna Vargová
70 Sk.

n A Ľ l J UĽ J IA M 1
V máji t. r. si významné životné jubileum
pripomínajú títo naši členovia:
Božena Andrusová zo Sobraniec, Juraj
Demko z Vysokej nad Uhom, Ján Hromo
z Hažína nad Cirochou, Mária Jančišinová
z Košíc, Oľga Kolesárová zo Sečoviec,
Pavol Leško z Michalian, M ária Paníková
zo Svidníka, M ária Vasilenková z Vranova
nad Topľou, Mária Záhorská z Milhostova
a Kvetoslava Zubková z Vranova nad
Topľou.
Alžbeta Čupková zo Šumiaca, Emil Dančo
z Vlače, Alžbeta Halapyová z Kusína, Ján
Hrebík z Levoče, M ária Kertesová zo
Stretavky, M ária Kolibabová zo Stráž
skeho, A nna Micikašová z Humenného,
A nna Mišová z Choňkoviec a Zuzana
Petriková zo Zemplínskeho Hradišťa.
A nna Borovská z N ového Ruskova,
Paulína Bratruová z Klenová, Mária Čintalová z Trebišova, Mária Delimanová z Vybuchanca, Štefan Dobrovoľský z Michalo
viec, Juraj Dudič z Kuzmíc, Michal Garanič z Bánoviec nad Ondavou, Anton
Krivý z Trhovišťa, M ária Vincenčíková
z Hriadok a Mária Zeleňáková z Dlhého
Klčova.
Juraj Bakajsa z Pozdišoviec, Mária Bodnárová z Michaloviec, Zuzana Celengová
z Koňuša, o. Alojz Dlugi z Báče, Mária
Huďová z Dvorianok, M ária Kormošová zo
Spišskej Novej Vsi, M ária Mojžišová z Dačova, Michal M otto z Baškoviec a Michal
Tkáč z Dúbravky.
A nna Bereščíková z Horoviec, Anna Ihnátová z Dlhého Klčova a Ján Šandor
z Nacinej Vsi.

D ary na Spolok sv. Cyrila a M etoda posie
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť
lajte poštovou poukážkou vzor „A“ na účet
Božích milostí na m noho rokov, šťastných
SLSP Michalovce, číslo účtu 124240 rokov.
559/0900. M ená darcov uverejňujem e
postupne v Slove.
K prianiu sa pripája aj redakcia časopisu.
Za dary Pán Boh zaplať.
svojom vystúpení podpredseda Spolku
SCM Mgr. Pavol Kušnír. Po jeho vystúpe
ní nasledovala inform ácia o členskej
základni spolku, do ktorého od obnovenia
v roku 1990, resp. 1991 vstúpilo doteraz 4
210 členov, z ktorých je 3 860 žijúcich
(v Košicom apoštolskom exarcháte je 2
280 a v Prešovskej eparchii 1 580 členov).
Po krátkej diskusii zabezpečil záverečnú
časť program u Chrámový zbor Chryzostomos z neďalekého Vranova nad Top
ľou, ktorý sa predstavil hodnotným du
chovným program om ku cti sv. M etoda.
Ú vodnú báseň „M etodov n áv rat“ od
M ikuláša K asardu recitoval Mgr. Andrej
Lakatoš.

Spomienkové stretnutie pokračovalo
vo farskom C hrám e N anebovstúpenia
Pána k Presvätej Bohorodičke, pretože na
ten to deň pripadla A katistová sobota
(piata sobota Veľkého pôstu). Odslúžil ho
o. Vladimír Skyba zo Sniny. Vyvrcholením
dňa bola archijerejská sv. liturgia, ktorú
slúžil košický apoštolský exarcha vladyka
M ilan spoločne s prítom ným i kňazmi,
členmi výboru Spolku sv. Cyrila a Me
toda. Vladyka M ilan zároveň povedal
tem atickú homíliu. Pri obradoch v chráme
účinkoval aj spomínaný vranovsko-topoliansky spevácky zbor pod taktovkou Evy
Lakatošovej a A nny Maťašovej.
Ján Poprík
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Z m yšlienok na kazil y deň
Nedeľa myronosičiek
„Keď sa pominula sobota, Mária Mag
daléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili
voňavé oleje a išli ho pomazať..."
(M k 16,1)
A. Bebel napísal: „Nebolo na svete
dôležitejšieho hnutia, na ktorom by sa
neboli aktívne zúčastnili ženy ako bojov
níčky a mučenice.“
Iste, a v kresťanskom živote zvlášť. Aj
ženy myronosičky cítili, že i po smrti Ježiša
Krista majú voči nemu veľký dlh. Preto
„skoro ráno“ prišli k hrobu, aby pomazali
jeho telo drahocennými masťami, keďže to
nemohli urobiť pri jeho pohrebe. Boh
odmeňuje ich vernosť. Odmenou bola im
radostná správa o zmŕtvychvstaní Ježiša
s úlohou priniesť ju apoštolom: „Vstal
z mŕtvych. Niet ho tu... Choďte a povedzte
jeho učeníkom a Petrovi“ (Mk 16, 6-7).
Nedeľa myronosičiek je takto spomien
kou nielen na nich, ale na všetky ženy,
ktoré podobne slúžia Cirkvi, blížnym a skrz
nich samému Bohu.

