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myšlienka
na zamyslenie
Tí, čo chcú uchvátiť stádo oviec, 
ked'zbadajú, že jeho pastier sa dá 
na útek, prestávajú s ním bojovať 
a zaoberajú sa len rozkradnutím 
stáda. Lenže ovce, aj keby nepriateľ 
zachvátil celé stádu, nikdy neodstúpia 
od pastiera, ale ešte silnejšie útočia 
a zúria a nevzdávajú sa zápasu skôr, 
kým ho nepremôžu, alebo sami 
nebudú premožení.
Bolesti oviec sú zjavné.
Na ich vyliečenie je však potrebné

len tak málo.

sv. Ján Zlatoústy

2 slovo

Sviatosti
Ježiš Kristus bol prvotnou sviatosťou 

celým svojím životom. V ňom je dokonalé 
sebadarovanie Boha a dokonalá odpoveď 
človeka.

O tom. kde možno dnes nájsť Krista, aký 
je spásonosný účinok sviatostí, i o ich vy- 
sluhovateľoch a prijímateľoch píše Jozef 
Maretta.

str. 4-5

Biskup- 
exarcha
Rozhovor s prvým košickým apoštol

ským exarchom Mons. Milanom Chautu- 
rom o jeho ceste za kňazstvom, o jeho 
skúsenostiach, živote a kňazstve dneška.

str. 6-9

Noví svätenci
Tak, ako v dvojčísle 11-12 prinášame 

fotogalériu adeptov kňazského svätenia. 
Dňa 16. júla prijmú títo muži kňazské' 
svätenie z rúk Mons. Milana Chautura, 
CSsR v košickej katedrále Narodenia 
Presvätej Bohorodičky.

str. 9

Evanjelizačné 
hnutia
Biblická škola Varhaňovce pripravuje 2. 

gréckokatolícku evanjelizačnú školu a Ko
munita sv. Ján Krstiteľ oslavuje v tomto roku 
5 rokov pôsobenia na Slovensku.

str. 16, 19. 20



úvodník

Mons. Eduard KOJNOK
rožňavský biskup

Jubilejný rok sa nesie v znamení obrá
tenia sa. Zlí sa majú stať dobrými a dobrí 
ešte lepšími. Ak by sme sa spoliehali na 
vlastné sily, k obráteniu v našom živote by 
nedošlo. Musíme siahnuť po prostriedkoch, 
ktoré nám v tomto pomôžu. A najväčšiu 
pomoc získame prijímaním Eucharistie.

Jubilejný rok 2000 je rokom výrazne 
Eucharistickým. Nesie sa pod heslom: 
“Ježiš Kristus, jediný Spasiteľ sveta, chlieb 
pre nový život”.

S Kristom sa môžeme spájať rozlične. 
Jedinečným spôsobom na to je sväté prijí
manie. Kristus so svojím živým Telom a so 
svojou živou Krvou sa dáva ako pokrm 
a nápoj nám putujúcim do večného života. 
On je v nás a my sme v ňom. Právom môže
me povedať so sv. Pavlom: “V ňom žijeme, 
hýbeme sa a sme”. Tak môžeme s Kristom 
kráčať na životne] púti, nemusíme sa báť 
nikoho a ničoho. Ťažkosti a trápenia nášho 
každodenného života hravo zvládneme, bu
deme mať nebo na zemi. V nepatrnom kús
ku chleba, v niekoľkých kvapkách vína je prí
tomný Boží Syn. Je to velké tajomstvo našej 
viery. Okom nevidíme, ale uchom poču
jeme: “Toto je moje Telo, toto je moja Krv.” 
Kristovým slovám veríme. Veríme aj ďalším 
slovám, keď poveruje apoštolov a ich nás
tupcov: “Toto robte na moju pamiatku.”

V tomto Jubilejnom roku Svätý Otec 
navštívil Svätú zem. Osobne sa zastavil na 
miestach, ktoré pripomínajú určité udalosti 
zo života Ježiša Krista. Vo večeradle, kde 
Ježiš Kristus ustanovil Euchatistiu a svia
tosť kňazstva, podpísal list pre kňazov celej 
katolíckej cirkvi z príležitosti Velkého štvrt
ka. Ustanovenie Eucharistie a sviatosti kňaz
stva úzko súvisí. Keby sme nemali kňazov, 
nemali by sme ani Eucharistiu. Veďkňazom

dal moc premieňať chlieb na Božie telo a 
víno na Božiu krv. “Vezmite a jedzte, toto 
je moje Telo. Vezmite a pite, toto je moja 
Krv.” A potom Pán Ježiš poveril premieňať 
chlieb na Božie telo a víno na Božiu krv 
apoštolov týmito slovami: “Toto robte na 
moju pamiatku.”

Odkiaľ vieme, že nielen apoštoli ale aj 
ich nástupcovia -  biskupi a kňazi dostali 
túto moc? Vieme to z Kristových slov: “Ja 
som s vami až do skončenia sveta”. Apoš
toli pomreli, preto až do skončenia sveta 
bude s ich nástupcami.

Pre nás sú veľmi dôležité aj slová: “Vez
mite a jedzte, vezmite a pite.” Ježiš Kristus 
sa nám dáva ako pokrm a nápoj na cestu 
do života. Kristus sa nám dáva z lásky, 
s láskou ho aj prijímame. To znamená, že 
ho máme prijímať s čistým srdcom, v stave 
posväcujúcej milosti. Prijímajme ho aj kaž
dý deň a bude nás chrániť od všetkého 
zlého. Na našu dušu striehne zlý svet, pokú
ša nás žiadostivosť tela, žiadostivosť očí, 
pýcha života a nie naposledy zlý duch. 
A keď často, ba denne prijímame Krista do 
svojho srdca, stávame sa odolnými voči 
každému zlu.

Ak čakáme vzácneho hosťa, robíme velké 
upratovanie, slušne sa oblečieme a pripra
víme niečo aj na zjedenie. A pri odchode sa 
mu poďakujeme. Môže nás navštíviť vzác
nejší hosť ako je Boží Syn? Na jeho príchod 
sa máme pripraviť a po jeho príchode sa 
mu máme poďakovať. Dobrá príprava a po
ďakovanie za prijatie Eucharistie je svätá 
liturgia. Pozorne sledujme liturgiu, dobre 
sa pripravme a poďakujme Kristovi za to, 
že prišiel k nám. Vlastne celý náš život má 
byť prípravou a poďakovaním sa za sväté 
prijímanie. Kto s Kristom žije, s ním umie
ra a s ním sa bude aj naveky radovať.

