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5 rokov dozadu
2. júla 1995 sa rímsky pápež Ján Pavol
II. stretol s veriacimi gréckokatolíckej cirkvi
priamo v Prešove. Táto historická udalosť
poznačila ďalšie smerovanie tejto veľkosťou
malej, ale duchom a vierou veľkej cirkvi
európskeho kontinentu.
str. 10-11

Búrlivé more
Pre niekoho Genezaretské jazero, iní ho
nazvali Genezaretským, či Tiberiadským
morom. Zväčša kľudné, no keď začnú duť
vetry z G danských výšin, zmení sa na
nepoznanie. Šesťmetrové vlny potom
bičujú pobrežie, kde sa Ježiš Kristus tak rád
zdržiaval.
str. 11

Anton Uhrin nebude mať primície
25.06.2000, ale 01.07.2000.
Za pochopenie ďakujeme

úmysel
Aby veriaci rozličných náboženstiev
vzrastali vo vzájomnej úcte a spolu
pracovali na upevňovaní spravodli
vosti a pokoja vo svete.
Aby všetci, ktorých sužujú choroby
a samota, obetovali spolu s Kristom
svoje utrpenie za obrátenie sveta.

Jubilejná
biblická súťaž
Po celoexarchátnom kole, ktoré bolo od
22. do 26. mája v Trebišove a v Košickom
Klečenove sa 6. júna 2000 v Prešove usku
točnilo tretie celodiecézne kolo “Jubilejnej
biblickej súťaže 2000”, ktorú pripravilo Die
cézne katechetické stredisko.
str. 16
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ICLic. Jozef Miňo
farár
Zdoba - Sady nad Toiysou
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úvodník
Svätý Otec zdôraznil pre nás jednu veľmi
Človek veľmi rád spomína na významne' uda
losti vo svojom živote. Niektoré spomienky a oslavy dôležitú vec: “ Všetci si pamätáte dramatickú situá
sú oslavami čohosi mŕtveho pre prítomnosť. Ale sú ciu v nedávnej minulosti, keď sily ideológie, ktorá
oslavy udalostí minulých, ktoré majú význam pre je v rozpore so slobodou a dôstojnosťou človeka,
dnešok a živo človeku čosi hovoria, alebo upozor odsúdili vaše cirkevné spoločenstvo na zánik. Ale
ňujú na nové požiadavky kvality života. Môžem Boh „zosadil mocnárov z trónov a povýšil poníže
povedať, že návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. ných “ (Lk 1,52), pretože boli medzi sebou solidárni
na Slovensku svojím významom prevyšuje aj tie v Kristovej láske.
„Blahoslavení tí, čo uverili, že sa splnia Pánove
najväčšie udalosti. Je to spomienka na stretnutie
síce minulé. Ale toto stretnutie a príhovor Svätého slová“ (porov. L kl, 45). Gréckokatolícke spoločen
Otca ku gréckokatolíkom nás všetkých aj dnes stvo vyšlo z tejto skúšky obnovené a posilnené aj
zaväzuje ku kvalite a hĺbke duchovného života pre vďaka svedectvu a krvi početných mučeníkov. Živým
dobro našej miestnej cirkvi byzantského obradu na dôkazom toho je viera veľkého počtu laikov, rehoľ
Slovensku a zároveň pre dobro všeobecnej Cirkvi. níkov, rehoľníčok, kňazov a duchovných pastierov.
V
týchto dňoch si pripomíname už piate výročieStačí spom enúť utrpenie biskupa Vasila Hopku
druhej návštevy Svätého otca Jána Pavla II. na a mučeníctvo biskupa Pavla Gojdiča. Na prahu tre
Slovensku (30.6.1995-3.7.1995) a samozrejme pre tieho kresťanského tisícročia je to vzácny príspevok,
nás veľmi významného stretnutia s gréckokatolíkmi ktorý vaše spoločenstvo dáva do pokladnice Cirkvi
vPrešove 2. júla 1995 o 17. hodine - stretnutia- a najmä v prospech ekumenizmu. ”
Toto svedectvo viery našich otcov je pre nás
udalosti storočia pre našu gréckokatolícku cirkev.
Určite si všetci spomíname na spoločnú modlitbu vzácnym pokladom, z ktorého môžme čerpať a na
Akatistu. Táto návšteva je významnou poctou pre ňom stavať svoju budúcnosť i večnosť. Svedectvo
všetkých gréckokatolíkov Slovenska. Je potrebné si viery je vzácnym príspevkom do pokladnice Cirkvi,
oživiť v pamäti úlohy pre každodenný život, ktoré najmä v prospech ekumenizmu. Ale predsa je to
na základe Božieho slova a autority “Petra v Cirkvi” minulosť. Ako dôkaz toho, že gréckokatolícke spo
ločenstvo vyšlo z tejto skúšky obnovené, podľa
nám dal súčasný “Peter” Ján Pavol II.
Hneď po uvítacom príhovore diecézneho bis Pápeža má byť nová iniciatíva, ktorá vychádza
kupa Mons. Jána Hirku Svätý Otec nádherne vyslo z Cyrilometodskej tradície, z krvi mučeníkov a utr
vil cieľ svojej návštevy nie len v Prešove, ale aj na penia prežitého počas likvidácie našej cirkvi a komu
Slovensku a vôbec po celom svete: “Som nesmieme nistického režimu. Tento nový impulz sa má prejaviť
rád, že môžem splniťpríkaz daný prvému apoštolovi trojakým ovocím: ovocím budovania jednoty
Petrovi, utvrdzovať bratov vo viere, tu, v sídle a ekumenizmu, ovocím budovania spoločnosti,
prešovského biskupstva, za prítomnosti sídelného v ktorej žijeme na základe Evanjelia a ovocím novej
biskupa Mons. Jána Hirku, v prítomnosti svätia evanjelizácie pre tento svet. Tieto úlohy sú konkrétne
ceho biskupa Mons. Milana Chautura a uprostred a do ich plnenia sa má zapojiť každý osobne. Ako?
prekrásneho spoločenstva tak početného Božieho Svojím úsilím budovať jednotu medzi ľuďmi bez
rozdielu pohlavia, vyznania, farby pleti, snažiť sa
ľudu.
M iestne cirkvi jednej univerzálnej katolíckej evanjelium žiť nie iba v chráme v nedeľu a súkromne
Cirkvi tak Východu ako i Západu sa medzi sebou pre seba, ako to vyhovuje mne, ale každý všedný
čiastočne odlišujú liturgiou, obradmi, disciplínou i sviatočný deň, v rodine, na ulici, v práci, v ob
a duchovným dedičstvom, majú svoje špecifické chode... Základom toho, aby sa to podarilo, je
dejiny i súčasnosť, majú svoje najrôznejšie problémy najdôležitejšia: úprimná snaha o vlastné obrátenie,
i radosti, predsa sú rovnako zverené pastierskemu úprimná snaha o znovuobjavenie Ježiša Krista pre
vedeniu rímskeho pápeža. Svojou prítomnosťou seba samého, pre naše rodiny, aktivity, stretnutia,
vám všetkým hovorím, v dávnej i blízkej minulosti, znovunavrátenie sa k Bohu. To je to, čo zaväzuje
tak ako i teraz, námestník Kristov je váš, je s vami, každého z nás a čo musí urobiť každý sám za seba.
s vašimi radosťami, bolesťami a s vašou nádejou. Túto vieru potrebuje každý jednotlivec, ktorý chce
Všetci sa milujeme navzájom bratskou láskou tieto úlohy novej evanjelizácie pre jednotu, pre
a predbiehame jeden druhého v úctivosti. V tomto budovanie novej a lepšej spoločnosti na základe
duchu prednesme Bohu modlitby tohoto znamenia, kresťanských princípov. Ak chceme evanjelizovať
tohoto Akatistu. V ňom prostredníctvom Panny tento svet, musíme zobrať na seba zodpovednosť
Márie Bohorodičky modlíme sa a ďakujeme za za svoju spásu a za obrátenie tohto sveta. To je to
najdôležitejšie, čo dnes zaväzuje každého z nás.
všetkých a za všetko. ”
Svätý Otec robí to, čo robil apoštol Peter, Tento svet, naša spoločnosť, naše rodiny iba o toľko
utvrdzuje bratov vo viere na príkaz Spasiteľa. Lebo budú lepšie, o koľko viac bude vidno Ježiša Krista
viera častokrát chýba tomuto svetu, ktorý nemá ani v našom konaní, myslení a chcení.
Spomínať dnes, po piatich rokoch, na návštevu
čas premýšľať o svojej ceste k Bohu, viera chýba
nám, ktorí niekedy iba zo zotrvačnosti sa modlíme, Svätého Otca Jána Pavla II. znamená aj pripomenúť
chodíme k sviatostiam. My všetci na svojej ceste si to, čo povedal. Ale táto spomienka na krásne
nasledovania Ježiša Krista tak často potrebujeme zážitky z Bratislavy, Nitry, Košíc, Prešova, Levoče
niekoho, kto nás opäť utvrdí vo viere. Potrebujeme a Popradu by mala byť spojená s otázkou, čo sa
nanovo počuť slovo života, aby sme sa preňho zmenilo odvtedy v mojom živote, čo sa k lepšiemu
nanovo zapálili a žili ho ako noví svedkovia Ježiša s naším prispením zmenilo v našej spoločnosti. Je
Krista. Túto úlohu na seba vzal pred piatimi rokmi potrebné si uvedomiť, že oslava piateho výročia náv
števy Svätého Otca na Slovensku je aj oprášením
Ján Pavol II. - utvrdzovať bratov vo viere.
úloh a požiadaviek na osobné obrátenie a pokánie.

té m a

____
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Šiesta veľmoc v službe Boha
V
každodennom pracovnomktorému človek rozumie a musí
tempe máme len velmi málo času vychádzať z najdôležitejších otá
zamyslieť sa nad účinkami profe zok, ktoré si dnes človek kladie,
sionálneho produktu, akým je aby evanjeliové horčičné semien
televízia, tlač, rozhlas. Po vojne, ko stále rástlo a stalo sa veľkým
keď tlač, rozhlas a televízia boli stromom (Lk 13, 19). Rast stro
pod kontrolou štátu, obyčajný mu Cirkvi spôsobuje vnútorná
človek vôbec nevedel o mecha sila sem ena B ožieho slova.
nizmoch, o ktoré' sa opierali Keďže jadrom Evanjelia je Božia
láska, nemôžu nám byť ľahostaj
činnosti masmédií.
Masme'dia sa pre človeka
stali veľkým a tajomným svetom.
Sú trvalou súčasťou kultúry, vy
hľadávanou na prvou mieste.
Tento neobyčajne vplyvný svet
prežíva v súčasnosti svoj veľký
rozmach. Dynamický a stále
prekvapujúci rozvoj techniky
ľudského komunikovania núti
vedecké, vychovávateľské a poli
tické strediská k vedeckej reflexii
nad masmédiami. Cirkev sa to
mu prizerá z inej strany. Pomáha
jej v tom dlhá história a múdra
tradícia pohľadu na spoločenské
javy z historicko - fyziologickej
perspektívy. Úlohou Cirkvi podľa
Kristovho prikazuje ohlasovanie
Božieho Slova a ohlasovanie
Dobrej zvesti o spáse. Misijný
príkaz Krista (Mt 28, 19-20) je
aktuálny až do konca sveta,
a preto je pre vyznávačov Krista
inšpiráciou k Evanjelizácii podľa
svojich možností. Ježiš svojimi
slovami určuje program apoštol
skej činnosti: ohlasovať evan
jelium, krstiť tých, čo uveria
a spravovať ich v Kristovej
Cirkvi. Masmédia sú pre Cirkev
účinným prostriedkom komuni
kácie. Cez nich by malo stále
znieť ohlasovanie Evanjelia,
najmä pre tých, čo majú od neho
srdce ďaleko. Masmédiá majú
byť efektívnym nástrojom jedno
ty a porozumenia.
H rom adné oznam ovacie
prostriedky ako kazateľnice
nášho storočia môžu rozlišovať
a podporovať ľudské a nábožen
ské hodnoty, či už v kresťanských
krajinách, alebo na misijných
územiach. Oznamovacie pros
triedky pomáhajú Cirkvi pocho
piť mentalitu dnešného človeka,
ktorému sa má zvestovať Evan
jelium. Musia hovoriť jazykom,

né každodenné problémy človeka
a jeho požiadavky. Prostriedky
sociálnej komunikácie a udržia
vanie takej ľudskej spoločnosti,
ktorá je založená na spravodli
vosti a láske, v akej miere to
robia, v takej budú znamením
nádeje.
Cirkev sa vždy veľmi jasne
a zreteľne vyjadrovala k otázkam

m asm édií. V čase Druhého
Vatikánskeho koncilu vydala tri
väčšie koncilové dokumenty.
Základné dokumenty o masmé
diách sú INTER MIRIFICA,
COM MUNIO ET PROGRESSIO, AETATIS NOVAE. Ďalšie
dokum enty sú EVANGELII
NUNTIANDI a REDEMPTORIS MISSIO.