časten najprv o myronosičkách a potom o apoš
tolovi.
Sk 6, 8-15; 7,1-5.47-60, zač. 17,1 Jn 1,1-7; zač.
68; Jn 6, 27-33, zač. 20; Jn 19, 25-37, zač. 61
Utorok 9.5. - Izaiáš, prorok, Prenesenie ostatkov
sv. Mikuláša
Tropáre: Ctihodný Jozef. Prenesenia kondák
0 myronosičkách, Sláva kondák prenesenia,
1 teraz kondák Paschy. Prokimen, aleluja a pri
Pondelok 1. 5. - Jeremiáš, prorok,
časten
najprv o myronosičkách, potom prene
Sk 3,19-26, zač.9; Jn 2,1-11, zač. 6
senia. Sk 8, 5-17, zač. 18; Jn 6, 27-33, zač. 20
Utorok 2. 5. - Atanáz Veľký, svätiteľ
Streda 10. 5. - Šimon Horlivec, apoštol
Sk 4, 1-10, zač. 10; Jn 3,16-21, zač. 10
Tropáre:
Ctihodný Jozef, o apoštolovi, kondák
Streda 3. 5. - Teodózius Pečerský, prepodobný,
myronosičiek, Sláva kondák o apoštolovi, I teraz
Sk 4,13-22, zač. 11; Jn 5,17-24, zač. 15
kondák Paschy.
Štvrtok 4. 5. - Pelágia z Tarzu, mučenícka
Sk
8,18-25, zač. 19; 1Jn 1,1-7, zač. 68; Jn 6,
Sk 4, 23-31, zač. 12; Jn 5, 24-30, zač. 16
35-39,
zač. 21; Jn 19, 25-37, zač. 21
Piatok 5. 5. - Irena, mučenícka
Sk 5, 1-11, zač. 13; Jn 5, 30-47; 6, 1-2, zač. 17 Štvrtok 11.5.- Cyril a Metod, slovanskí apoštoli
Tropáre: Ctihodný Jozef, o slovanských apošto
Sobota 6. 5. - Jób, spravodlivý
loch, kondák o myronosičkách, Sláva kondák
Sk 5, 21-32, zač. 15; Jn 6, 14-27, zač. 19
o slovanských apoštoloch, I teraz kondák
Nedeľa 7. 5. - Zjavenie sv. kríža v Jeruzaleme
Paschy. Prokimen,
o myronosičkách
- 2. hlas aleluja a pričasten najprv
o
myronosičkách
potom o slov. apoštoloch.
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je tretie.
Nedeľa o uzdravení chorého
Antifóny nedeľné. Tropáre z hlasu. Ctihodný Sk 8, 26-39, zač. 20; Hebr 13,17-21, zač. 335;
„Pane, nemám nikoho, čo by ma spustil
Jozef. Anjel pri hrobe, Sláva kondák o myrono Jn 6, 40-44, zač. 22; Mt 5,14-19, zač. 11
do
rybníka...“
(Jn 5 ,7 \
sičkách, I teraz kondák Paschy. Prokimen, ale Piatok 12.5. - Epifán, biskup; Germán, patriarcha,
Byť chorý - znamená mať bolesť, trpieť
Sk
8,
40;
9,1-19,
zač.
21;
Jn
6,
48-54,
zač.
23
luja a pričasten z nedele o myronosičkách.
duševne i telesne. Byť pripútaný k lôžku,
Sobota 13. 5. - Cilicia, mučenícka, Sk 9,19-31,
Sk 6, 1-7, zač. 16; Mk 15, 42-47; 16, 1-8
alebo sa pohybovať iba za pomoci dru
zač. 22; Jn 15, 17-27; 16,1-2, zač. 52
Týždeň po nedeli o myronosičkách. Menlivé Nedeľa 14. 5. - Izidor, mučeník
hého. Znam ená čakať na niekoho - ako ten
časti okrem čítaní sú ako v predchádzajúcu
nedeľa o uzdravení chorého - 3.chorý
hlas pri rybníku v Jeruzaleme, ktorý už
roky
trpel a čakal, kým neprišiel Ježiš, ktorý
nedeľu.
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je štvrté.
sa
nad
ním zmiloval. Výrok, ktorý zaznel
Pondelok 8. 5. - Ján Bohoslovec, apoštol Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu, Sláva kondák
z úst chorého: „Pane, nemám človeka“ , je
o
chorom,
I
teraz
kondák
paschy.
Prokimen,
ale
a evanjelista
vyjadrením najväčšej jeho bolesti. Tým dal
Tropáre: Ctihodný Jozef, o apoštolovi, kondák luja a pričasten z nedele o chorom.
najavo zármutok a svoju bezmocnosť.
0 myronosičkách, Sláva kondák o apoštolovi, Sk 9, 32-42, zač. 23; Jn 5,1-15, zač. 14
„Pane, nemám nikoho!“ Kiež by tento
Vojtech
Boháč
1teraz kondák paschy. Prokimen, aleluja a pri