Kult bohopocty voči Najsvätejšej Eucha- 
ristii sa vykonáva dôstojným slúžením svä
tej liturgie, sviatostným prijímaním a tiež 
návštevou Najsv. Sviatosti. Nemôže byť na 
svete väčšieho, svätejšieho a liturgickejšieho 
kultu, v ktorom by sa viac uplatňovali voči 
Kristovi, skrytému pod spôsobom chleba 
a vína, čnosti viery, nádeje a lásky, nábož
nosti, poníženosti, s patričnými darmi Sväté
ho Ducha, ako pri kulte Eucharistie.

V Eucharistickom kulte prichádzajú do 
úvahy štyri ciele obety.

Prvý cieľje klaňanie sa. Nestačí to vyjad
riť iba slovami. Má to byť precítené uznanie 
Boha za Stvoriteľa neba i zeme a za Pána 
života a smrti. Potom prestane klaňanie sa 
nášmu telu, bohatstvám, pokroku vedy, ro
zumu, alebo svetskej sláve. Poklona Kris
tovi, prítomnému v Najsv. Eucharistii, po
môže nám napraviť mnohé nevďačnosti, 
veľkú ľahostajnosť a nedbalosť o spásu 
nesmrteľných duší našich veriacich. Keď si 
uvedomíme Kristovu lásku k nám, ktorú 
nám preukázal tým, že sa nám zanechal 
v Eucharistii, že sa tak uponížil a vtelil sa

do takmer bezcenného chleba a vína, musí 
to pohnúť naším srdcom, naším rozumom 
a vôľou a zbavíme sa všetkých našich nerestí 
a nedokonalostí.

Druhý cieľ Eucharistickej obety je ďako
vanie.

Ďakovať máme za všetky dobrodenia, za 
stvorenie, za pozdvihnutie ľudského pokole
nia do poriadku milosti a slávy, za vykupi
teľské vtelenie, za nespočetné sv. liturgie 
a sv. prijímania, vykonané za dvadsať storo
čí, na posilnenie duší. Ďakovať nám treba, 
lebo iba ten, kto ďakuje, môže aj prosiť.

Úctu Najsv. Eucharistii preukazujeme aj 
tretím cieľom eucharistickej obety. Je ním 
uzmierenie za naše hriechy, zvlášť za sväto
krádeže. Ako mladého kňaza ma veľmi za
razilo, keďv mojej prítomnosti jeden spolu- 
brat dáva intencie druhému s podmienkou, 
že ich bude sláviť v stave milosti posväcu
júcej. Zarazilo ma to preto, lebo som si ne
vedel dať do súvislosti ťažký hriech a slúžiť 
sv. liturgiu. Ako náhradu za tieto urážky je 
treba sústredene, sväto slúžiť sv. liturgie, 
takisto sa klaňať Sviatosti, hlavne verejne 
vystavenej. Takto nahraďme Bohu akciden- 
tálnu slávu, ktorá sa mu spomenutými 
hriechmi upiera.

Štvrtý cieľje prosba o zaistenie Božej po
moci a všetkých milostí, potrebných k spá
se. Slúžme sv. liturgie aj bez zaplatenej 
intencie, a to za spoločné dobrá: na úmysel 
Svätého Otca, za misie, za potreby cirkvi 
a pozemskej vlasti a na iné dobré úmysly. 
A neprehrešíme sa, keď odslúžime sv. litur
giu aj za seba a svojich milých, hlavne aby 
sme vytrvali v dobrom, prosme o silu pre
máhať diabolské pokušenia.

Kristus nám prisľúbil, že nedopustí na 
nás také pokušenia, že by nám nedal dosť 
milostí, aby sme nad nimi zvíťazili. Prečo 
potom padáme a diabol nad nami víťazí? 
Lebo zabúdame na toto prisľúbenie a ne
prosíme Boha o pomoc. Takto chápaný 
Eucharistický kult nás intímne spája s Kris
tom -  Veľkňazom, s jeho vrúcnou zadosť- 
učiňujúcou poklonou, s jeho prosbou a ďa
kovaním.

Všetky tri ciele obety môžeme dosiahnuť 
pri slúžení sv. liturgie, pri sviatostnom i du
chovnom prijímaní, ako aj pri návšteve 
Najsv. Eucharistie. Vieme, že Eucharistia 
je velký Boží dar, že sviatostný Kristus robí 
zázraky s tými, ktorí chodia pred Bohostá- 
nok a tu si riešia svoje problémy. Vieme, že 
Eucharistia je nevyčerpateľný prameň, 
z ktorého môžeme čerpať neobmedzene 
Božie milosti. Využime to.

Na sv. liturgiu sa pripravujme, aby sme 
z nej mali čo najväčší osoh. Dôležité je aj 
poďakovanie po sv. liturgii, veď vtedy máme 
Krista ako hosťa, sme živým bohostánkom.

Ani jeden deň bez návštevy Najsv. Eucha
ristie. Tu viacej mlčme a počúvajme, čo nám 
Kristus bude hovoriť. Takto spojení s Kristom 
sa nemusíme báť nikoho, ani ničoho.



téma 4 SlOVO

Sviatostí
Cirkev je pôda, z ktorej podľa 

vôle Ježiša Krista vyrastá sedem 
sviatostí. V každej z nich sa svia- 
tostnosť celej Cirkvi dvíha do 
svojej konkrétnej výšky.

Sviatostnosť Cirkvi možno 
chápať iba vychádzajúc z Krista, 
z kristocentricko-pneumatickej 
podstaty Cirkvi. Ježiš Kristus je 
definitívnym spásnym znakom 
Boha vo svete. Boh sa skrze Ježi
ša Krista definitívne a neodvola- 
teľne dal všetkým ľuďom. Seba- 
darovanie Boha nadobúda, 
pravda, svoj zmysel až prijatím 
zo strany ľudí. Ježiš Kristus je 
teda miestom a prostriedkom 
stretnutia Boha s ľuďmi. M ô
žeme ho preto nazývať prvotnou 
sviatosťou.