INTER MIRIFICA- zdôraz
ňuje dve hlavné požiadavky
sociálnych komunikačných
prostriedkov, ktoré zahrňujú tlač,
rozhlas, televíziu, ale aj divadlo:
musia zodpovedať mravnému
usporiadaniu hodnôt a členovia
Cirkvi majú zapojiť komunikačné
prostriedky do služby apošto
látu. Cirkev si je vedomá, že
správnym používaním masovo
komunikačných prostriedkov
preukazuje významné služby
ľudstvu, čo sa týka duševného
osvieženia a vzdelávania, ako aj
na poli šírenia a upevňovania
Božieho kráľovstva. Ale vie aj to,
že ľudia ich môžu použiť proti
plánom Stvoriteľa. Cirkev má
prirodzené právo používať
a vlastniť všetky tieto prostriedky,
pokiaľ sú potrebné pre Evanjelizáciu. Osobitné povinnosti
zaväzujú všetkých záujemcov, to
znamená čitateľov, divákov
a poslucháčov, ktorí podľa svoj
ho osobného a slobodného výbe
ru sú účastní na produktoch,
rozširovaných týmito prostried
kami. Správny výber si totiž
vyžaduje, aby v plnej miere na
pomáhali všetkému, čo sa vyzna
čuje čnosťou, vedou a umením.
Aby sa vystríhali všetkého, čo by
mohlo im samým spôsobiť
duchovnú ujmu, alebo dať im
k tomu príležitosť, alebo čo by
mohlo uviesť pre zlý príklad do
nebezpečenstva iných. Ďalej
ľnter Mirifica zdôrazňuje zvlášt
nu zodpovednosť čo do správne
ho používania spoločenských
komunikatívnych prostriedkov,
ktorú majú v spoločnosti noviná
ri, spisovatelia, režiséri, vydava
telia a producenti, programátori,
distributéri, majitelia kín a ob
chodníci, kritici a všetci tí, ktorí
sa nejakým spôsobom zúčastňu
jú v transmisii za pomoci médií.
Majú mať na pamäti to, že veľká
časť čitateľov a divákov sa skladá
z mladých, ktorí potrebujú tlač
a predstavenia, poskytujúce
slušnú zábavu a povznášajúce
ducha. Okrem toho sa majú
postarať, aby sa náboženské
námety zverili vyhovujúcim
a povolaným osobám a aby sa
podávali s patričnou vážnosťou.
V ich rukách leží veľká morálna
zodpovednosť, pretože majú
takú moc, že môžu manipulovať
ľuďmi a viesť ich k dobru alebo
ku zlu.

Druhá kapitola pastorálnej
inštrukcie ľnter Merifica obsahuje povinnosti kresťanov pri
používaní týchto prostriedkov
v rozm anitých apoštolských
dielach. Veriaci majú podporovať
katolícku tlač, katolícky rozhlas
a televízne vysielanie, ktoré
privádza poslucháčov a divákov

Popri organizačných otázkach sa
riešia otázky formovania etic
kých noriem a rozvoja komuni
kačných systémov. S ohľadom na
novú stratégiu Cirkvi v oblasti
médií sa doporučuje všetkým
katolíckym inštitúciám , aby
vytvárali zariadenia, ktoré by
mohli pomáhať pri zlepšení pre

slúžia informácie misijných ča
sopisov a rôzne audiovizuálne
prostriedky.
Každý oznamovací prostrie
dok môže byť dobrý, keď sa
správne využíva. Komunikačné
prostriedky sú veľkými spojen
cami poslania Cirkvi. Všetky
druhy masmédií by mali ľudí
zbližovať, zjednocovať, šíriť prav
du, dobro a ohlasovať radostnú
zvesť. Pomocou masmédií sa
hlása radostné posolstvo po
celom svete. Tak sa dostáva k veľ
kým zástupom ľudí a môže
preniknúť do svedomia každého
jednotlivca.
Cirkev si je čoraz viac vedo
má toho, že večné pravdy Bo
žieho zjavenia je potrebné pre
ložiť do súčasného jazyka medzi
ľudského komunikovania, k čo
mu využíva najmodernejšie tech
niky. Ďalej šije vedomá toho, že
nové techniky komunikácie majú
inú povahu od abecedy a tlače,
preto popri ich dôkladnejšom
štúdiu a poznaní je potrebné
stavať do popredia kresťanskú
náuku. Cirkev po celé desaťročia
modifikovala svoj postoj k tlači,
rádiu, filmu a televízii spolu so
zm enam i v intelektuálnych
prostrediach. Morálno - obranný
postoj prostredníctvom rôznych
encyklík a pastoračných inštruk
cií dnes zastúpil otvorený vzťah
Cirkvi k masmédiám.
Silvia Horňáková

k účasti na živote Cirkvi a tak sa
živia sa náboženskými pravdami.
C O M M U N IO ET PROGRESSIO obsahuje najobsiah
lejšie a najpodrobnejšie pojedná
me o komunikačných prostried
koch v katolíckej cirkvi. Riešia sa
v nej mnohé problémy, ktoré boli
načrtnuté v ľnter Mirifica. Uvá
dzajú sa i niektoré ďalšie témy,
ktoré sa dotýkajú predovšetkým
samotnej Cirkvi, vrátane zásad
o novej evanjelizácii. Masmédiá
sa majú cielene zapájať do hlá
sania Evanjelia najmä v misij
ných krajinách. Cirkev má hlásať
Evanjelium všetkým v duchu
Kristových slov: “Učte všetky
národy” (Mk 16, 15).
AETATIS NOVAE je pas
toračný list, ktorý pojednáva
o ďalších úlohách masmédií.

POVEDZ M l

zentácie Cirkvi, hlavne v nekato
líckych oznamovacích prostried
koch. Pri spolupráci s ekumenic Prišiel si, Pane, k nám,
len povedz, prečo neustále
kými organizáciam i sa treba
dávaš nám svoju lásku
pokúsiť o prístup náboženskej
za hriech náš?
tem atiky do oznam ovacích
prostriedkov.
V
EVANGELII NUNTIAN- Ó, Pane, prečo trpíš nás,
pred nami prečo neutekáš,
Dľ sa pápež Pavol VI. obracia
prečo dobrom za hriech
k celej Cirkvi a uvádza, že by sa
sa nám stále odplácaš?
Cirkev prehrešila pred Pánom,
keby nevyužívala masmédiá účinné prostriedky, ktoré ľudský Povedz mi, Pane,
nech aj ja tak konám
rozum stále zdokonaľuje.
ako teraz Ty,
Pápež Ján Pavol II. vo svojej
kde len vziať na to sily?
encyklike R ED EM PTO R IS
M ISSIO zdôrazňuje úlohu
Pane, prosím, pomôž mi,
m asmédií v misijnom poslaní
nech trpí brat môj milený
Cirkvi a vytvára úzku spoluprácu
stále viac ako ty...
medzi komunikačnými prostriedkami a ostatnou pastoračnou
činnosťou Cirkvi. Tomuto cieľu
Peter Hatrák

rozhovor
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Médiá a Cirkev
Aký je vztäh gréckokatolíckej cirkvi k médiám?
Začiatkom mesiaca sme si pripomenuli 34. svetový deň
spoločenských dorozumievacích prostriedkov a oslávili jubileum
žurnalistov. V Ríme sa na stretnutí so Svätým otcom zúčastnilo
sedemtisíc novinárov z päťdesiatich krajín sveta. Podobné stretnutie
v celoslovenskom meradle sa konalo v Bratislave 1. júna
s predsedom KBS Mons. Rudolfom Balážom a predsedom Komisie
pre masmédiá KBS Mons. Bernardom Boberom. Aj naši otcovia
biskupi Mons. Ján Hirka a vladyka Milan Chautur sa stretli pri
príležitosti tohto jubilea s novinármi. V Košiciach sa konalo
v pondelok 5. júna za účasti člena komisie pre masmédiá za košický
apoštolský exarchát Mgr. Michala Hospodára a v Prešove už
v piatok 2. júna za účasti Mgr. Mareka Pribulu, vikára pre
masmédiá, ktorý je tiež členom spomínanej komisie a okrem toho
aj Ekumenickej televíznej rady cirkvi a Rozhlasovej ekumenickej rady.
Tlačovú kanceláriu prešovského biskupstva vedie od jej vzniku
v roku 1997.
Prečo si vlastne už po tridsiaty
štvrtý razpripomíname svetový deň
komunikačných prostriedkov ?
Pápež Pavol VI. aby vyzdvi
hol vážnosť vzťahu, ktorý by
Cirkev m ala prejavovať voči
médiám a samozrejme aj opač
ne, v roku 1967 ustanovil, aby sa
7. velkonočná nedeľa každoročne
v Cirkvi slávila ako “svetový deň
komunikačných prostriedkov”.
Ján Pavol II. v roku 2000 zvolil
pre tento deň motto: Ohlasova
nie Krista prostredníctvom médií
na prahu nového tisícročia.

Ako sa vyvíjal vztah Cirkvi
k masmédiám?
Veľmi opatrne zaobchádzala
Cirkev počas storočí s tlačou
a ostatným i form am i, ktoré
s ňou boli spojené. Ked sa na to
pozrieme s odstupom času, mô
žeme dnes povedať, že opatrnosť
Cirkvi vo vzťahu k masmédiam
nebola kvôli nedôvere, ale skôr
z predvídavosti pred nebezpe
čenstvom, ktoré vznikalo z tejto
novej formy komunikácie, pre
vieru a morálku, ktoré Cirkev
strážila a dodnes stráži. Na dru
hej strane táto opatrnosť dovolila
Cirkvi zadefinovať svoj postoj
k tomuto druhu formy spoločen

nych cirkevných akcií a jedinečnú
príležitosť nám okrem iného
ponúka aj tlač, rozhlas a televí
zia. Dnes po celom svete jestvujú
náboženské rozhlasové či televíz
ne stanice a určite niekoľko sto
viek tisíc novín alebo časopisov.
Aj na Slovensku už máme jedno
katolícke rádio LUMEN a nie
koľko desiatok náboženských
časopisov. Značný priestor sa
Cirkvi dostáva aj vo verejnopráv
nych médiách.

žieb a samozrejme aj presadzo
vať isté naše záujmy, myslím tým
záujmy gréckokatolíckej cirkvi a verte, že je to veľmi dôležité.
Stal som sa členom ekumenickej
televíznej rady cirkvi, čo je
poradný orgán programového
centra duchovného života v STV
a podobnej rady v Slovenskom
rozhlase, kde naša cirkev pred
tým nemala zastúpenie. Som
nesmierne rád, že už tretí rok
vykonávam túto činnosť v oblasti
masmédií, ako dúfam, na pros
pech Cirkvi. Za takéto obdobie
už človek skutočne môže hod
notiť, zhodnotiť a vyviesť aj
dôsledky z hodnotenia. Za takýto
čas sa nadviaže množstvo nie len
profesionálnych ale aj ľudských
priateľstiev, zvlášť v tejto oblasti,
a verte, že je veľmi dobré mať
priateľov medzi novinármi a
ľuďmi činnými v masovokomuni
kačných prostriedkoch. Dnes sú
masmédiá skutočnou veľmocou
a Cirkev nemôže zostať bokom
a nevyužívať príležitosti, ktoré'
ponúkajú, práve na šírenie dobra
medzi ľuďmi. Odkedy sa venujem
práci v tejto oblasti, informácie
zo života prešovského biskup
stva, o aktivitách a akciách našej
cirkvi sú, myslím si, celkom dob
re medializované. Malá sonda za
posledný polrok ukázala, že
priemerne sú tieto informácie
publikované každý druhý deň
v aspoň jednom denníku alebo
rozhlase, niekedy aj v STV.
Môžem povedať, že informačný
servis prešovského biskupstva čo
sa týka života cirkvi, je hodno
tený ako najlepší na Slovensku.
Jeho nesmiernou výhodou je, že
je pravidelný a aktuálny.