Týždeň po nedeli o Tomášovi. Menlivé časti
okrem čítaní sú ako v nedeľu o Tomášovi.
Veľkonočný tropár sa spieva po úvodnom po
žehnaní sv. liturgie trikrát a od Požehnaný, ktorý
prichádza do konca sv. liturgie namiesto obvy
klých častí až do stredy pred Nanebovstúpením
Pána. Vchod sa spieva s refrénom ...ktorý si
vstal z mŕtvych. Liturgická farba je svetlá.

amnmsiiKí m pwsm y/ w m [ĽttwatfGtn
Na žiadosť mnohých čitateľov uvádzame vysvetlenie:
Podľa Johna M. McDermotta, SJ, z pápežskej Gregoriánskej univerzity „odpustky sa môžu apliko
vať aj formou príhovoru za druhých - tak živých, ako aj mŕtvych, v spoločenstve svätých. Prosíme
o to, aby Božia dobrotivosť pripočítala druhým zásluhy našich dobrých skutkov“.

Veľké Jubileum, Marec 2000, s. 38
| í l - ÍE'b
D 5JM S B ©

Štefan KUNDRA, USA, Baltimore - 05.03.2000 - 70 rokov od narodenia a 27.03.2000 - 30
rokov ordinácie
František FED0R, tit. dekan, správca farnosti Fulianka - 02.04.2000 - 70 rokov od narodenia
Andrej KEREŠŤAN, tit. arcidekan, výpomocný duchovný v Poprade - 06.04.2000 - 65 rokov od
narodenia
Ján TKÁČ, Ing., ekonom GKBÚ v Prešove - 15.04.2000 - 55 rokov od narodenia
Juraj ZIM0VČÁK, tit. dekan, správca farnosti Drienica - 25.04.2000 - 60 rokov od narodenia
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výkrik chorého z evanjelia nikdy nevyšiel
z úst našich starých a chorých, že nemajú
nikoho, kto by im pomohol, potešil, navští
vil...
Sv. Filip Neri povedal, že každá miest
nosť, v ktorej sa nachádza chorý, je zlatá
baňa, z ktorej si môžeme pre nebo nazhro
maždiť nesmieme poklady.
„Chorý nie je číslo postele na nemoc
ničnom oddelení, ale človek, ktorý má kon
krétne m eno“, povedal taliansky lekár
Cosima Caló. Preto služba chorým, opus
teným a nešťastným má byť na prvom mies
te v našom živote. „Až potrebuje vašu služ
bu niektorý chorý a vy sa práve modlíte,
nechajte modlitbu a s väčšou láskou slúžte
Bohu v chorom “ (M atka Terézia).
Byť dobrým neučia v nijakej škole. „Na
to netreba veľké knihy, ale veľké srdce“
(M atka Terézia). Zvlášť, ak ide o službu
chorým a opusteným. Boh nám túto službu
nezabudne (M t 25, 40).

IN Z E R C IA

DUCHOVNÁ OBNOVA
W

a
~—

■

n
t e
d
— <.. • • ■

What I s I t ?
I D O N 'T
Do

YOU

Y es,

I

čo

K N O W .
WA N T

Da!

!

!

T

je ?

Who?

N E V IE M .

GO?

A n d

to

!

C h ceš

tam

ísť

Y o u ?
Á n o ! A

T y ?

Well ! When?
ák>.
M A V - S - 2 CDDD

kedy?