Ježiš Kristus bol prvotnou 
sviatosťou celým svojím živo
tom. V ňom je dokonalé sebada- 
rovanie Boha a dokonalá odpo
veď človeka. Božie sebadarova- 
nie má za následok nové vlast
nosti v človekovi, ktorý toto se- 
badarovanie Boha prijíma. Tak 
sa v pojme milosti spája osobný 
prvok s vecným. Sviatosti zna
menajú určité veci, napr. vodu, 
víno, olej, ktoré spolu so slovom 
nad nimi vysloveným účinkujú 
spásonosne. No účinným zna
kom milosti v Ježišovi Kristovi je 
ľudská prirodzenosť reálne 
jestvujúca v Slove.

Celá jeho existencia, jeho 
život, smrť a zmŕtvychvstanie sú 
velkým gestom zmierenia. Avšak 
toto gesto, ktoré má skutočne 
ľudskú podobu, je činom Božím.

Ježišova existencia spočíva 
na Božej iniciatíve.

V celom jeho živote sa mimo
riadne jasne prejavuje sviatost
nosť, napríklad uzdravovaním 
chorých, vzkriesením mŕtvych 
alebo inými zázrakmi. Prijal veci 
tejto zeme, napr. chlieb a víno, 
ako znaky svojej ľudskej priro
dzenosti, lebo Kristus predsta
vuje pôvodný plán Božej stvori
teľskej vôle, a preto všetko ostat
né okolo neho bolo stvorené pre 
neho, na dosiahnutie oslávenej 
existencie, ktorú Kristus nado

budol svojím zmŕtvychvstaním. 
Najvyššou formou uskutočnenia 
sviatostnosti človeka Ježiša je 
jeho smrť na kríži. Ježiš vzal na 
seba formu ľudského života, 
ktorá je vlastná ľuďom, pochá
dzajúcim z Adamovho pokole
nia. Svojou povahou milosti za
hŕňa Ježišova smrť v sebe zmie
renie ľudí s Bohom, pokoj člove
ka so sebou samým a s inými, 
oslobodenie od strachu pred 
smrťou, radosť, začiatok nové
ho, nepominuteľného života.

Kristus zveril Cirkvi svoje 
vlastné poslanie. Sprístupňovať 
všetkým ľuďom dielo spásy, 
ktoré Kristus zanechal, patrí k jej 
záväzkom a splnomocneniam, je 
zmyslom jej bytia a jej života. 
Cirkev možno vysvetľovať v dvo
jakom zmysle, a to ako spolo
čenstvo spásy a ako ustanovizeň 
spásy. Cirkev je spoločenstvo 
veriacich v Krista, ktorí sa smú 
pokladať za spasených, dokiaľ 
vytrvajú vo viere v Krista a ne
vrátia sa ku starým mocnostiam 
zla. V nich stále pôsobí spasi
teľná činnosť Ježiša Krista.

Biblické výrazy o Cirkvi ako 
o Božom ľude, ako o chráme 
a Božom dome, poukazujú na 
to, že Cirkev je taká, a nielen jej 
jednotliví príslušníci, je povo
laná vydávať Otcovi chválu 
a prejavovať lásku skrze Krista 
v Duchu Svätom.

Okrem toho však Cirkev, kto
rá spásu už prijala, má schop
nosť a úlohu sprostredkovať 
spásu, nie z vlastnej moci, ale 
ako nástroj Ježiša Krista.

Cirkev je schopná byť nástro
jom Ježiša Krista pre jeho fun
kciu sprostredkovať spásu, ktorú 
pripravil svojou smrťou a vzkrie
sením, lebo má účasť na jeho 
vlastnom kňazstve. Ba Kristo
vým znakom, ktorý sa pri krste 
vtláča všetkým jej členom, je 
podobná kňazský účinkujúcemu 
Kristovi. Cirkev by sa prehrešila 
proti zmyslu svojej existencie, 
keby zanedbala túto sprostred
kovateľskú činnosť. Čokoľvek 
robí Cirkev ako taká, má účin

nosť, ktorá sprostredkuje spásu. 
Ak Cirkev nie je činná v zmysle 
sprostredkovania spásy, nastáva 
vláda hriechu.

V tajomstve spásy sa spasi
teľné slovo tak spája so spasi
teľným znakom, že hovoríme
o sviatosti.

Význam sviatostí sa objas
ňuje cieľom dejín spásy. Dejiny 
spásy sú príchodom ľudstva 
a celého stvorenia k Bohu za 
účelom večného, blaživého dia
lógu s Bohom a medzi ľuďmi 
navzájom. Boh sám volá ľudí do 
tejto budúcnosti, a to skrze 
slovo a skrze znak Cirkvi, ktorý 
je v slove účinný, a to primerane 
základným situáciám ľudského 
života (narodenie, choroba, 
smrť, spolužitie muža a ženy). 
Jeho volajúce slovo a pozývajúci 
znak majú charakter Božích 
podnetov. Aby ich bolo možné 
vidieť i počuť, musí ich Boh vy
sloviť a vykonať tak, že dostá
vajú ľudské formy. To je možné 
iba vtedy, keď sa na to používa 
viditeľný nástroj. Je ním Cirkev, 
ktorá je na to uspôsobená pre 
svoje spojenie s Kristom.

Ježiš prišiel k volajúcemu 
Bohu a žije s ním ako oslávený, 
tak volá aj celé ľudstvo v Duchu 
Svätom ku Kristovi a tak k sebe, 
odkedy Ježiš bol uspôsobený 
a určený žiť s Bohom ako zás
tupca ľudí. V Ježišovi sa Boh 
daroval ľudstvu definitívne a jas
ne, takže ho možno dosiahnuť. 
A opačne Ježiš sa otvoril Bohu 
dokonale a dal sa viesť Božím 
volaním. Ako zástupca Boha je 
v ľudských dejinách (od zmŕ
tvychvstania) skryto prítomný. 
Jeho bratia a sestry poznajú ces
tu, ktorou musia ísť, aby nasle
dovali Božie volanie do večnej 
budúcnosti a neminuli sa cieľa: 
Ježiš sám je cesta, po ktorej 
treba kráčať s vierou. Keďže je 
zástupcom ľudí pred Bohom, 
dostáva sa k nim Božie volanie, 
lebo ich zástupca Ježiš ho 
sledoval. Toto teda znamená, že 
volanie Božie so budúcnosti je 
volaním k viere v Ježiša Krista. 
Len skrze neho a s ním možno 
prekonať cestu do budúcnosti.