Aká je situácia v Gréckoka
tolíckej cirkvi na Slovensku čo sa
skej komunikácie. Keď vezmeme týka pôsobenia v masmediálnej
do úvahy súčasné stanoviská, oblasti?
prídeme na to, že sú to stano
viská nielen pápežov posledného
Musím povedať, že situácia
storočia, ale sú tiež sum ou je dobrá, ale zároveň dodávam
skúseností Cirkvi, ktoré boli a pevne verím, že bude ešte
získané počas existencie tlače.
lepšia. Ale konkrétne: Aj tí
najstarší pamätníci si pamätajú
tri časopisy - Slovo, Blahovistnik
Aký je podľa vás postoj Cirkvi a Misionár. Dnes už podľa mo
k masmédiám dnes ?
jich informácií vychádza časo
pisov šesť. Okrem troch spome
Dnes postoj Cirkvi voči mas nutých je to Prameň, Logos a
m édiám vychádza jasne z jej Theologos. Takže za posledné
dokumentov Inter mirifica, Aeta- obdobie sme zaznamenali sto
tis novae a Communio et pro- percentný nárast, čo sa, aj keď
gressio. Kto čítal tieto doku ešte nie teraz, ked jednotliví
menty vie, že Cirkev so zvláštnou čitatelia sú verní “svojej značke”,
starostlivosťou pozoruje rozvoj ale v budúcnosti rozhodne bude
týchto dorozumievacích pros musieť prejaviť na zvyšovaní
triedkov a hovorí, že ak sú správ kvality týchto periodík, pretože
ne využité, prinášajú oddych, prežijú len tí najlepší. To je jedno
obohatenie ducha, posilnenie a ducho fakt, ktorý je potrebné
rozširovanie Božieho kráľovstva. akceptovať z každej strany.
Kto dnes nepochopil, že mas
médiá sú veľmocou, ktorá doká
že obrazne povedané “prenášať
Nijaké dalšie aktivity v tejto
svetadiely”, ten zaspal dobu. Veď oblasti nie sú?
aj Pán Ježiš keď chodil po zemi,
vždy sa pohyboval medzi kon
Pravdaže sú. Predovšetkým
krétnymi ľuďmi, na konkrétnom je to naše zastúpenie v Komisii
Môžete uviest konkrétne prí
m ieste a v konkrétnom čase pre masmédiá KBS, kde pracuje
a vždy s nimi rozprával rečou, otec Michal Hospodár za košic pady spolupráce?
ktorej oni mohli a chceli poro ký exarchát a ja za prešovské bis
Áno. Okrem časopisu Slovo,
zumieť. Ak dnes chceme osloviť kupstvo. Môžeme z tejto pozície
človeka, musíme s ním nadviazať ovplyvňovať výber prenosov roz čo je samozrejmosť, je veľmi
dialóg aj mimo chrámu a oficiál hlasových a televíznych bohoslu dobrá spolupráca s Katolíckymi

novinami, kde pomerne často
informujeme o našich aktivi
tách, ale kde máme priestor aj
na iné príspevky, či už z oblasti
duchovného, liturgického alebo
kultúrneho života. Týmto vyzý
vam kňazov a aktívnych laikov,
aby prispievali do Katolíckych
novín a tak pomáhali zviditeľňovať našu cirkev a dávať na
javo, že žijeme, sme tu a vlastní
me veľké duchovné bohatstvo.
Z novín veľmi dobre spolupra
cujeme s regionálnymi denníkmi
( v jednom z nich máme dokon
ca svoju pravidelnú rubriku)
a celoslovenským denníkom
SME, ďalej sú to renomované
agentúry TA SR a ČTK.
Tradične dobrá spolupráca je
s rádiom Lumen a Vatikán,
rovnako so Slovenským rozhla
som ale aj niektorými komer
čnými rádiostanicami. Na veľmi
dobrej úrovni je dnes aj spo
lupráca s STV a to rovnako
s redakciou duchovného života
ako aj s redakciou spravodaj
stva. V budúcnosti si viem
predstaviť aj lepšiu spoluprácu
s programovým centrom du
chovného života v Bratislave.
Spomenuli ste aj náš časopis
Slovo. Ako vnímate tento časopis
vXXXII. ročníkujeho existencie?
Témou mojej licenciátskej
práce, s ktorou práve finišujem,
je “Nábožensko-spoločenská
problematika na stránkach
časopisu Slovo od roku 1969”.
Túto prácu by som rád vydal aj
knižne, takže tam nájdete odpo
veď na otázku ako vnímam ča
sopis Slovo vo svetle príslušných
cirkevných dokumentov počas
jeho vyše tridsaťročnej existen
cie. Co sa týka posledného
ročníka, myslím si, že rovnako
ako František Dancák aj nový
šéfredaktor Juraj Gradoš sa
snaží urobiť časopis ako najlep
šie vie a prispôsobiť ho svojim
predstavám. Ci posledné zmeny
budú na prospech alebo nie a či
teda toto Slovo spĺňa a napĺňa
aj predstavy čitateľov ukáže až
čas a záujem veriacich, ale som
toho názoru, že gréckokatolícky
oficiálny časopis - Slovo by si
malo zachovať svoj osobitný,
skôr konzervatívny, charakter.
Za rozhovor ďakuje redakcia

Taký obyčajný úsmev
Keď sa dnes človek prejde po ktorý vyviera z ľudského čistého
srdca
je
ulici a lepšie si všimne a úprim ného
okoloidúcich ľudí, ktorí sa podmienený šťastím druhého.
U istých m ladom anželov
v každodennom
zhone
naháňajú za svojimi starosťami, s príchodom nového prírastku
bude mať možnosť všimnúť si, nastali aj nové problém y.
že z toho množstva ľudí, ktorých Nevychádzal rodinný rozpočet,
sa
navzájom
stretol, sa ich strašne málo m anželia
usmieva. Ľudia 20. storočia sa obviňovali. Z ich vzťahu sa
už akosi zabudli usmievať pomaly, ale isto vytrácala láska.
a nedokážu oceniť hodnotu Jedného dňa to vyvrcholilo do
jedného úprimného úsmevu.
Prečo je to tak, že sa
nedokážeme jeden na druhého
usmiať bez akéhokoľvek
dôvodu? Veď poznáme všetci
z vlastnej skúsenosti, aké to je,
keď sa niekto na nás usmeje
v našom súžení, alebo v našom
probléme. Hoci tým sa daná
situácia nevyrieši, ale úsmev
určite dodá silu a optimizmus
k jej zvládnutiu. Prečo to nie si
práve ty, ktorý sa dokáže usmiať
na hocikoho a hocikde? Veďteba
to nestojí nič a niekomu tým
dokážeš možno len trochu, ale
veľmi ostrej hádky. Už sa pomaly
predsa zlepšiť náladu.
V
tejto pokročilej dobe saobidvaja zhodli na tom, že to
m ôžem e stretnúť pom ocou ďalej nemá zmysel a koniec ich
rôznych médií s určitým druhom vzťahu bude aj koncom ich
úsm evu, či v rádiu, alebo problémom. Zo začiatku hádky,
v televízii m ôžem e veľakrát ich malý synček žalostne plakal,
vidieť ľudí, ktorí sa smejú na ale rodičia to brali na ľahkú
nejakých humorných situáciách, váhu. Až ku koncu ich hádky sa
ba dokonca na nešťastí iných. obidvaja pozastavili nad tým, že
Smejú sa s plného hrdla, ale v izbe m alého chlapčeka je
dokážu sa smiať aj z celého podozrivé ticho. A keď ho chceli
srdca? Lebo práve tento úsmev, skontrolovať, obidvom sa

anketa
Otázka: Plnia médiá na Slovensku evanjelizačnú
funkciu?
Martin - Myslím si, že áno. Aj v dnešnej dobe
ponúkajú náuku Katolíckej cirkvi aj ľuďom, ktorí
nie sú v Cirkvi. Takýmto prístupom majú všetci
občania SR možnosť získať informácie o Katolíckej
cirkvi nenúteným spôsobom. Samozrejme, že to
platí o médiách, ktoré sú v súlade s učením
Katolíckej cirkvi.
pani Mária - V porovnaní s minulosťou si teraz
môžem zapnúť rozhlas, kde môžem počuť či už
duchovné príhovory, alebo vôbec duchovné slovo.
Nie je toho síce veľa, ale dá sa vybrať aj z vysielania
televízie, biblické filmy; sakrálne obrady, duchovné
slovo. Najviac možností je v nedeľu.

zastavil pohľad na prahu
kuchynských dverí. M alý
chlapček sa po štyroch vyštveral
z postieľky a prešiel zo svojej
izby až ku kuchyni, kde sa obaja
rodičia tak zúrivo hádali. Pohľad
rodičov opätoval svojimi
malými čiernymi očkami
a pridal k tomu detský nevinný
úsmev, ktorým ich vlastný
chlapček obdaril v najťažšej
chvíli ich spoločného života.
Niekto si môže povedať, že
takýto obyčajný úsmev malého
chlapca dokázal zachrániť celú
rodinu. Ale sme aj my, dospelí
ľudia,
schopní
tohto
“obyčajného”
úsmevu?
Chlapček tých rodičov možno
ani nechápal, čo sa vlastne deje.
Ale my, keď sa pozrieme okolo
seba, kde vidíme samých
ustarostených ľudí a keď sa
pozrieme na okolitý svet, kde
vládnu samé politické a vojnové
nezhody, kde sa jedni topia
v peniazoch a druhí umierajú od
hladu, dokážem e sa takto
“obyčajne” usmievať?
Práve tento takzvaný
obyčajný úsmev je naozaj veľmi
ťažko vyčariť na svojich perách
za takýchto okolností. Ale práve
preto nám Ježiš Kristus a Svätý
Duch dávajú silu, aby sme sa
v týchto ťažkých situáciách
dokázali usmievať práve na tých
ľudí, ktorí to najviac potrebujú.
Ondrej Hricuta

Katka - Myslím si, že mnohé z médií sa snažia
evanjelizovať, plniť si svoju prácu, ale rozdiel je
v kvalite. Dajú sa nájsť dobré časopisy, knihy a tiež
programy v televízii, či rozhlase. Avšak ešte stále
sú rezervy, ktoré sa dajú vyplniť. Mne osobne sa
páči časopis Rozmer a z televíznych relácií program
“Lumen 2000” a tiež zaujímavá relácia vysielaná v
utorok, ktorá informuje o dianí v Cirkvi počas
Velkého Jubilea.
sr. Veronika - Samozrejme, že si môžeme vybrať
niečo pre seba z ponúkaných programov médií tu
u nás. Veď médiá sú tu na to, aby evanjelizovali.
Cirkev si berie za povinnosť využiť všetky metódy
na evanjelizáciu. Či už cez slovo počuté, videné,
alebo písané môžeme šíriť radostnú zvesť, ktorú
priniesol Ježiš Kristus. Dostali sme slobodnú vôľu
a rozum , teda zá le ží na nás, ako a k čomu
využijeme aj tieto prostriedky.