L----------------------

HĽADÁ SA STRATENÁ FARNOSŤ
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Stretnutie gréckokatolíckej mládeže

„ v . M . “

BYSTRÁ 2000

p á tra n ie

a pozýva všetkých mladých
košického (možno aj iného) šerifstva

□

4. 5.- 7. 5. 2000 pre Arcibratstvo SV. ruženca
26. 5. - 28. 5. 2000 pre mládež •
29. 6. - 2. 7. 2000 pre manželky a matky
Cena za jeden deň je 200 Sk.
Študenti majú možnosť zľavy - len 150 Sk.
Začiatok obnovy je v prvý deň rekolekcií o 17. hodine
a jej konie je v posledný deň na obed.
Bližšie informácie na telef. čísle: 0946/642 2167
alebo na adrese:
Kláštor redemptoristov
Masarykova 35
071 01 Michalovce

n á j d e n i e

I. turnus: 31. 7. - 4. 8. 2000 pre mládež vo veku 10-13 rokov.
II. turnus: 7. 8. - 11. 8 .2 0 0 0 mládež vo veku 17 rokov a viac.
III. turnus: 14. 8. - 1 8 .8 . 2000 pre mládež vo veku 14-16 rokov.

viac než istá - kto ju ziska...

pokus o zápis

do Guinessovej knihy rekordov
A ¡V ,Y iV4 ☆ vV •& ;V
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Všetky ostatná inf. máš u svojho šerifa / g r . kat. duch. otca /

Predpokladaná cena za turnus je 600 Sk (za pomoci sponzorov).
Možnosť prihlásenia - jún 2000 na farských úradoch.
Informácie:
Miroslav Iľko - 0 9 3 1 /4 4 5 2979 alebo 0905 518 405
Štefan Keruľ-Kmec - 0 9 4 8 /6 7 8 2502 alebo - 0905 644 258

Vladyka Milan pozýva mládež na tuisticko-spoznávacie
stretnutie mládeže do vojenského priestoru Valaškovce.
Termín: 8. máj 2000
Stretnutie autobusov je pri Vinnom jazere o 8. hodine.
Cieľ túry - chrám vo Valaškovciach.
Dôležité - Radi by sme vedeli informáciu o počte mládeže (autobusov)
farnosti (orientačne) do konca apríla. Je to potrebné nahlásiť, keďže ide
o vojenský priestor.
So sebou si zober vhodné oblečenie aj do nepohody, knižku Modlitby
a piesne (Mariánsky moleben), jedlo na celý deň a veľký kus dobrej
nálady.
Predpokladaný odchod 16. - 17. hod.
Ostatné informácie:
o. Štefan Keruľ-Kmec - 0948/678 2502 alebo - 0905 644 258
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5.000 10.000
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2.000 4.000
1.500 2.500
SKÚSTE TO U NÁS!

Pri štvornásobnom opakovaní
piate ZADARMO!

POSLEDNÁ MOŽNOSŤ
SI OBJEDNAŤ
Cena: 250 Sk + poštovné a balné!

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

SLOVO - ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - 9/2000
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Kompletné polygrafické služby: tlač kníh, čase
reklamných letákov, brožúr, vizitiek , kalendár
■:

Valcovanie do formátu B l,
všetky druhy väzieb vrátane V8 (niťou šitá s tv
doskami), špirálovanie kalendárov točenou aj
zatváracou špirálou.

V Y D A V A T E tS T V o

vmv@vadium.sk

vydavateľstvo míchala voška, ružová 22, prešov, tel./fax: 091-77 11 407, e

jarne rano prmasa úsmev
jarná snežienka prináša úsmev

SKODA

prináša úsmev

od 377 900,- Sk
JARNÝ LÍZING OCTAVIE

do 31. mája vozidlá OCTAVIA a OCTAVIA combi už

úsm ev prináša

3-ročný lízing OCTAVIE s nulovým navýšením už pri 30% akontácii
3-ročné havarijné poistenie zdarma

A U T O M O N T prmasa
v týždni od 9.-12. mája 2000 jarnú akciu:

bezplatnú kontrolu vozidiel SKODA
záruku 2 roky
členskú kartu AUTOM ONT CLIENT CLUB
NEPRETRŽITÚ POMOC NA CESTÁCH - 0905 901 248

PETI
vydavateľstvo - distribúcia - grafické návrhy - predajňa
V šľapajách tradície - nesklam em e Vás!
Navštívte nás v Prešove na Hlavnej ulici č. 1 a 3

Prešov, Levočská 109, tel./fax: 091 77 15 506 * Hanušovce n.T., Počekanec 16, tel. 0931 44 50 450

A U T O M O N T JM