Ale kde možno nájst Krísta ?
V Cirkvi. Tak sa volanie ku 

Kristovi stáva volaním  do 
Cirkvi, do Božieho ľudu, do 
Kristovho tela. Kto sa dá pohnúť 
Božím volaním  do Cirkvi,

získava účasť na živote Ježiša 
Krista, hlavy tohto spoločen
stva. Lebo v Cirkvi je dynamicky 
prítomný Ježišov život, najmä 
jeho smrť na kríži a jeho zmŕ
tvychvstanie. Tieto udalosti 
spásy sa takto stávajú prístupné. 
A v tom je sviatostnosť Cirkvi. 
Cirkev je znakom a nástrojom 
spásonosného volania Boha do 
definitívnej budúcnosti. V tomto 
spásonosnom  volaní a dáva 
Ježiš Kristus svojim bratom 
a sestrám, aby dosiahli absolút
nu budúcnosť. Toto zároveň 
znamená neprestajný impulz 
ostať na ceste a po nej ďalej 
kráčať. Podľa týchto úvah sú 
sviatosti v prvom rade zamerané 
na budúcnosť. Musíme ich chá
pať z hľadiska budúcnosti,, 
z hľadiska Boha, volajúceho do 
budúcnosti”.

Sviatosti môžu byť zamerané 
na budúcnosť iba preto, lebo 
pochádzajú od Krista a Kristus 
sám v nich pôsobí. Ba on bu
dúcnosť aj otvoril. Prostredníc
tvom Ježiša Krista Boh v minu
losti prisľúbil ľuďom spásu ako 
absolútnu budúcnosť. Svojím 
stále trvajúcim sebadarovaním 
dáva hybné sily pre absolútnu 
budúcnosť. Sviatostnosť Cirkvi 
hrá v evolučnom procese stvore
nia od Boha k Bohu rozhodujú
cu úlohu, pretože Cirkev je 
Kristovým telom. Každá sviatosť 
vedie špecifickým spôsobom, 
ktorý je určený prirodzenosťou 
a životnými osudmi človeka, 
k tomu istému cieľu.

Sviatostné znaky dostávajú 
svoj sviatostný charakter iba 
slovom viery, ktoré sa po každý 
raz vyslovuje nad príslušnou 
vecou. Každá sviatosť je syn
tézou slova a veci, pričom slovo 
má rozhodujúci vplyv. Sviatosť 
sa teda neuskutočňuje iba ohla
sovaním slova v najstručnejšej 
forme, pretože ono je bezpod
mienečne nutné pre vznik svia
tosti, ale skôr sám sviatostný 
znak je začlenený do rámca 
ohlasovania slova.

Podľa viery Katolíckej cirkvi 
možno sedem svätých obradov 
odvodiť nepriamo alebo priamo 
od Ježiša Krista. Keď Ježiš 
pripravoval Cirkev, pripravil aj 
sväté znaky, ktorými Cirkev plní 
svoju úlohu spásy. Ježiš, usta
novil sviatosti. Tak ako Cirkev -  
Boží ľud a Kristovo telo -  aj 
sviatosti dostali svoju základnú



formu a s ňou spojenú účinnosť 
až spásonosným pôsobením 
Ducha poslaného Kristom 
a slobodnou poslušnosťou 
prvých učeníkov, ktorí pod im
pulzom Svätého Ducha usku
točnili hlavný Kristov úmysel. 
Takto koreň sviatosti siaha do 
apoštolskej doby.

Biblická predstava, že sa 
hmotou a slovom (Ef 5,26), 
pozemskými darmi, ktoré posky
tuje Pán (Jn 6,53n), sprostred
kúva večná spása a večný život 
a že sa v týchto obradoch usku
točňuje tajomstvo znovuzrode
nia (Tit 3,5; 1 Pt 1,23; 2,2; Jn 
3,3n), posvätenia (Hebr. 12,9n) 
a trvalého spojenia s Pánom (Jn 
6,56n).

Ježišove symbolické úkony 
neboli pre prítomných úplným 
prekvapením, pretože zo Staré
ho zákona poznali symbolické 
úkony prorokov.

Najdôležitejším znakom bola 
obriezka. Okrem toho veľkonoč
ná pamiatková hostina, ktorou 
sa slávilo vzdávanie vďaky za vy
slobodenie z Egypta a za uza
vretie zmluvy na Sinaji, bola tr
valým znakom Božej priazne.
V pamiatkovej slávnosti sa za
chovávala predstava, že oslavu
júci sú totožní s tými, ktorí zažili 
odchod z Egypta a uzavretie 
zmluvy na Sinaji. Minulosť sa 
stávala prítomnosťou.

Spásonosná účinnosť svia
tostí

O znaku, vytvorenom slovom
i vecou na spôsob duše a tela, 
platí, že spôsobuje spásu, ktorú 
naznačuje. To znamená: Prináša 
milosť, ktorú naznačuje. „Mi
losť“ znamená „Božie sebadaro- 
vanie“ a tým podmienenú novú 
kvalifikáciu človeka (milosť 
posväcujúca).

Ked sa vykoná znak, Boh pre
javuje svoju skrytú spásonosnú 
prítomnosť. Znak je prejavom 
a formou Božieho darovania 
spásy.

Vysluhovateľ a prijímateľ 
sviatostí

Kto môže vykonávať sviatost
né znaky, resp., kto môže vysloviť 
spásonosné slovo ohlasovania?

Prvoradou úlohou kňaza je 
ohlasovanie Božieho posolstva 
spásy. Prirodzene, slová ohlaso
vania môže vysloviť každý člo
vek. Slovo má spásonosnú čin

všeobecnej sviatostnosti celej 
Cirkvi, ale aj v jej koncentrácii 
a zintenzívnení vo sviatosti 
vysviacky.

Čo platí o ohlasovaní slova, 
platí ešte intenzívnejším spôso
bom o vykonávaní sviatostných 
znakov, najmä o slávení Eucha- 
ristie.

Je prirodzené, že vedúci 
miestnej cirkvi prijíma nového 
člena do Cirkvi. Ked niet inej 
možnosti, každý človek môže 
otvoriť druhému bránu do me-

stvo v Kristovi a v Duchu Svä
tom. To znamená, že vo sviatost
ných znakoch sa sprítomňuje 
Ježiš Kristus a Duch Svätý.
V nich pôsobí Kristus v Duchu 
Svätom osobitným spôsobom, 
zodpovedajúcim príslušnému 
znaku. Keďže Kristus je usta
vične prítom ný v Cirkvi ako 
vyslanec nebeského Otca, skrze 
znaky pôsobí sám Boh. Preto 
vykonanie sviatostného znaku je 
vždy stretnutím s Bohom. Zna
kom sa Boh zmocňuje prijíma

teľa znaku, aby ho vzal do svojej 
vlastnej božskej existencie. Znak 
je vždy zárukou, miestom a spô
sobom sebadarovania Boha 
ľuďom.