duchovné čítanie

V otroctve hriechu
V
dnešných časoch je slovo hriech veľmi človek začína cítiť vo svojom srdci nepokoj
a strach pred Bohom. Snaží sa pred ním
zriedkavo používane'. Vymizlo zo slovníka
m nohých ľudí a mizne aj z vedom ia
ukryť a na božiu otázku, či azda jedol zo
stromu života, zvaľuje vinu na Evu a diš
mnohých životov. To, čo ešte nie dávno bolo
tancuje sa od tej, ktorú on sám na začiatku
jasne nazývané hriechom, sa už teraz takto
nazval “kosť z mojej kosti, mäso z môjho mä
nenazýva. Je ospravedlňovaný a rôznymi
sa”. Následky hriechu sa šíria na Adamove
spôsobmi ukrývaný. Hriech sa však nedá
deti. Už Kain zabíja Ábela, začína vládnuť
ukryť, pretože sa nedajú ukryť jeho následky,
násilie a platiť zákon silnejšieho. A takto to
ktoré' sa nás dennodenne dotýkajú a ktoré
trvá až dodnes, pretože vždy, keď sa človek
vidíme vôkol seba. I dnes je reálny, je
rozhodne žiť bez Boha, vždy “buduje sám
skutočnosťou, a to skutočnosťou ľudského
seba” na úkor iných ľudí, zvlášť na úkor
srdca, lebo sa rodí práve v srdci človeka.
malých a slabých. Žalmista hovorí: “Muž,
Na otázku “Čo je hriech?” by zaiste
čo Boha za záštitu svoju neustanovil, každý
mnohí správne odpovedali, že hriech je
čas snuje zločin, kým spravodlivý dôveru
prestúpením Božieho prikázania. Takáto
skladá v Božiu lásku naveky a navždy.” (Ž
odpoveď však nevystihuje jeho celú sku
52, v. 4, v. 5)
točnosť a je len polovičkou pravdy. Keď nám
totiž Boh dal prikázania, zákony,
neurobil to vo svojom vlastnom
záujme, ale v záujme našom, “aby
sa nám dobre vodilo a darilo” (por.
Dt 6, 24). Keby Boh chcel z nás
mať otrokov, nedal by nám
slobodnú vôľu. Boli by sme možno
nejakými robotníkm i, ktorí by
presne vyplňovali všetky úlohy
a príkazy. Ale Boh nás stvoril na
svoj obraz a podobu. Stvoril nás
z lásky, aby sme s Ním žili v láske.
Boh stvoril Adama a Evu na svoj
obraz a na svoju podobu a chcel
pre nich plnosť dobra, nadpriro
dzenú blaženosť pochádzajúcu
z účasti na Jeho živote.
Medzi Bohom a človekom bola
závislosť. Človek ako stvorenie bol
závislý na svojom Stvoriteľovi.
Nebola to však závislosť prázdna
a zotročujúca, ale závislosť plná
Adam odišiel od stromu života a zostala
lásky, priateľstva a slobody. Raz však, na
mu len smrť. Smrť je ovocím hriechu. Človek,
navádzanie hada - Otca lži, naši prarodičia
ktorý odmieta žiť s Bohom, odmieta byť
začali pochybovať o veľkodušnosti a láske
závislý na Bohu, vydáva sa a odsudzuje do
Boha. Uverili diablovi, že Boh im vraj
otroctva hriechu. Hriech zotročuje.
zakázal jesť zo stromu života len kvôli tomu,
Hriech je prekážkou medzi Bohom
aby sa nestali bohmi. Týmto rozhodnutím
a človekom. Človek tak nem á prístup
človek odmietol Boha a pretrhol jednotu
s Ním. Odmietol ponúkaný život, odmietol
k Bohu. A jedine v ňom človek prežíva
ponúkanú lásku a takýmto spôsobom
skutočnú slobodu, slobodu dieťaťa, ktoré je
milované. Len vtedy, keď je človek blízko
urazil Boha.
Po uvedomení si toho všetkého môžeme
Boha, je jeho srdce pokojné, bez otroctva
a strachu. Jednoducho preto, že Boh nás
odpovedať na otázku: “Čo je to vlastne
akceptuje a veľmi miluje. A táto láska nám
hriech?”. Hriech je prestúpením Božieho
dáva slobodu. Svätý Duch nám dáva
prikázania, odmietnutím ponúkanej Božej
lásky a urážkou Boha.
prežívať slobodu Božích detí. Božie Slovo
N arušenie jednoty, lásky medzi
hovorí: “...kde je Pánov Duch, tam je
človekom a Bohom, automaticky spôsobuje
sloboda” (2 Kor 2, 17b).
narušenie vnútornej jednoty človeka a jed
Hriech nás zotročuje aj takým spôso
bom, že nás jednoducho oslepuje, oberá
noty medzi ľuďmi. Prejavuje sa to v tom, že
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o pravdu, o pravé svetlo, ktoré je tak
potrebné pre život. Bez svetla nemôžeme
správne kráčať životom. Hriech je
klamstvom. Diabol - otec lži, oklamal
Adama a Evu. Jeho klamstvo spočívalo
v tom, že predstavil človekovi falošný
obraz Boha. Celú pravdu o Bohu nám
zjavil až Ježiš. On celým svojím učením,
životom a smrťou ukázal ľudstvu, že Boh
je dobrým Otcom, ktorý miluje človeka.
Ježiš nám dáva svoje slovo, ktoré, ak ho
prijmeme, má moc nás oslobodiť a urobiť
Božími deťmi. “Ak ostanete v mojom
slove, budete naozaj mojimi učeníkmi,
poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.”
(Jn 8, 31) “Ale tým, ktorí ho prijali, dal
moc stať sa Božími deťmi.” (Jn 1,12)
Napriek nevernosti človeka, Boh nie je
nikdy neverný. On neopustil a nenechal
človeka v jeho veľkej biede. Už vtedy hľadal
Adama, ktorý sa pred ním skryl a toto jeho
hľadanie trvá stále, cez celú históriu
ľudstva, pretože mu záleží na každom
človeku a ako dobrý Pastier hľadá každú
zablúdenú ovečku. Celá Biblia
poukazuje na to, že hľadanie
človeka je hlbokým pohybom
Božieho srdca.
Človek svoju vinu nemohol
a nebol schopný napraviť. Pre
hrešil sa proti Bohu, a preto
logicky odpustenie mohlo prísť
jedine od Neho. Preto Otec
posiela svojho Jednorodeného
Syna. Prichádza Boží Syn, aby
zaplatil svojím životom za hriech
človeka. Ježiš prichádza medzi
hriešnikov, hlása zajatým oslo
bodenie a utláčaným slobodu.
Skrze Jeho smrť je človeku daro
vaný Boží život. Človek je zno
vuzrodený do nového života.
Skrze Ježiša sme dostali Svätého
Ducha a sv. Pavol hovorí: “Ne
dostali sme ducha otroctva, aby
sme sa museli báť, ale dostali ste
Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom
voláme: “Abba, Otče!” Skrze Ježišovu
smrť nás Otec prijal za svoje deti.
Boh chce oslobodiť každého človeka
z otroctva hriechu, pretože všetkých
miluje. N a druhej strane však veľmi
rešpektuje slobodnú vôľu každého človeka.
Preto nás nemôže nasilu oslobodzovať.
Nové stvorenie v Kristovi je opäť Božím
darom a ponukou Jeho lásky. Tú pravú
slobodu, môže dať Osloboditeľ Ježiš len
tomu, kto má o to záujem. Kristus dáva
nový život všetkým, ktorí sa k nemu
primknú vo viere a láske. Priblížme sa teda
k Nemu, otvorme mu s dôverou naše
srdcia, odovzdajme Mu naše hriechy, veď
On preto prišiel, aby nás vyslobodil
z našich hriechov.
Marek Badida

životy
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Svätý Andrej Krétsky
Sv. Andrej patrí medzi významných
gréckych askétov, cirkevných básnikov a
spisovateľov 7. storočia. Narodil sa v Da
masku. Od narodenia bol nemý. Ako sedem
ročný pri prijatí sv. Eucharistie bol zázračne
vyliečený. V monastieri sv. Sávu pri Jeru
zaleme napísal mnoho kánonov a cirkevných
spisov. Carihradský patriarcha ho povolal
k sebe za zapisovateľa. Zúčastnil sa VI.
všeobecného snemu a neskôr bol vysvätený
na diakona. Za cisára Justiniána II. bol
vysvätený na krétskeho arcibiskupa. Zomrel
pravdepodobne v roku 712.
Je známy ako kazateľ a cirkevný básnik.
On začal novú periódu v gréckom cirkevnom
básnictve tým, že uviedol tzv. kánony, teda
veršové ódy. Jeho najvýznamnejším dielom
je “Veľký kánon”, ktorý sa dodnes používa
vo východnej cirkvi vo štvrtok piateho týždňa
Veľkého pôstu na utiemi. Táto kajúca pieseň
pozostáva z d v esto p äťd esiat strôf. Je
reťazcom kajúcich obrazov, podobenstiev
a poučení. Prvá pieseň tohto kánonu začína
Adamom a končí lotrom na kríži.
“Stal sa mi pomocníkom a ochrancom,
na moju spásu. On je môj Boh, budem ho
oslavovať, on je Boh môjho otca, budem ho
vyvyšovať, lebo sa veľmi preslávil.

Verš: Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj
sa nado mnou.
Odkiaľ začnem oplakávať skutky svojho
b iedneho živo ta ? A k ý p o č ia to k dám
terajšiem u náreku, K riste? A le ty, ako
milosrdný, daruj mi odpustenie hriechov.
Choď, úbohá duša, so svojím telom,
vyznaj sa Budovateľovi všetkých, ostaň
ďaleko od predošlej nerozumnosti a v pokání
prines Bohu slzy.
Napodobnil som priestupok prvostvoreného Adama a spoznal som sa vyzlečený
z Boha, večného kráľovstva a šťastia, kvôli
mojim hriechom.
B eda mi, úbohá duša! Prečo si sa
pripodobnila prvej Eve? Zle si videla a horko
si sa zranila, dotkla si sa stromu a trúfalo si
ochutnala nerozumný pokrm ....
... Zločinec ťa ohováral, zločinec ti dobrorečil, a obaja spolu viseli na kríži. Dobro
tivý, aj mne otvor dvere svojho slávneho
kráľovstva, ako si ich otvoril svojmu vernému
zločincovi, čo ťa spoznal ako Boha.
Tvorstvo ťa videlo ukrižovaného a spolu
sa chvelo, hory a kamene sa rozpadali, zem
sa triasla a peklo bolo obnažené. Svetlo cez
deň potemnelo, keď ťa, Ježiš, videlo pribitého
na kríž.

Michal Majovský, CSsR
- kňaz modiUir
Otec Michal Majovský bol kňazom
modlitby, horlivým kazateľom a obetavým
dušpastierom. Narodil sa 7. augusta 1923
v Bačkove pri Sečovciach.
Študoval najprv v Košiciach na gymná
ziu, neskôr po okupácii Košíc Maďarmi sa
celé gymnázium presťahovalo do Prešova.
Jeho matka i stará m atka boli veľmi
nábožné a túžili, aby sa Miško stal kňazom.
Kňazskú vysviacku prijal z rúk otca biskupa
Pavla P. Gojdiča, OSBM, 6. júla 1947.
0 rok neskôr vstúpil do noviciátu redemptoristov a odišiel do Oboŕišta, aby si
doplnil morálku sv. Alfonza. Večné sľuby
zložil v ú stran í 22. septem bra 1954.
V období likvidácií kláštorov bol s ostat
nými spolubratmi z kláštora v Michalov

ciach internovaný v Podolínci. Tak ako iní
mladí kňazi, aj o. Michal musel nastúpiť
vojenskú službu v Čechách. Začiatkom
mája 1954 bol prepustený do civilu. Jeho
kroky viedli do rodičovského dom u
v Bačkove, kde rozvinul velkú apoštolskú
činnosť okolo Sečoviec a Vranova nad
Topľou. Hneď v júli, keď sa rozpútal veľký
boj štátnych úradov proti gréckokatolíckym
aktivistom, bol uväznený. Vyšetrovanie bolo
v Prešove, v Košiciach. Súd sa ale konal až
po roku v septembri v Prahe. Keďže otec
Michal neprejavil žiadnu ľútosť nad tým,
že zaopatroval chorých, spovedal, tajne
krstil a pochovával, bol odsúdený na štyri
roky. Po ich uplynutí bol prepustený na
slobodu a vrátil sa do svojho bývalého bytu
v Likave pri Ružomberku, kde býval aj
o. lozef Čverčko, CSsR.
Po obnovení gréckokatolíckej cirkvi
v roku 1968 bol menovaný za správcu
topolianskej farnosti. Svojimi priamymi

N e p ý ta j
odo mňa hod
notné plody
pokánia, le
bo moja sila
vo m ne sa
v y č e rp a la .
D aruj mi
však stá le
skrúšené
srdce a du
chovnú chu
dobu, aby
som ti práve
tieto prinie
sol ako p rí
jem nú obetu,
je d in ý Spasiteľu.

Sudca
môj, ty do
mňa vidíš;
keďopäťprídeš s anjelmi súdiť celý svet, zhliadni na mňa
svojím láskavým okom, ušetri ma a zľutuj sa,
Ježišu, nado mnou, ktorý som zhrešil viac než
celé ľudské pokolenie... .
... Ctihodný Andrej, trojblažený otče,
pastier Kréty, neprestávaj sa modliť za tých,
čo ťa ospevujú, aby sme boli všetci, čo si
verne ctíme tvoju pam iatku vyslobodení
z hnevu a trápenia, z rozkladu a nespočet
ných hriechov. ”

a presvedčivými kázňami si získal veriacich,
obzvlášť pri pôsobení vo farnosti Klokočov,
kde bol tamojším správcom od roku 1968.
Prílišná horlivosť a príslovečná priamosť
v reči podráždili verejných činiteľov
a hrozilo mu odobratie štátneho súhlasu.
Po pôsobení vo farnostiach Peťríkovce
a Krajná Bystrá prišiel do Bukoviec, kde
svojimi kázňami sa dotkol štátnych pred
staviteľov, a tak mu vzali súhlas k jeho
pastoračnej činnosti. Odtiaľ odišiel do Se
čoviec a rok pracoval v Trebišove ako
skladník.
Na velké prosby otca ordinára i ďalších
jeho priateľov mu obnovili súhlas a bol
poverený za správcu farnosti Svetlice.
Avšak jeho zdravotný stav sa zhoršil a
nedovolil mu ďalej pokračovať v práci vo
farnosti.
Ako dôchodca svoje posledné roky
prežil vo farnosti Kolonica s rehoľným
spolubratom o. Štefanom Ištvanikom,
CSsR. Jeho túžbu zomrieť v kláštore otcov
redemptoristov v Michalovciach mu Boh aj
splnil. Zomrel 17. mája 1991 cestou do
spovednice. Jeho telesné pozostatky boli
uložené do hrobu redemptoristov na mest
skom cintoríne v Michalovciach.
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5 rokov dozadu

Pred piatimi rokmi po prvýkrát navštívil Prešov nástupca sv. Petra

v kalpnke sv. vrcholných apoštolov Petra a Pavla
v katedrálnom chráme pri pamätníku biskupa Gojdiča

v spoločnosti oboch našich otcov biskupov

pred pamätníkom oi
biskupa Hirku a bis

pohľad na časť 200 tisícového davu pútnikov

predstavitelia Slovenskej republiky

Mons. Ján Sokol, m\
D ossena, apoštolský

spoločenstvo kňazov v modlitbe so svojím veľkňazom

o. Vojtech Boháč prednášal modlitby Akatistu k Presvätej
Bohorodičke pred je j ikonou

na záver ešte podpi
stretnutia pápeža a

2.
júla 1995, teda pred
piatimi rokmi, zavítal rímsky
pápež Ján Pavol II. prvýkrát do
Prešova. Táto návšteva je pre nás
o to dôležitejšia, že prišiel k nám
- gréckokatolíkom, aby uznal a
ocenil našu vernosť katolíckej
cirkvi a zvlášť svätému otcovi.
Jeho odkaz „Nebojte sa“ znie
počas piatich rokov v našej duši.

ieti Karafovho súdu v spoločnosti
íupae.c. a. v. Midrjaka

'tropolita Slovenska, a Mons. Luigi
nuncius (v popredí)