Pretože znak nevzniká na 
spôsob mechanickej prirodzenej 
príčinnosti sám, ale ho treba 
vykonať, je potrebný človek, 
ktorý znak vykoná, uskutočnenie 
sviatosti sa vždy stáva aj stret
nutím vysluhovateľa s prijíma
teľom. Deje sa to inak ako v čisté 
úradnom byrokratickom úkone. 
Keď vysluhovateľ a prijímateľ 
chápu znak v pravej viere a tak 
ho aj uznávajú, uskutočňujú 
a prijímajú, je vždy prejavom 
viery, nádeje a lásky, a to lásky 
k Ježišovi Kristovi a lásky vzá
jomnej, spásonosnej, v ktorej 
jeden druhém u želá spásu 
a obaja sú ochotní spásu od 
druhého prijať. Tak je tento 
proces celkom osobného rázu, 
hoci vecný znak, voda, víno, olej 
je podnetom a príčinou spáso- 
nosného pohybu, ktorý pro
stredníctvom ľudí prichádza od 
Boha a vedie k Bohu.

Celá Cirkev je veľkým sve
tovým znakom toho, že Boh 
chce viesť ľudí k definitívnemu 
spoločenstvu so sebou samým 
v budúcnosti. Jednotlivé svia
tosti treba chápať ako cesty, po 
ktorých Boh povoláva ľudí 
k sebe do zavŕšenej budúcnosti 
spásy.

Jozef Maretta

V E R ÍM  T I
Verím ti teraz -  Pane, 
no moja viera slabá je, 
pomôž mi stále vidieť v živote 
len tvoje -  vo mne -  šľapaje.

Chyť ma za ruku a veď, 
hoc vzpieram sa ja, teraz -  hneď, 
nech hriech vo mne viac nevidieť, 
v živote mojom nehovieť.

Prídi mi do srdca, 
do mysle prídi dnu, tie 
krásne činy mojej duše, 
nech lásky, nehy -  nevädnú.

O, Pane, pomôž aj mne 
poznať, čo krása je  a čo šťastie, 
priveď ma zno\m k  sebe -  spáse, 
veď to i syn t\’oj chce.

Peter Hatrák

nosť v Cirkvi aj vtedy, keď ho 
vyslovuje pokrstený, ktorý nemá 
kňazskú vysviacku. Ohlasovanie 
v úzkom zmysle (kázanie) je 
však úlohou kňaza. Kňazi sú na 
to povolaní Kristovým znakom, 
ktorý im bol vtlačený vysviackou. 
Kristov znak ich uschopňuje 
zastávať úlohu Ježiša Krista. Ich 
určenie a ich povinnosť hlásať 
Krista má preto svoj základ vo 
sviatostnej oblasti, a to nielen vo

siánskeho spoločenstva spásy.
V pozadí tejto tézy stojí kristo- 
centrický ráz celých ľudských 
dejín, to znam ená vzájomné 
bratské spojenie ľudí na základe 
ich príslušnosti k nebeskému 
Otcovi.

O sviatostných znakoch platí, 
že sa Cirkev v každom z nich 
sprítomňuje osobitným spôso
bom. V nich sa ona stále stáva 
udalosťou, a to ako spoločen-
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Biskup-exarcha 
Milan Chautur

1. Spomínate si vy na váš 
vstup do seminára ? Čo to pre 
vás znamenalo ako sa odvtedy 
zmenil váš život?

Situácia v časoch, keď som ja 
bol prijatý do seminára, bola 
celkom, celkom odlišná od tej 
dnešnej. Vieme, že v období ko
munizmu bolo ešte číslo, ktoré 
dávala vtedajšia vládna strana 
pre prijatie do seminára, a tak 
všetci chlapci, ktorí sa snažili 
o vstup, tam prichádzali s takou 
neistotou. Padne na mňa los, 
nepadne na mňa. A po druhé, 
chlapci si vtedy veľmi dobre roz
mysleli, či sa hlásiť do seminára 
alebo nie, pretože situácia kňa
zov v minulej dobe bola veľmi 
neistá. Mohli prísť kedykoľvek 
o štátny súhlas. Stačilo, keď sa 
niektorý kňaz znepáčil na okres
nom úrade cirkevnému tajomní
kovi, hneď bol prekladaný. Ja 
som šiel do seminára s rozhod
nutím už dosť jasným, pretože 
s kňazstvom som počítal od út
leho detstva. Keď sa na gymná
ziu dozvedeli, že idem na teoló
giu, vyhrážali sa mi, že nezmatu
rujem. Napriek tomu som si 
povedal, že sa stanem kňazom,

idem. Bol som prijatý. Vtedy 
sme boli prijatí štyria, čo na 
vtedajšiu dobu znamenalo čosi 
veľa, lebo za gréckokatolícku 
diecézu vtedy zo siedmich diecéz 
na Slovensku prijímali jedného
-  dvoch, a keď boli traja, to už 
bolo veľa. V 1981 roku sa táto 
situácia trochu zjemnila, a tak 
nás zobrali štyroch. V tomto 
momente sa naplnila takpove
diac moja túžba, vízia kňazstva 
bola konkrétnejšia. Nastúpil 
som do seminára v Bratislave 
a môj dovtedy vedený študent
ský život už bol životom, ktorý 
mal ucelený poriadok. Ráno 
vstávanie, modlitba, rozjímanie, 
vtedy sv. omša (chodievali sme 
na rímskokatolícku), prednášky, 
obed, dvojhodinová vychádzka, 
štúdium a večer modlitby. Taký
to štýl života pomaličky učil člo
veka k akémusi vnútornému po
riadku, teda pomohol pochopiť 
človekovi, že aj kňazstvo je istý 
usporiadaný život, ktorý človek 
musí viesť, ak chce niečo do
siahnuť. V chaotickom spôsobe 
života sa to nedá. Ak sa dnes 
pozerám spätne a hodnotím tú 
situáciu vzhľadom na minulosť,

zdá sa mi, že dnes tí chlapci, aj 
keď idú do sem inára, často 
nemajú dosť jasnú predstavu 
o tom, že aj oni potrebujú do 
svojho života uviesť akýsi poria
dok. Poriadok, ktorým sa budú 
oni osobne riadiť, teda ten vnú
torný poriadok, ktorý potom bu
dú môcť uviesť vo svojich far- 
nostiach, alebo v živote Cirkvi. 
A toto ešte, zdá sa mi, robí dosť 
často problémy. Dnes už nepri
chádzajú do seminára s tým, že 
to iný za Cirkev rozhodol, nejaká 
všemožná strana, koho prijať 
a koho neprijať, ale skôr prichá
dzajú s vedomím, že tak ukážu 
svoje vedomosti, alebo zrelosť, 
či už na to sú pripravení. Teda 
v tom je situácia v minulosti 
a teraz celkom rozdielna.

2. Cítili ste niekedy, že vás 
seminár v niečom ochudobnil 
a aký bol jeho najväčšíprínos do 
vášho života.

Co sa týka ochudobnenia, to, 
že som tak povediac “bol obratý 
o osobnú slobodu” som nepoci
ťoval ako nejaké extra ochudob- 
ňovanie. Samozrejme, keď som 
bol na gymnáziu, zadeľoval som 
si čas veľmi voľne. Avšak v semi- 
nári som si našiel priateľov, 
s ktorými som si dobre rozumel 
a tie osobné koníčky ako futbal 
atď. sa dali zrealizovať aj vrámci 
vychádzky. Takže nejako extra 
som ochudobnenie neprežíval 
a necítil som sa izolovaný kdesi 
ďaleko od sveta. Hoci ľudia, 
ktorí prechádzali cez Kapitulskú 
v Bratislave hovorili: “Tak tí to 
majú ťažké, tí sú stále zavretí 
oproti iným fakultám. Tam to 
proste musí byť drina, nemajú 
ani kúsok svojej slobody”. Ja 
som nepociťoval, že by som bol

obrany o nejakú slobodu. Skôr 
som pociťoval pozitívum. Do
vtedy som sa so svojím duchov
ným životom ako ostatní chlapci 
na dedine obracal na svojho 
pána farára, lenže on mal na sta
rosti “x” dedín, preto mal veľmi 
málo času venovať sa konkrétne 
jednotlivcom. V seminári som 
už mal svojho spirituála, ale aj 
starších chlapcov, ktorí už boli 
aj skúsenosťou ďalej. Tu som 
cítil možnosť diskutovať o ve
ciach osobných, o problémoch 
s kýmsi, kto mi dá do života 
nejaký jasný smer.

3. Keď ste ukončUi seminár, 
prijali ste sviatosť kňazstva. 
Zmenil sa váš duchovný život a 
nazeranie na svet?

Dá sa povedať že áno. Pamä
tám sa, ako som poslednýkrát 
nabalený odchádzal zo seminá
ra s trošku takou nostalgiou. 
Uvedomil som si, že študentské 
roky sú za mnou a život istej 
bezstarostnosti sa skončil, lebo 
o všetko, sa postaral seminár 
(bývanie, stravovanie, aj o môj 
čas, ako si ho zariadiť). Keď som 
vstúpil do kňazstva, uvedomil 
som si jednu vec, že život nie je 
diametrálne odlišný vzhľadom 
na to, na čo ma pripravoval 
seminár. Iba tú realitu som už 
začal prežívať na vlastnom tele. 
A to je celkom iné ako počúvať, 
čo ťa všetko v kňazstve čaká. 
A táto realita istotne potom 
zmenila aj moje postoje vo
či mnohým veciam. Keď som bol 
niekedy kritickejší na kňaza, 
ktorý sa nevie prihovoriť ľuďom, 
na jeho nie veľmi vydarenú ká
zeň, tak pri osobnom kázaní 
som si uvedomil, že ani ja nie 
som taký numena, a že nie



vždycky mi všetko vyjde. Jedno
ducho, aj kňaz je len človek, 
niekedy je netrpezlivý, vyhŕkne...
V neustálom kontakte s problé
mami ľudí som aj ja  nemal 
vždycky tolko trpezlivosti ako by 
som mal mať. A práve tieto po
stoje, ktoré som predtým nechá
pal, sa zmenili. Samotný život, 
ktorý vedie jednotlivec, učí člo
veka oveľa lepšie ako škola, aj 
keď tá dáva predpoklady, ale na 
báze teoretickej. Po prijatí kňaz- 
stva som bol poslaný do prvej 
farnosti v Kalinové, ktorá je pr
vou oslobodenou obcou. Socia
listicky to tam bolo tuho vedené, 
a preto som aj oveľa intenzív
nejšie pociťoval realitu života.

4. Niektoré semináre majú 
tzv. prerušený ročník, kde boho
slovci sú na farnostiach a snažia 
sa vžiť s problémami farnosti. 
Myslíte si, že by to pomohlo 
chlapcom reálnejšie vojsť do 
kňazského života hlavne v dneš
nej dobe, teda s takými rovnej- 
šími nohami?

Ja osobne som rozmýšľal 
nad týmto projektom, pretože je 
dôležité narušiť len to teoretické 
nazeranie na kňazstvo. Keď už 
človek príjme kňazstvo, tak tým 
kňazom zostáva aj s predpo
kladmi, ktoré získava z rokov 
štúdia. Keby bola možnosť ne
jakým spôsobom takýto ročník

Slovo 7

zaviesť, nebolo by to zlé. Lenže 
teraz ekonomicky a prakticky je 
ťažko si predstaviť ako to usku
točniť. Ale podľa mňa, bolo by 
to prínosom pre samotných 
chlapcov. Ako hovoria skúse
nosti z iných seminárov, mnohí 
chlapci sa z tohto praktického 
ročníka ani nevrátia späť. Spoz

najú, že život je iný ako si ho 
oni predstavovali a v inom 
spôsobe života sa dokážu viac 
realizovať ako v tomto.