1o kroniky ako večitá pamiatka tohto
ho veriacich

Na hornom toku Jordánu sa
dnes nachádza iba jedno veľké
jazero - Genezaretské či Galilej
ské more. Kedysi tam bolo ešte
jazero Hula, ale to bolo upravené
do úrodného údolia. Krajina Iz
rael je veľmi hornatá a kame
nistá. Voda je tu velkým darom
od Boha. Práve preto väčšina
starších sídlisk bola pri toku rieky
Jordán, alebo pri mori. Dnes,
podobne ako v m inulosti, je
práve okolie Genezaretského
jazera zelenou perlou Izraela.
Krajina, ktorú kedysi nazývali
Galileou, je dnes zásobárňou
potravín pre celý Izrael.
A práve srdce tejto krajiny Genezaretské more je ozajstným
pokladom Izraela. Bez neho si
dnešný Izrael nevie predstaviť
svoj život. Miesto, kde sa Ježiš
tak rád zdržiaval a hlásal slová
života sa stalo posolstvom a dar
com života dnešného Izraelčana.
Niekoľko stoviek kilometrov dlhé
potrubia odvádzajú vodu z tejto
prírodnej nádoby až do Jeru
zalema a jeho okolia.
Navyše je okolie Genezaret
ského mora vhodné pre pesto
vanie rôznych druhov plodín.
V jeho okolí sa nachádza množ

letecký’pohľad na Galilejské more a Kafarnaum

svoju dedinu. V týchto kibucoch
našli útočisko Židia, ktorí po
páde železnej opony bez majetku
a neraz s neznalosťou hebrejčiny
prichádzali do Izraela. Vtedy to
bol skúšobný projekt, dnes je to
hospodársky i sociálny zázrak.
Rybárstvo prekvitá na tom to
území už niekolko tisícročí. Pri
extrémnom suchu v roku 1985
našli potopenú rybársku lodku
pochádzajúcu zo začiatku nášho
letopočtu. Možno si táto lod
pam ätá slová Ježiša Krista,
alebo to bola dokonca jedna

lanskou výšinou a Galilejským
pohorím. Práve strmé svahy Golanskej výšiny ponúkajú nádher
ný pohľad nielen na Genezaret
ské jazero, ale na celý Izrael. Na
jeho brehoch stálo množstvo
malých i väčších miest a vďaka
neschodnému terénu bola plav
ba po jazere najrýchlejšou do
pravou. Práve na jeho brehu len
nedávno v roku 1925 františkán
ski archeológovia objavili Kafar
naum. Prednedávnom bola ob
javená G erasa s nádherným
byzantským chrám om , ktorý
v sebe ukrýval krásnu mozaikovú
dlažbu.
Do Genezaretského mora
vteká Jordán ako veľká rieka, ale
vyteká len malý potôčik, ktorý sa
postupne v svojom pôvodnom
koryte stráca v údolí premene
nom na jednu dlhú oázu. A práve
v blízkosti Genezaretského mora
sa v údolí Jordánu nachádza
množstvo prírodných krstiteľníc.
Kedysi dravá rieka je dnes pokoj
ným tokom. Mŕtve more, kde
Jordán predtým vtekal, dnes
vysychá a rapídne sa zmenšuje.
Osud Izraela v mnohom zá
visí dnes od Genezaretského
novoobjavený byzantský chrám v Kursi, bývalá Gerasa
mora. Je pre neho najdôležitej
ším prírodným bohatstvom, aké
stvo “kibucov” - t.j. hospodár z lodí, ktoré on používal. Ktovie? môže krajina v tom to pásme
skych dedín, kde ľudia žijú Dnes sa to už nikto nedozvie.
mať.
spoločným životom, pracujú
Galilejské more je umiestne
a spoločným i silami budujú né v prírodnej nížine medzi GoJuraj Gradoš

naše dedičstvo
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Šemetkovce
Prvá písomná správa o Šemetkovciach (Selemskocz), okres Svidník, je z roku 1559.
Dedina vznikla koncom prvej polovice 16. stor. V roku 1618 už bola sídlom farnosti, lebo
miestny pároch tu mal pozemky v rozlohe celej sedliackej usadlosti. Prof. F. Uličný pripúšťa,
žeužvroku 1600 tu bol chrám a fara. Podlá kanonickej vizitácie z roku 1757, Šemetkovce
administroval v rokoch 1754-74 parochus z Olšavky Ján Čurpek. V roku 1788 boli
Šemetkovce zaznamenané v súpise už ako sídlo farnosti (opätovné!) s parochomJánom
Zapotoczkým. Oľšavka bola ich filiálkou, kde bol taktiež zaevidovaný drevený chrám.
Mimochodom, aj v Olšavke je v starších schematizmoch, ba aj v schematizme z roku 1994
uvedené, že je tu drevený chrám. Tieto údaje nie sú pravdivé, pretože od roku 1908 je tu
murovaný chrám. Pôvodná drevená stavba zhorela.
Obec leží v Nízkych Beskydách na
východ od Svidníka v nadmorskej výške
okolo 360 m.
Podľa starších schem atizm ov pre
farnosť Šemetkovce boli cirkevné matriky
vedené už v roku 1753. V súčasnosti sú
v ŠOBA v Prešove trvalé uložené samostat
ne vedené matriky za Šemetkovce z rokov
1865 - 1895 a za Olšavku z rokov 1752 1859 (1860).
Drevený gréckokatolícky chrám sv.
Michala archanjela pochádza z roku 1752.
Podľa tradície bol prenesený z druhej strany
dediny. Vedľa neho samostatne stojí dreve
ná zvonica už z 20. stor. Celý areál je
obklopený drevenou ohradou zrubovej kon
štrukcie so šindľovou strieškou. Charak
teristická trojdielnosť chrámového priestoru
zvonku je badateľná podľa troch postupne
sa zväčšujúcich veží. Vertikálne doštené
opláštenie stavby ju však vizuálne mení na
dvojdielnu. Dve centrálne stavby majú na
odstupňovanej stanovej streche kolky a veža
barokovú baňu. Architektúra chrámu je
podobná okolitým dreveným chrámom
v D obroslave, H unkovciach, M iroli
a Príkrej, ktoré sú v súbore národných kul
túrnych pamiatok, ba aj dreveného chrámu
z Kožuchoviec, ktorý bol v roku 1927
prevezený do areálu Východoslovenského
múzea v Košiciach. Odlišuje sa od nich len
dvojfarebnými tamburami na veži babinca
a vežičke na lodi chrámu.
Koncom roku 1989 tu došlo ku krádeži
vzácnych ikon, čo opätovne evokuje potrebu
prísneho zabezpečenia ochrany našich
drevených chrámov, jedinečných a nenahra
diteľných skvostov architektúry, umenia
a duchovnej atmosféry.
Ikonostas je tradičný zo štyroch radov
ikon z rôznych období. Chrámová ikona sv.
Michala archanjela v miestnom rade je ešte
z druhej polovice 17. stor. Je to nádherný
ľudový typ Vojaka, ktorého blahosloví
Kristus Emanuel. Kristus Pantokrator je
z prvej polovice 18. stor., um iestnený
v barokovom rám e a B ohorodička je
z polovice 18. stor. Ikona sv. Mikuláša je
z druhej polovice 17. stor. Zachováva

a zľava výjavy z jeho svätého života.
Umelecky patrí k okruhu pamiatok z dielne
ľudových majstrov, ktoré sa nachádzajú
v chrámoch v Krajnom Čiernom, Miroli a
Príkrej. Z obdobia výstavby chrámu
pochádzajú kráľovské dvere so šiestimi
okrúhlymi medailónmi Zvestovania a evan
jelistov, vsadenými do rastlinnej ornamen
tiky. Po ich futrovom obvode sú svätitelia
zo začiatku 18. stor. Kvôli spomínanej
krádeži neúplný je rad cyklu sviatkov, kde
chýbajú tri ikony, ktoré boli vandalsky
odcudzené v decembri 1989. Pozornosť tu
zasluhuje ikona Narodenia Krista. Cenné
sú aj ďalšie rady na ikonostase (apoštoli
a proroci) zo začiatku 18. stor. V oltárnej
časti je ikona Ochrana Presvätej Boho
rodičky. Pod jej omoforom sú vyobrazení
pápež, kardináli, biskupi (asi aj biskup
Andrej Bačinský), svetskí panovníci (asi aj
Mária Terézia vpredu) a jednoduchí muži
a ženy. Na žertveníku je ikona Pieta zo
začiatku 18. stor. Pri severných dverách je
ikona proroka Árona. V chrámovej lodi sú
zavesené aj staršie ikony, medzi nimi votívny
obraz G. Čumberga z roku 1715 s portré
tom donátora na koni. V roku 1969 tu bolo
niekolko sôch z druhej polovice 18. stor.,
niektoré teraz chýbajú.
Ikonostas renovoval v roku 1838 Anton
Križanovský. Chrám bol opravovaný po
roku 1945, v 90. rokoch bol reštaurovaný
aj ikonostas. V roku 1999 bola vymenená
podmurovka, podlaha, opravená strecha
a zabezpečená statika chrámového objektu.
Tieto práce vykonala firma Jozef Hančar
z Hervartova, okres Bardejov. Zbierkami
a prácou prispeli tiež miestni veriaci. Finan
čne pomohol aj fond Pro Slovakia.
Kostolík sa začal užívať od roku 1968.

tradičnú schém u, ked vôkol svätého
v plnom raste, ochrancu od všetkého zla
a nespravodlivo odsúdených sú sprava

Andrej Kaputa

EXPOMISSIO 2000
Dňa 8. júna predstavili v Tlačovej kance
lárii Svätej stolice výstavu ExpoMissio
2000. ktorú otvorili 9. júna v opátstve Tre
Fontáne v Ríme na mieste mučenia sv.
Pavla, a potrvá do 6. januára 2001.
Ako uviedol kardinál Roger Etchegaray,
predseda Centrálneho výboru pre Velké
jubileum Svätého roku 2000, na výstave
sa použili multimediálne materiály a časť
z nich je vystavená na voľnom priestran
stve, aby nasmerovali záujem návštevníka
na tri súčasti výstavy: samotnú výstavu,
anim áciu a aktuálnosť kresťanského
poslania. Prvá časť uvádza návštevníka do
rôznosti národov a do cesty viery ľudstva.
Druhá časť je srdcom výstavy a ukazuje
návštevníkovi, že Kristus je Alfa a Omega.

Tretia časť ilustruje historickú cestu Cirkvi
a jej úlohu dnes.
Kardinál Jozef Tomko súhrnne charak
terizoval Expo Missio 2000 slovami:
„Výstava predstavuje modernú koncepciu
m isionárskej práce, ktorú Cirkev
uskutočňuje 2000 rokov... Nie je to
zvyčajná výstava rôznych etnických skupín
sveta, ich zvykov, odevov, nástrojov,
masiek a podobne, sprevádzaná fotogra
fiami misionárov a ich práce... Toto Expo
je skôr program, cesta, ktorú fyzicky pod
nikajú pútnici... a viditeľne ich vedie zo
sveta, z ktorého pochádzajú cez tri základ
né etapy“. Vstupné na výstavu sa neplatí,
jej návšteva je duchovnou a kultúrnou
„púťou“.
VIS/ TKKBS

príbeh
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Modlitba vo svojej podstate
„je vzlet srdca, úprimný pohľad
do neba, výkrik vďačnosti a lásky
v bolesti i rad o sti“, píše sv.
Terézia vo svojich Dejinách duše.
Je úsilím človeka dostať sa do
bezprostredného styku s Bohom,
od ktorého máme všetko. Preto
celý náš život má byť modlitbou,
rozhovorom s Bohom. O tom
svedčí nasledujúci príbeh mladej
rodiny, ktorá intenzívne prežívala
svoj život v rozhovore s Bohom.
Mama zavolala svojho päť
ročného syna a opýtala sa ho:
„Jožko, budeš sa s nami dnes
modliť?“
„Nie“, znela rozhodná odpo
veď.
Tak sa rodičia začali modliť
sami. Malý Jožko si zatiaľ ležal
na gauči a kolísal nohami. Otec
s mamou nahlas ďakujú za deň,
za zdravie, za tety i ujov, za
babičky a dedkov...
„Taktiež za lampu“, pridáva
Jožko. Ďakujú teda i za lampu.
„Taktiež za stenu“, znovu sa
ozýva Jožko. V tej chvíli je mame
jasné, že ich syn sa výborne baví.
„Jožko, teraz sa modlíme,
nerob si srandu“, napomína ho
mama.
Modlitbu končia „Raduj sa
Bohorodička“ a „Anjel Pána“,
stále len rodičia, i keď nie už tak
celkom úplne. Jožko sa modlil
s nimi, ale niektoré slová prekrú
cal (bohužiaľ schválne, pretože
modlitbu vedel dobre naspa
mäť).
Od istej doby sa u nich po
dobná situácia opakuje každý
večer. Mama je z toho smutná,
lebo sa modlila za Jožka ešte
skôr, než bol počatý. Od okam
žiku počatia až dodnes ho kaž
dodenne odovzdávala Bohu.
Myslela si, že by mal byť viac
naklonený k modlitbe. Keďže
vedela, že jeho vzdor je prechod
ný, spojený s vekom, nesnažila sa

Ilustračná snímka: Ľubomír Lehotský

Príbeh chlapca, ktorý sa

nechcel modlil
ho nejako zvlášť ovplyvňovať. takej miery, že také si prial mať
Neprosila, ani nehrozila. Nezá každé ráno. Zo začiatku to
visle od jeho „nálady“ sa spoloč nepripadalo do úvahy. Rodičia
ne s manželom modlili a on ich nemali toľko času, chodili do
práce. Takto sa to snažili vysvetliť
pri tom pozoroval.
V
sobotu a v nedeľu, keď malimalému Jožkovi. Lenže Jožko
viac času, sa rodičia rozhodli bol tak neodbytný, že nakoniec
sláviť rannú m odlitbu iným s tým súhlasili. A tak ich synček
spôsobom. Pripravili stôl, obrus, vlastnoručne pripravoval oltáriikony, zapálené sviece, spoločný ček na stole. Potom z izby priná
spev... Jožkovi sa to zapáčilo do šal hračku ako mikrofón a volal:

Generálova láska
Veľký francúzsky generál a neskôr aj prezident de Gaull
a jeho manželka mali ako rodičia veľké trápenie. Mali duševne
chorú dcérku. Znášanie takéhoto osudu bolo pre generála
ťažkým životným údelom . Rodičia sa k svojmu dieťaťu
priznávali a opatrovali ho, hoci ho mohli dať do ústavu pre
duševne zaostalé deti, ktorý založili.