5. Ako každý novokňaz, ur
čite aj vy ste prichádzali do pas
torácie s veľkými ideálmi. Kedy 
ste od nich úplne upustili?

Ja by som povedal, že ani do
teraz ma ešte úplne neopustili. 
Stále verím, že kňaz na svojom 
mieste môže urobiť úžasne veľa 
vecí, ak dokáže naozaj svoje 
kňazstvo žiť. Znamená to, že tie 
“romantické vízie”, ked'ľudia sa 
na kňaza pozerajú veľmi zdola 
a on sa im zdá byť vysoko, to 
ma opustilo hneď. Keď som 
prišiel ako dvadsaťtriročný chla
pec na prvú farnosť, chlapci po 
mne pokrikovali: “Milan poď 
sem, Milan poď tam...”. Žiadna 
extra úcta, veď to bola prvá 
oslobodená dedina, veľmi so
cialisticky vysoko dvihnutá. Tie 
deti nežili tak s kňazom priamo, 
aby vedeli pochopiť, že je tu 
nejaká autorita. Ja som im 
nemohol zasa povedať “Dávajte 
pozor, ja som už kňaz, musíte 
mi vykať a pod.”, to zariadili 
postupom času rodičia. Takže 
z takýchto nejakých extra ilúzií 
o kňazstve som veľmi skoro vy
triezvel v realite každodenného 
života. Ľudia, ktorí tam žili, sa 
cítili trošičku vyššie pozdvihnutí

tým, že tam vládla akási vízia 
prvej oslobodenej obce, kde sa 
vence kladú k pomníku. Tam 
bolo dôležitejšie niečo celkom 
iné ako kňazstvo. Toto ma hneď 
prebudilo. Pochopil som, že 
musím zostať normálny ako 
človek. Uvedomiť si, že to kňaz
stvo je čosi nadprirodzené

a vlastne toto cez svoju ľudskú 
normálnosť podávať ľudom ako 
potrebu, ktorú oni musia vyža
dovať, ak chcú z kňazsťva získa
vať to, čo majú. Získavať odpus
tenie hriechov, Krista eucharis
tického, istú radu, usmernenie...

6. V živote kňaza sú nieke
dy ťažké situácie, kedy sa mu 
nedarí to, čo by chcel. Vtedy mu 
Boh zošle presný opak, posilu, 
dobré slovo, ktoré si potom  
pamätá celý život. Stalo sa to 
aj vám?

Ja si pamätám na viacero 
takých udalostí, ale je jedna, 
ktorá ma ako prvá napadne pri 
takej otázke. Keď som bol v istej 
ľarnosti, kde som vedel, že ma 
chodia systematicky hlásiť na 
Okresný národný výbor k cir
kevnému tajomníkovi, majú 
spojenie cez ŠTB a moje kroky 
veľmi dobre ovládajú, raz na 
Vianoce prišiel za mnou istý 
muž so slzami v očiach a žiadal 
ma, či by som ho vyspovedal. 
Odpovedal som mu, že ja mô
žem hocikoho spovedať a on “Ja 
by som sa špeciálne len u vás 
chcel spovedať, lebo ešte len 
tohto týždňa som vás bol udať 
na Okresný národný výbor, že 
lanárite mládež do cerkvi a veľ
mi živo pôsobíte v tejto farnosti, 
že všetci idú za vami. Až teraz, 
keď som bol na sv. liturgii oslo
vila ma vyššia moc a pochopil 
som, že pre mňa niet inej cesty, 
ako vás poprosiť o odpustenie. 
Vyspovedajte ma”. S takýmito a 
podobnými situáciami sa kňaz 
častejšie stretáva. Je to také silné 
ubezpečenie, že to, čo človek 
robí, nerobí zbytočne. Robí to 
preto, aby nielen sebe, ale aj 
tomu druhému človekovi pomo
hol, ukázal, kde robí chybu

a v čom vlastne má začať ináč 
svoju životnú cestu, aby bol 
osobne šťastný.

7. Kedy dozrelo vaše povo
lanie k rehoľnému životu? Uro
bilo vás šťastným ?

Spolu s kňazstvom som za
čal vážne uvažovať aj o rehoľ
nom povolaní ešte v gymnaziál
nych časoch. To znamená, že 
som poznal len kňazov, ktorí žili 
v celibáte, najprv to bol o. Pod- 
hajecký, o. Janočko, o. Ištvaník 
a ja som nejakú inú predstavu 
ako predstavu slobodného 
kňaza nemal. Keď mi o. Ištvaník 
dal otázku: “Ako ty zmýšľaš 
o kňazstve, keď sa tak jedno
značne hlásiš, že pôjdeš do se
minára?” Odpovedal som mu, 
že chcem zostať tak ako o. Pod- 
hajecký, ako vy. Vtedy mi pre
zradil, že o. Podhajecký je die
cézny kňaz slobodný žijúci v ce
libáte, a že on je rehoľník. Je 
z misionárov, ktorí kedysi cho
dili po Východnom Slovensku 
a robili misie. A to sa mi páčilo. 
Začal som študovať životopis 
sv. Alfonza. Povedal som si, že 
je dobré, ak je človek začlenený 
do nejakého spoločenstva, ktoré 
ho podrží a nezostane úplne 
sám. Tak som ešte ako študent 
na gymnáziu robil svoje prvé 
dvojtýždňové exercície pred 
vstupom do postulátu ako do 
obdobia prípravy na noviciát. 
Robil som si noviciát a do semi
nára som vstupoval s vedomím, 
že budem rehoľným kňazom. 
Tým sa rozšíril môj pohľad na 
kňazstvo, ktoré je doplnené tým 
misijným poslaním, ktoré má 
toto rehoľné zázemie. Môžem 
povedať, že vďačím zvlášť v do
be totality tej skutočnosti, že 
som bol rehoľníkom, lebo vtedy



človek zo všetkých strán bol 
sledovaný, či od ŠTB, cirkev
ným tajomníkom, informáto
rom zo strany veriacich. Potre
boval nejakú silu, skupinu, 
o ktorú by sa oprel. Robili sme 
pravidelné mesačné stretnutia, 
kde sme mali rehoľnú rekolekciu 
a prediskutovali sme aj mnohé 
pastoračné záležitosti. Zároveň 
sa vyslúžila sviatosť zmierenia 
a sv. liturgia. Takýmto spôso
bom sa rehoľný spôsob života 
a moje kňazstvo, ktoré bolo for
mované v Bratislavskom semi
nári, ešte dotváralo.

8. M nohí kňazi žartovne 
hovoria: „byt tak biskupom“. 
Čo pre vás znamenalo, keď ste 
sa stali pomocným biskupom 
v Prešove, neskôr apoštolským 
exarchom. Ako to zmenilo váš 
život a prístup ku kňazom ?