„Poďte sa už modliť!“
Samozrejme, pri modlitbe
bolo pre neho najdôležitejšie
zapaľovanie a zhasínanie sviečok
a tiež spev piesní. Pre rodičov to
bol čas rozhovoru, stretnutia
s Bohom.
V
skutočnosti tu nešlo o sa
motnú formu modlitby, ale o to,
aby sa ich syn naučil prežívať celý
svoj život s Bohom. Rodičia sa
teraz snažia využívať všetky chví
le, keď mu môžu niečo povedať
o Bohu. Na pomoci sú im samo
zrejme ilustrované knihy, farebné
biblické príbehy pre najmladšie
deti. Tieto sa často stávajú
záchytným bodom ich rozho
voru:
„Čo to je?“, pýta sa Jožko.
„Koruna, ktorá veľmi pichá“,
odpovedajú rodičia.
„Prečo je na hlave?“
„Pretože Pán Ježiš mnoho
trpel.“
„A prečo?“
„Pretože nás ma rád.“
„Jožka má taktiež rád?“
„Veľmi, viac než mamičku
a otecka.“
„Aha“, povedal Jožko a začal
podskakovať od radosti.
Rodičia sa čudujú, ako hlbo^ko takéto rozhovory zapadajú do
srdca a dávajú potom o sebe
vedieť v nečakaných okamžikoch.
Prednedávnom Jožka bolelo
bruško. Bol večer a nemohol
zaspať. Ležal pri mame a plakal.
Mama rozmýšľala, čo mu v tejto
situácii môže dať, aký liek použiť.
„Mama, pomodli sa za mňa!“
- povedal zrazu Jožko tenkým
hlasom.
„Čože?“ Opýtala sa prekva
pene mama.
„Pomodli sa za Jožka k Pánu
Ježišovi,“ zopakoval malý Jožko.
Mama urobila, o čo ju prosil
synček. Po niekolkých minútach
Jožko pokojne zaspal.
Peter Laca

Vo svojom testamente vyslovil generál želanie, že po smrti
chce ležať na cintoríne vedľa svojej dcérky Anny, ktorá umrela
v roku 1948.
Niekto by mohol pochybovať o tom, či generál mal skutočnú
lásku k svojej chorej dcére. Jeho láska však bola naozaj veľká.
V ťažkých rokoch odboja, keď sa venoval vojnovej stratégii,
každý večer prerušil svoju prácu a odobral sa domov, aby večeral
so svojou dcérou, ktorá odmietala prijímať pokrm od iného
človeka. K svojim povinnostiam sa vrátil až vtedy, keď už dcéra
zaspala.
Z knihy Slúžií a pomáhal’od F. Dancáka
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Medzinárodná ekumenická
konferencia
Orientale Lumen-Australia a Oceania

Melbourne 9.-12. Júl 2000
Antiochijská pravoslávna diecéza Au
strálie a Nového Zélandu, Melchitská
gréckokatolícka eparchia"sv. M ichala.
Centrum Kresťanských štúdií a Teologická
fakulta Austrálskej katolíckej Univerzity sú
organizátormi populárno-vedeckej konfe
rencie pre laikov, rehoľníkov a duchoven
stvo, ktorá sa bude viesť pod názvom
Orientale Lumen - Austrália a Oceánia.
Konferencia sa uskutoční v dňoch 9.-12.
júla jubilejného roku 2000 na pôde
Austrálskej Katolíckej Univerzity, Campus
sv. Patrika, 115, Victoria Parade, Fitzroy,
štát Victoria. Konferencia bude príleži
tosťou pre rímskych katolíkov, východných
pravoslávnych a východných katolíkov
stretnúť sa a diskutovať o požiadavke
jednoty z rôznych perspektív. Na konferencii
sa zú častn ia p o p red n í predstavitelia
a teológovia z Austálie i zo zahraničia.
Súčasťou jej programu budú liturgické
slávenia rôzneho druhu, možnosť naučiť sa
niečo od druhých a zúčastniť sa “dialógu
lásky a pochopenia”.
Moderátorom celej konferencie bude
o. Prof. Róbert Gribben z Teologickej Fa
kulty, Melboume, predtým generálny sekre
tár Rady cirkví v štáte Viktória (Austrália).
Orientale Lumen - Svetlo z Východu
Svetlo z Východu - taký názov nesie aj
Apoštolský list sv. Otca Jána Pavla II. z roku
1995, v ktorom napísal, že západné
kresťanstvo sa pre svoje vlastné ozdravenie
a obnovu musí veľa učiť od kresťanského
východu.
Na základe tejto pápežovej iniciatívy sa
konferencie Orientale Lumen začali konať
už v roku 1997 vo Washingtone, DC., USA.
Ide tu o dialóg medzi oddelenými kresťan
mi, predovšetkým starobylého pôvodu,
ktorí sú na ceste hľadania novej, znovuna
dobudnutej jednoty cez ekumenický dialóg.
Rozdelenie kresťanov sa udialo pred mno
hými rokmi v starej vlasti, no kresťania
Austrálie v “novom svete s Božou milosťou
chcú využiť šancu odčiniť ujmu a ozdraviť
minulosť”.
Ako sa uvádza v tlačovom vyhlásení skúsenosť a poznanie bohatstiev kresťan
ského východu pre obohatenie západného
kresťanstva - ako podstatný aspekt moder

ného ekumenizmu - zatiaľ nezískal veľkú
pozornosť v Austrálii. Práve preto si konfe
rencia kladie za cieľ vykročiť na túto cestu.
Konferencia poskytne ekumenické vzdela
nie v tradíciách starých apoštolských cirkví.
Ako taká bude bohatým zdrojom a poučnou
príležitosťou pre klérus, farské spoločen
stvá, ako aj rehoľníkov-pedagógov a vycho
vávateľov.
Program:
Konferencia sa začne v nedeľu 9.júla
o 10.00 hod. slávnostným molebenom
k Vernej Ochrankyni kresťanov v Katedrále
sv. Patrika. Oficiálny otvárací prejav
prednesie biskup Vsevolod zo Scopelos,
(Ukrajinská pravoslávna cirkev v USA Konstantinopolský patriarchát).
Účastníci:
Metropolita Paul Saliba - arcibiskup
Antiochijskej pravoslávnej cirkvi Austrálie
a Nového Zélandu
Metropolita Dr. Serafim Joanta - Ru
munská pravoslávna metropolia pre Ne
mecko a strednú Európu
Biskup Nicholas Samra - pomocný
biskup z mesta Newton, v štáte Michigan,
Meľkchitská grécko-katolícka cirkev v USA
M ar A ntoine Audo, SJ - Biskup
z Aleppa pre chaldejcov
M etro p o lita Bishoy z D am ietta generálny sekretár Sv. Synody, Koptský pra
voslávny Patriarchát sv. marka, Alexandria
Archimandrita Sergej Keleher - Ukra
jinská katolícka eparchia, Stamfored, Connecticut, USA
Despina Prassas - Grécka pravoslávna
teologická škola sv. Kríža, Massachusetts,
USA
P. George H. Tavard AA - katolícky
teológ, účastník II. Vatikánskeho koncilu,
em eritný
profesor M etodistického
teologického kolégia, Ohio
P. George A. Maloney, SJ - Seal Beach,
California
Záujemci, ktorí sa chcú zúčastniť na
konferencii, získajú kontakt v redakcii.
Podľa komuniké Austrálskej Katolíckej
Univerzity (ACU)
spracoval Stanislav Gábor

RÍM (TK KBS) - Pápež Ján Pavol II. bude
na sviatok Zoslania Svätého Ducha sláviť
bohoslužby v prítomnosti skupiny budhistov
z Japonska. Slávnostná svätá omša na
Námestí sv. Petra sa na rozdiel od minulosti
slávila už v predvečer turíčnej nedele. Ozná
mil to centrálny výbor pre Veľké jubileum
Svätého roku 2000 vo Vatikáne. Nedeľa
Zoslania Svätého Ducha samotná sa má
podľa vôle pápeža sláviť ako „deň meditácie
a m odlitby“ za medzináboženský dialóg
v jednotlivých diecézach.
RÍM (TK KBS) - Alvaro Rodriguez
Echeverria bol zvolený za nového generál
neho predstaveného rehole školských bratov.
Ako informovalo vedenie rehole v Ríme,
pochádza z Kostariky a nastupuje do úradu
po A m eričanovi Johnovi Johnstenovi.
Rehoľa, ktorú v roku 1682 založil Jean
Baptiste de la Salle, je činná predovšetkým
v školstve a stará sa o 900 000 žiakov na celom
svete. V týchto dňoch má toto rehoľné spo
ločenstvo v Ríme svoje generálne zhromaž
denie.
AUSTRÁLIA ( TK KBS) - Vodcovia všetkých
velkých kresťanských cirkví sa vydali na
týždennú púť z mesta Canberra k Ayers Rock.
„Cieľ cesty, ktorá tvorí vrchol Svätého roku
2000 je brať vážne výzvu Boha k zmiereniu“,
povedal hovorca katolíckej cirkvi. Púť k srdcu
krajiny slúži najmä zmiereniu s pôvodnými
obyvateľmi, pre ktorých je tento obrovský
m onolit posvätným m iestom . Počas
týždňovej púte autobusom sa plánujú v
rôznych mestách a dedinách stretnutia najmä
so zástupcami Aboridžinov. Katolícka cirkev
je na tejto púti zastúpená predsedom Konfe
rencie biskupov Austrálie, arcibiskupom
Francisom Carrollom z Canberry. Okrem
toho sa na púti zúčastňujú príslušníci
anglikánskej cirkvi, baptistov, luteránov,
Armády spásy a iných kresťanských cirkví.
VATIKÁN (TK KBS) - Riaditeľ Tlačovej
kancelárie Svätej stolice a jej hovorca Joaquin
Navarro-Valls dňa 7. júna oznámil: Pápež Ján
Pavol II. strávi krátky dovolenkový oddych vo
Valle d’Aosta v Taliansku v dňoch od 10. do
22. júla. Ako je zvykom, bude táto dovolenka
prísne súkromnou záležitosťou“.
ANGLICKO (TK KBS) - Historický summit
hláv cirkví - stretnutie pápeža Jána Pavla II.
a patriarchu Alexeja II. by sa mohlo konať
ešte tento rok v Rakúsku alebo vo Švajčiarsku.
Tieto dohady výslovne potvrdil kontaktný
pracovník M oskovského patriarchátu
s Vatikánom Igor Vyšabo v interview pre an
glické noviny The Moscow Time.
LONDÝN (VIS/TK KBS) - Arcibiskup John
Foľey, predseda Pápežskej rady pre spolo
čenské dorozumievacie prostriedky odcesto
val do Londýna, kde mal v Centre kráľovnej
Alžbety na kongrese Medzinárodnej asociácie
pre reklamu k Velkému jubileu prednášku na
tému Etika v reklame a komunikáciách.
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Snemikonopiscov Slovenska
V Košiciach na Komenského ulici,
v priestoroch dom u Božského Srdca
Ježišovho sa 26. mája uskutočnil II. snem
Spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda
Slovenska.
Po úvodných procedurálnych otázkach
JUDr. Vincent Luka informoval o činnosti
spolku od ustanovujúceho snemu a zá
meroch na rok 2000. Konštatoval, že úlohy
spolku na rok 1999 boli splnené. Členská
základňa narástla z 23 na 74 členov. Bol
spracovaný technický kánon ikonopisectva
Košickej ikonopiseckej školy, ktorý je
k dispozícii účastníkom ikonopiseckých
škôl. Záujem o ikonopisecké školy však
presahuje súčasné možnosti spolku.
Veľmi pozitívne hodnotil druhú Košickú
ikonopiseckú školu, ktorá sa uskutočnila 1.
- 10. augusta 1999 v dom e sestier
Uršulínok na Ružíne. Je to o to cennejšie,
že sme ju zabezpečili vlastnými školiteľmi
Mgr. o. Kamilom Drábom, ČSsR a Jankou
Legvarskou. O duchovnú úroveň školy sa
staral P. ThDr. Ján Babják, SJ.
V súčasnosti plnenie cieľov spolku je na
výkonnej spolkovej rade a kontrolnej
spolkovej rade, ktoré zabezpečujú celú
činnosť vo vzájomnej zhode.
Zámery na ďalšie obdobie sú:
- zabezpečiť ikonopiseckú školu v me
siaci august 2000,
- naďalej propagovať činnosť spolku,
miesto ikon a ikonopisectva vo východných
cirkvách, rozlišovať a skvalitňovať členskú
základňu,
- osobitnú pozornosť venovať absolven
tom ikonopiseckých škôl, dbať o dodržia

vanie kánonu a realizovať osvetu o ikonách
a ikonopisectve.
Výkonná spolková rada Spolku ikono
piscov sv. Cyrila Metoda Slovenska udelila
o dosiahnutí majstrovstva v ikonopisectve
Mgr. o. Kamilovi Drábovi, CSsR a Janke
Lengvarskej osvedčenie, že pri písaní ikon
dosiahli úroveň Majstra Košickej ikono
piseckej školy pri dodržiavaní technického
a obsahového kánonu písania ikon. Preto
sú oprávnení učiť na Košických ikonopisec
kých školách a tým napĺňať základný cieľ
Spolku ikonopisov sv. Cyrila a M etoda
Slovenska, zachovávať a rozvíjať ikonopisectvo ako súčasť kresťanského a kultúr
neho dedičstva Cyrilometodejskej tradície.
V doplňujúcich volbách do kontrolnej
spolkovej rady bola zvolená Viera Novačková.
Vo veľmi hodnotnom príhovore hlavný
radca spolku P. ThDr. Ján Babjak, SJ
hovoril o základných vlastnostiach ikon, o
ich symbolike, význame a mieste vo východ
ných cirkvách. Zdôraznil, že ikona ako
teológia v obraze bojuje proti pohanstvu
a heréze. Týmto príhovorom obohatil nielen
myslenie, ale aj srdcia účastníkov snemu.
Po týchto hlavných bodoch sa rozvinula
bohatá rozprava k činnosti spolku, k ikonopiseckým školám, z ktorej podnetov bude
čerpať v ďalšom období.
Snem jednomyseľne schválil prednese
nú správu o činnosti, ciele a zámery na rok
2000 .
Po záverečnom slove o. Babjaka bol
snem ukončený modlitbou.
JUDr. Vincent Luka

Cyrilometodské dni v Bratislave
TK KBS - Cyrilometodská spoločnosť v spolupráci
s Jezuitmi, N árodným osvetovým centrom
a mestským úradom - Mestská časť Staré mesto Mestská časť Rača usporiada v Bratislave na
hlavnom námestí Cyrilometodské dni.
Program:
4. júl:
17.15 h Ekumenická pobožnosť
- kostol Najsvätejšieho
Spasiteľa
5. júl:
11.00 h Slávnostná svätá omša
15.00 h Vežový koncert
16.00 h Kultúrno spoločenský
program

VRANOV N/T (Mgr. J. G. Nyarjaš) V dňoch 26. - 28. mája 2000 v rámci
duchovných podujatí v Jubilejnom roku
2000 sa Gréckokatolícky spevácky zbor
Petra Pavla Gojdiča z Vranova n/T Čememého zúčastnil na festivale duchovnej
hudby v Českej republike.
Spieval na staroslovienskej liturgii v Ka
tedrálnom chráme sv. Klimenta v Prahe a
na sv. omši v kostole sv. Markéty v Kašperských Horách na Šumave. Vyvrcholením
zájazdu bol slávnostný večerný koncert
v sobotu 27. mája v meste Klatovy. Zbor ús
pešne vystúpil s programom a na záver sa
prezentoval na spoločenskom koncerte všet
kých účastníkov festivalu v “koncerte pre
120 hlasov”. Spieval nielen staroslovienske,
ale ja české, latinské, nemecké a španielske
duchovné skladby.
Nádherným zážitkom bola nedeľná sv.
omša v kostole Navštívenia Panny Márie
s hudobnými vstupmi všetkých zborov,
ktorú slúžil pápežský nuncius pre Českú
republiku Giovanni Čoppa.
Zájazdu sa zúčastnil taktiež prešovský
biskupský vikár o. Pavol Repko. Zbor diri
govala Mgr. Mária Šandorová a Mgr. Jana
Višňovská.
Duchovná hudba a spev sa opäť raz stali
miestom viery, nádeje a kresťanskej lásky,
miestom, kde sa ľudia z Čiech, Nemecka i
Slovenska stretli, získali spoločné estetické
a duchovné zážitky.
PREŠOV (Kraj) - Dňa 27. mája 2000
vystúpil prešovský katedrálny zbor pod
vedením dirigenta Františka Šestáka
v poľskej Krynici v rámci programu na I.
medzinárodnom bienále rusínskej kultúry.
O dobrej reprezentácii prešovského bis
kupstva na podujatí svedčí pozvanie zboru
zo strany organizátorov na budúci II. ročník
bienále.
PREŠOV (TK PB) - V pondelok 5. júna
ráno odcestoval do E ichstattu v SRN
prešovský diecézny biskup Mons. Ján Hirka, aby udelil nižšie svätenie prešovčanovi
Miroslavovi Mackovi, ktorý študuje na
tamojšom Collegiu Orientale.
PREŠOV (TK PB) - V dňoch 10. -1 1 . júna
sa uskutočnila diecézna odpustová slávnosť
Z oslania Svätého D ucha. Duchovný
program sa začal v sobotu dopoludnia a
vyvrcholil v nedeľu o 11. 00 hodine sv.
liturgiou, ktorú slávil prešovský biskup
Mons. Ján Hirka.
BRATISLAVA NO 12.6.2000 - Cirkevné
a štátne školy z hľadiska právneho postave
nia sú už dlhší čas rovnoprávne. Vyhlásil
to minister školstva Milan Ftáčnik v súvi
slosti s petíciou občanov za zrovnopráv
nenie cirkevných škôl so štátnymi školami
na podporu otvoreného listu KBS. MŠ na
vrhne, aby všetky školy mali garantovaných
50% z rozpočtu; pričom po splnení kritérií
by mohli dostať 100 %.
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Jubilejná biblická súťaž
O
poznávaní biblie sa
toho napísalo veľa. H ovoria
o tom hlavne dospelí a tí, ktorí
sa profesionálne venujú jej skú
m aniu. Ak tú to knihu kníh
spoznáva veriaci človek, ba ho
vorí o nej, zaslúži si to uznanie.
Mnohokrát ponúkne iný náhľad
na slová Písma. Pre kňaza i
kateche'tu je velkým zadosťučine
ním, keď takého poznanie biblie
preukáže jeho žiak.
Preverenie vedomostí a poz
nania v tejto oblasti si vyskúšali
mnohí žiaci materských, základ
ných a stredných škôl po celom
Slovensku. Po celoexarchátnom

kole, ktoré bolo od 22. do 26.
už
mája v Trebišove a v Košickom
Klečenove sa 6. júna 2000 v Prešove uskutočnilo celodiecézne
kolo “Jubilejnej biblickej súťaže
2000”, ktorú pripravilo Diecézne
katechetické stredisko pod vede
ním otca diecézneho vikára
Andreja Pribulu. Bolo to tretie
celodiecézne vyvrcholenie biblic
kej súťaže.
P redchádzali mu školské
a dekanátne kolá, ktorých víťazi
postúpili do finále. 72 družstiev
súťažilo v šiestich kategóriách.
Súťaž prebiehala v dvoch zá
kladných kolách. Prvým kolom

pre všetky kategórie bol vedo
mostný test z poznania Svätého
písma a života Cirkvi. Druhé
kolo bolo už diferencované prvé dve kategórie (materské
školy a 1. ročník ZŠ; 2.-3. ročník
ZŠ) súťažili formou hry, dopl
ňovačiek a tajničiek. Zvyšné
kategórie hľadali vo Svätom
písme známe výroky. Záverečné
tretie kolo absolvovali tri najlep
šie družstvá po dvoch kolách
z každej kategórie. Toto kolo
neraz zmenilo záverečné poradie
družstiev. Pozostávalo z devia
tich otázok ohodnotených 10,20
a 30 bodmi, ktoré si vyberali

samotní súťažiaci. Záver patril
vyhláseniu výsledkov a cenám,
ktoré víťazom odovzdali otec
generálny vikár Ján Z a vačky
a otec biskupský vikár Pavol
Repko. Asistovali im duchovní
otcovia František Fedor a Anton
Pariľak, ktorí sú členmi Diecéz
neho katechetického strediska.
Celkovo, a bez zbytočného
zveličovania, boli všetci súťažiaci
(čo sa týka vedomostí a pozna
nia biblie) znova o krok lepší než
po minulé roky. Ich vedomosti
vysoko presahujú priemer poz
nania bežného človeka.

kalendár
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Liturgický kalendár
Pondelok 2 6 .6 . - Dávid zo Solúna,
prepodobný; Rim 7 ,1 -1 3 , zač. 94;
Mt 9, 36-38; 10,1-8, zač. 34

Rim 5 ,1 -1 0 , zač. 88; Heb 9 ,1 -7,
zač. 320; M t 6, 22-3 3 , zač. 18; Lk
10, 38-4 2 ; 11, 2 7 -2 8 , zač. 54

Utorok 27.6 . -S am son Pohostinný,
prepodobný; Rim 7 ,1 4 -2 5 ; 8 ,1 -2 ,
zač. 95

Pondelok 3 .7 . - H yacint, m učeník
M enlivé časti z dňa (rúcho svetlé)
alebo o mučeníkovi (rúcho červené).
Rim 9 ,1 8 -3 3 , zač. 102; M t 11, 2 15, zač. 40

Streda 2 8 .6 . - Kýros a Ján, nezištníci, divotvorcovia; Rim 8 ,2 -1 3 , zač.
96; Mt 1 0 ,1 6 -2 2 , zač. 36
Štvrtok 2 9 .6 . - Peter a Pavol, n a j
vyšší a p o š to li; - Otdanie sviatku
najsv. Eucharistie, prikázaný sviatok
Rúcho svetlé. Prvá a druhá antifóna
zo sv. E u c h a ris tie . B la že n stvá .
Vchod: Poďte pokloňme sa ... tebe
čo dávaš za pokrm svoje telo. Tropár
zo sv. Eucharistie a o apoštoloch,
sláva kondák o apoštoloch, I teraz
kondák zo sv. Eucharistie.
2 Kor 11, 21-33; 12,1-9, zač. 193;
Mt 1 6 ,1 3 -1 9 , zač. 67
Piatok 3 0 .6 .- Z b o r 1 2 apo štolo v
- Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Rúcho svetlé. A ntifóny zo sviatku
(refrén tretej a n tifó n y je tro p á r).
Vchod zo sviatku. Tropár zo sviatku
a zo Zboru. Sláva kondák sviatku,
I teraz kondák Zboru. P rokim e n ,
a le lu ja a p rič a s te n zo s v ia tk u
a potom Zboru.; Hebr 2 ,1 1 -1 8 , zač.
306; 1 Kor 4, 9-16, zač. 131; Jn 3,
13-17, zač. 9; M t 9, 36; 10, 1-8,
zač. 34
Namiesto D ô stojn é je sa spieva
Zvelebuj a IX. irm os zo sviatku.

U torok 4 . 7 . -A n d re j, biskup
Rúcho svetlé. M enlivé časti z utorka,
alebo o biskupovi; Rim 1 0 ,1 1 -2 1 ;
11,1-2, zač. 104; M t 1 1 ,1 6 -2 0 , zač.
41
S treda 5. 7. - sv. C y ril a M etod,
slovanskí apoštoli
Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujú
ce alebo každodenné. Tropár o apoš
toloch, sláva kondák o apoštoloch,
I teraz podľa predpisu. P rokim en,
aleluja a pričasten o apoštoloch.
Hebr 1 3 ,1 7 -2 1 , zač. 335; M t 5 ,1 4 19, zač. 11
Š tvrtok 6 .7 . - Sisoés Veľký, prepo
dobný
R úcho s v e tlé . M e n liv é č a sti zo
štvrtku, alebo o prepodobnom .
Rim 11, 13-2 4 , zač. 106; M t 11,
27 -3 0 , zač. 43
P ia to k 7. 7. - T om áš z M a le y
a Akakios, prepodobní
M enlivé časti z piatku (rúcho pôstnej
farby) alebo o prepodobných (rúcho
svetlé).; Rim 11, 25 -3 6 , zač. 107;
M t 1 0 ,1 -8 , zač. 44

Sobota 1 .7 . -K o z m a a Damián, nezištníci - Spolutrpiaca Bohorodička
A ntifóny p re d o b ra z u jú c e a le b o
každodenné. Tropár B o h o ro d ičky
a nezištníkom. Sláva kondák nezištnľkom, I teraz kondák Bohorodičky.
Prokimen, aleluja a pričasten Boho
rodičky a potom o nezištníkoch.
Fil 2 ,5 -1 1 ; 1 Kor 12, 27-31; 13,18; Jn 19, 25-27; M t 10,1.5-8

Sobota 8 .7 . - Prokop, vefcomučeník
A n tifó n y p re d o b ra z u jú c e a le b o
každodenné. Tropár o m učeníkovi,
Sláva kondák o m učeníkovi, I teraz
podľa predpisu. Prokim en, aleluja
a pričasten o mučeníkovi.
Rim 6 ,1 1 -1 7 , zač. 92; 1 Tim 4, 9 15, zač. 285; M t 8 ,1 4 -2 3 , zač. 26;
Lk 6 ,1 7 -1 9 . 24-4 0 ; 9 ,1 -2 ; 1 0 ,1 6 21, zač. 51 ■

Nedeľa 2 .7 . - U loženie rúcha Pre
svätej Bohorodičky
- Tretia nedeľa po Päťdesiatnici - 2.
hlas
Rúcho svetlé. Radové evanjelium na
utierni je tretie. A ntifóny nedeľné.
Tropár z hlasu a z Uloženia. Sláva
kondák z h la s u , I tera z k o n d á k
z Uloženia. Prokimen, aleluja a p ri
časten z hlasu a potom z Uloženia.

Nedeľa 9 .7 . — Pankrác, biskup
Štvrtá nedeľa po 5 0 -n ic i Rúcho svetlé. Radové evanjelium na
utierni je štvrté. A ntifóny nedeľné.
Tropár z hlasu, Sláva kondák z hlasu,
I teraz podľa predpisu. P rokim en,
aleluja a pričasten je z hlasu.
Rim 6 ,1 8 -2 3 , zač. 93; M t 8, 5-13,
zač. 25
Vojtech Boháč

Z myšlienok
na každý deň
Sv. ap. Peter a Pavol
“Ty si Peter a na tejto skale
postavím svoju Cirkev a pekelné
brány ju nepremôžu"
(M t 16,18)
Kardinál Consalvi, jeden z naj
väčších diplomatov posledných
storočí, vyjadril duchaplným
paradoxom túto myšlienku. Keď
sa mu Napoleon vyhrážal, že
zničí Cirkev, kardinál lakonicky
odpovedal: “Veličenstvo! To sa
nepodarilo ani nám kňazom.”
Cirkev je Božím dielom, nedá sa
zničiť, nech ju akokolVek zdiskre
ditujú a pošliapu... Nezničia ju
ani zlí kňazi...
3. nedeľa po ZSD
“Hľadajte teda najprv Božie
kráľovstvo a jeho spravodlivosť
a toto všetko dostanete navyše”
(M t 6, 33)
Spisovateľ John Galsworthy,
autor Forsytovskej ságy, mal vraj
na svojom písacom stole napí
sané: “Prejdem týmto životom
len raz. Preto, kedbudem raz stáť
na križovatke a budem sa roz
hodovať medzi dobrom a zlom,
vyvolím si to, čo je dobré a bu
dem myslieť na druhých.”
Človek má žiť pre veľké ciele; veci
a prostriedky mu budú dodané.
S láskou ku Kristovi súvisí aj
usilovnosť, pracovitosť, zodpo
vednosť... Na svojej životnej ceste
buďme v dobrom vždy zodpoved
ní, vytrvalí, statoční a dôslední!
4. nedeľa po ZSD
“Pane, nie som hoden, aby si
vošiel p o d m oju strechu, ale
povedz iba slovo a m ôj sluha
ozdravie”
(M t 8, 8)
James ľrwin, člen posádky Apolla-15, na otázku novinárov, či sa
bál vo vesmíre, povedal: “Nuž
áno, bál som sa, ale dôveroval
som Bohu.”
S dôverou sa obrátil k Ježišovi
aj pohanský stotník s prosbou za
3. uzdravenie
hlas
svojho sluhu. Bol
presvedčený, že Ježišovi stačí
povedať iba slovo a jeho sluha
bude uzdravený. Nebol sklama
ný. Jeho prosba bola vypočutá.
A naviac, bol daný ako príklad
viery všetkým: “Veru, hovorím
vám: Takú vieru som nenašiel u
nikoho v Izraeli” (Mt 8, 10).
-ľd-
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hrebeňovka
A

B

C

Som kvapkou v mori
D

E

F

G

H

I

D
Dmaj7
Som kvapkou v mori, Ty ma
znáš,
A
Asus
je tak zvláštne, že vždy rád ma
máš.
G
Gm
D
Si Svätý a ja s hriechom prehrá
vam!
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A - písmeno gréckej abecedy
B - ázijský štát
C - patriaci časti dňa
D - velká osada
E - strom
F - izraelský patriarcha
G - láska (ťal.)
H - mužské meno
I - spojnice brehov

myšlienky na zamyslenie

Som zrnkom v poli, o mne vieš,
voláš ma mojim menom, žiť vo
mne chceš.
Si Svätý, svoj chrám vo mne
buduješ!
G
Viem, že rád ma máš,
Hm
a že život mi dávaš
D
Asus A
a ja nikdy už nebudem sám.
G
A keď problémy prídu,
Hm
a keď starosti zmôžu
D
Asus A
Ty vždy mi pomôžeš rád.

Svätec nerobí nič m im oriadne, ale všetko, čo robí, robí
mimoriadne dobre. Žije všedným životom, ale s nevšednou
láskou.
Nie je dôležité, aby sme boli niekomu sympatickí, ale aby skrze
nás bol niekomu sympatický Ježiš.
Práca je láska, ktorú sme urobili viditeľnou, (sv. Terézia Avilská)
Odpustenie je podoba, ktorú vzala na seba láska, keď jej bolo
ukrivdené. (A. Pronzato)
Je lepšie prehrať ako zvíťaziť, keď prehrať znamená, že ste sa
znížili pred bratom. (C.Carretto)
Ten, kto nevidí do srdca človeka, nemôže ho súdiť. (P. Jakobson)
Dnešné otázky:
1. Zmätenie jazykov bolo v:
A-Babylone; B-Egypte; C-New Yorku
^3
2. Svätý Otec Ján Pavol II. bol na Slovensku:
A-raz; B-dvakrát; C-trikrát
3. Ježiš sa prechádzal po mori:
GO
A-Stredozemnom; B-Genezaretskom; C-mŕtvom
4. Pôvodný chrám v Šemetkovciach:
A-zhorel;
B-bol zbombardovaný; C-stojí dodnes
GO

GO

Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom
zasielajte na adresu redakcie s označením: súťaž so
slovom do 01.07.2000, alebo ich doručte do schránky
na Hlavnej 1 v Prešove.
Výherca minulej aj dnešnej súťaže získa knihu
O kňazstve a nástenný kalendár.

prijímame ich, ale mnohokrát
ani nevieme, čo so sebou
prinášajú a ako nás
približujú k Bohu

Súťaž pre Vás
skúste vyhrať pekné knihy

inzercia
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INZERCIA
Predám Fiat 850 po STK a EK
veľmi zachovalý, garážovaný,
koženkové sedadlá, poťahy, nová
batéria, rádioprehrávač + ND.
Najazdených 48.600 km, spo
treba 51/100 km. Predávam kvôli
chorobe za 24.000 Sk + dohoda.
teL: 0948/678 2363 do 22. hod.

Inzerujte v o lU V G !

Ponúkame

33% zlhvu pre
komerčnú inzerciu
(hlavne pre
malých a stredných
podnikatelóv).

Využite ju!
slovo v slove len

za 2 Sk

Božského Srdca v Sabinove: 24.-25.ján 2000
Program v sobotu:
17.30 hod.
18.30 hod.
19.30 hod.
20.00 hod.
21.00-22.00 hod.

Velká večiereň s lítiou
Svätá liturgia
Moleben k Božskému Srdcu
Akadémia s programom mládeže
Poklona pred najsv. Eucharistiou

Program v nedeľu:
7.00 hod.
8.15 hod.
9.00 hod.
10.00 hod.

Cirkevnoslovanská sv. liturgia
Utiereň
Akatist k Ježišovi Kristovi
Slávnostná svätá liturgia

Cyrila a Metoda v Stropkove: 0.-0.júl 2000
Program v sobotu:
16.00 hod.
18.00 hod.
19.00 hod.
20.30 hod.

21.00
22.30 hod.
23.00-24.00
Program v nedeľu:
6.00 hod.
7.30 hod.
10.00 hod.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia
Veľká večiereň
Slovenská svätá liturgia
Akatist k Presvätej Bohorodičke
Pásmo mladych-Apoštoli Slovanov
Svätý ruženec
Adorácie najsv. Eucharistie

Utiereň
Slovenská svätá liturgia
Archijerejská cirkevnoslovanská
sv. liturgia
- spieva chrámový zbor
- myrovanie a obchod
okolo chrámu
- modlitba na získanie odpustkov
za správnosť údajov neručíme

Bol raz jeden lúč, ktorý prenikal cez farebné okno do chrámu
a ožiaroval celú jeho jednu stranu. Zrazu začul hlas, ktorý šepkal:
“Sám, stále sám!” Lúč sa poobzereal dookola, ale nevidel nikoho.
Ako tak načúval, všimol si, že hlas vychádzal z bohostánku. Bolo
ho počuť čoraz častejšie a hlasnejšie: “Sám, stále sám!” Slnečný
lúč bol veľmi smut
ný, a tak zavolal
na pomoc všetky
ostatné lúče a
ožiarili celý bohostánok všetkými
farbami sveta. Ale
beda! Hlas z bo
hostánku nepres
tával vychádzať- Sám. stále sám! Lúč zosmutnel, lebo si
uvedomil, že hoci ožiaril celýbohostánok, cez zatvorené dvierka
prejsť nemôže. Márne sa namáhal nájsf škárku, cez ktorú by sa
dostal dnu, aby utíšil smutný hlas.
Zrazu uvidel ako sa vchodové dvere otvorili a dnu začali
vchádzať ľudia. Modlili sa, spievali, recitovali ruženec i kvety
doniesli. Keď to slnečný lúč uvidel, veľmi sa potešil. Ale na jeho
veľké prekvapenie počul smutný hlas z bohostánku znova

SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA
spo lk o v é Čl e n sk é
Na 3. valnom zhromaždení Spol
ku sv. Cyrila a Metoda, ktoré bolo
12. júna 1999 v Michalovciach,
prítomní schválili výšku členského,
ktorá platí od 1. januára 2000.
Riadny nový člen zaplatí vstupný
príspevok 150 Sk a každoročne 80
Sk. Za to sa mu dostávajú duchov
né dobrá zo sv. liturgií, ďalej Gréc
kokatolícky kalendár a podielové
knihy. Každý člen svojim členstvom
podporuje podujatia, ktoré v rámci
svojej nábožensko-kultúrnej čin
nosti organizuje náš spolok.

Z PRIPRAVOVANÝCH
PODUJATÍ
Spolok sv. Cyrila a Metoda okrem
iných podujatí v tomto roku pripra
vuje aj stretnutie pri príležitosti 80.
výročia nedožitých narodenín o.
Vojtecha Huľvu a 10. výročia smrti
ThDr. Jána Murína.
POĎAKOVANIE
Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda
vyjadruje poďakovanie dekanomprotopresbyterom, správcom far
ností, dôverníkom a všetkým, ktorí
sa aktívne podieľali na distribúcii
Gréckokatolíckych kalendárov
2000, podielových kníh a výbere
spolkového členského úprimne
poďakovanie so želaním hojných
Božích milostí.
Výbor spolku

a znova: “Sám, stále sám!” Zosmutnel, keď si všimol, že hoci
ľudia spievajú nábožné piesne a modlia sa, ich srdcia sú strašne
ďaleko a ich myšlienky lietajú ako vrany. Modlitby sa skončili,
piesne utíchli. Ľudia sa rozišli domov. Nič sa nezmenilo. Lúč
bol veľmi sklamaný. Chcelo sa mu plakať.
Po chvíli vošlo
do chrámu malé
dievčatko. Kráčalo
rovno dopredu.
Len čo si kľaklo,
slnečný lúč zba
dal, že čosi zo srd
ca tohto dievčatka
vyletelo a preniklo
cez zatvorené dvere rovno do bohostánku. Bolo to ako blesk.
Všetko sa odohralo za pár minút. Dievčatko sa postavilo a odišlo.
Slnečný lúč načúval a načúval. Veľmi dlho. Ale už nepočul ten
smutný hlas. Vtedy pochopil, že iba čisté srdce, naplnené láskou,
dokáže potešiť.
Na svete je aspoň 350 OOObohostánkov. Snažme sa duchovne
(ak to nie je možné telesne) utíšiť ten smutný volajúci hlas
v každom z nich.

Predajňa PETRA na Hlavnej 3 v Prešove Vám ponúka:
- osem druhov tymianu (ladanu) už od 110 Sk
- kadidelnice (aj s rolničkami) už od 1850 Sk
- olej do sviečok - litrov za 403 Sk a olejové sviečky za 520 Sk
uhlie samozápalné (10 ks za 50 Sk)
alebo obyčajné (100 ks za 250 Sk)
oplechované ikony už od 150 Sk
knihy, sošky, drevené predmety, malé sviečky, kalichy, ružence
a množstvo iného náboženského tovaru
Navštívte nás alebo volajte 001-77 333 23 - aj na dobierku!