Teraz budem možno až veľmi 
osobný. V živote som často ne
plakal, lebo vychovaný človek 
na dedine je tvrdšie ladený. Ale 
po odznení jednoznačného meno
vania, že budem biskupom, som 
si v túto noc chlapsky poplakal. 
Potom som šiel do cerkvi, kde 
bola tma, tichúčko. Všetky tie 
myšlienky sa trochu upokojili a 
uvedomil som si, že teraz začína 
celkom iný štýl života. Mal som 
pred sebou perspektívu rehoľ
ného života, postupný odchod 
z farnosti a zaradenie sa do 
rehoľnej komunity, lebo naraz 
som sám neschvaľoval, aby 
rehoľníci odchádzali z farnosti, 
ked prišla sloboda. Boli potreb
ní pre veriacich a ja som vtedy 
obsluhoval pomerne veľkú far
nosť Humenné. Napom áhal 
som v práci s mládežou, takže 
som si nemohol dovoliť nechať 
to len tak, ked mladí najviac 
potrebovali o niekoho sa oprieť. 
No a do toho prišlo menovanie. 
Uvedomil som si, že vízia môj
ho kňazského a rehoľného sna 
ísť kdesi na misie sa stráca. Už 
som mal vytvorené aj nejaké 
perspektívy vytvorené na Vý
chod -  Ukrajinu, kde som cho
dil pomáhať cez niektoré obdo
bia roka. Tým sa fakticky zade
lím do administratívy Cirkvi, 
v ktorej už nebudem v takom 
priamom kontakte s ľuďmi, a 
nebudem už riešiť problémy tak 
osobne, ale skôr papierovo a 
čakajú ma aj oficiálne reprezen
tačné záležitosti, čo mojej po

vahe akosi nesedelo. Akonáhle 
som si v tomto chráme uvedo
mil, že to Boh chce a bol som 
oslovený dosť jednoznačne 
hlavou Cirkvi, povedal som áno 
a budem to áno hovoriť ďalej. 
Istotne, roky biskupskej služby 
zmenili štýl môjho života. Nedá 
sa hovoriť, že je to ťažšie, ľahšie. 
Je to iná predstava, akú som 
mal ja o kňazstve. Je to ťažšie, 
pretože biskup prichádza do 
kontaktu s problémami, ktoré 
majú dosahovo širší ráz ako 
kňaz. Teda, ked som voľakedy 
zodpovedal za istú farnosť ako 
kňaz, tak teraz musím brať

z hociktorých strán exarchátu, 
vedia sa spoločne modliť a sila 
spoločnej m odlitby mi ako 
biskupovi dáva nádej, že táto 
gréckokatolícka cirkev, ktorá mi 
bola zverená v apoštolskom 
exarcháte v Košiciach porastie 
a bude silnieť.

9. Je známe, že máte dob
rosrdečný vztah k mládeži, ale
bo vôbec ku každému veriace
mu. Ako exarcha aj teraz dosť 
často navštevujete farnosti 
nielen v nedele, ale aj počas 
týždňa. Je to nejaká kompen
zácia toho, že nie ste na far-

je to skutočne taká kompenzá
cia a relaxácia zároveň. Spájam 
osobne príjemné s užitočným. 
Vstupom do farností si všímam 
problémy jednotlivých ľudí. Vo 
farnostiach, kde je vyššia neza
mestnanosť, kde sú problémy 
s väčšou ľahostajnosťou vo 
vzťahu k viere, náboženstvu a 
k Cirkvi, kde je v týchto pro
strediach zväčša dobrá mládež 
zgrupovaná. Tie prednosti i ne
dostatky registrujem a potom 
už môžem povedať konkrétne 
kňazovi, dobromyseľne doho
voriť, podporiť ho, napomenúť. 
Vstup na teritórium danej ľar- 
nosti je viac ako učebnica, z kto
rej by som mal učenie diktovať, 
lebo mi hovorí o reálnom stave. 
Chcem vidieť tú situáciu pria
mo. Niekedy sa skutočne nedá 
z úradu zhodnotiť ani po strán
ke materiálnej, ale ani po du
chovnej stránke, čo by pre túto 
farnosť bolo najlepšie. A tak 
niekedy si idem osobne obzrieť 
farské budovy, kde mám poslať 
kňaza, či sú súce na bývanie. 
Môže tam prísť kňaz s rodinou 
bez toho, aby som riskoval, aby 
za rok - dva on, alebo jeho deti 
z vlhkého prostredia ochoreli. 
Ľuďom zdôrazňujem, že kňaz 
má žiť aspoň ten štandard, aký 
žijú oni. Ak ho chcete mať medzi 
sebou, tak sa mu postarajte 
o tie podmienky. Lenže to všet
ko môžem povedať ľudom iba 
vtedy, ked som medzi nimi. Ked 
ma oni nemôžu presviedčať 
o celkom inej situácii, lebo sám 
to vidím na vlastné oči a zhod
notím.

10. Svätý Ján Vianea vo 
svojom životopise vravel o tom, 
že keď si niekedy nevedel rady, 
Boh mu dal zázračným spô
sobom pomohol s problémom. 
Zažili ste niekedy doslova takú 
reálnu, živú skúsenosť s Bo
hom?

Dá sa povedať, že je to azda 
spomienka na moje rehoľné 
exercície, keď som vstupoval do 
noviciátu. Vždycky, keď som 
pred prestolom a slúžim sv. 
liturgiu, pomáha mi k tomu, že 
nemôžem zostať ľahostajný voči 
sv. liturgii. Vtedy, keď sa mi 
stratila zem spod nôh, ako keby 
to všetko bolo bokom, kdesi 
inde, videl som priamo ako oča
mi srdca, že Kristus je tu a čo je 
dôležitejšie, aby som s ním ho-

Budúcnost cirkvi v  náručí
a na pleciach
1. máj 1999 ̂ Morské oko

ohľad na všetky farnosti, na 
všetkých farárov, na všetky tieto 
kňazské rodiny. Dať pozor, aby 
človek neurobil takú chybu, 
ktorá by potom cez neho mohla 
ubiť Krista v srdciach iných. 
Keď som sa už stal exarchom a 
bolo mi zadefinované isté teri
tórium, mojou myšlienkou bolo 
predovšetkým naučiť ľudí mod
liť sa, a to modliť sa spokojne. 
Preto som hneď po vzniku exar
chátu započal liturgickú refor
mu. Dával som dôraz na to, že 
nebudeme vymýšľať iné rubriky, 
spôsoby slúženia, len tie, ktoré 
sú zadefinované v Služebníku, 
aby sme mali nejaký moment, 
ktorého sa kňaz môže pridržať. 
Postupne som potom zaviedol 
kantorské kurzy, aby sa spev 
zjednotil. S plynutím týchto 
rokov ma už teraz teší, keď 
človek kdekolVek príde, môže sa 
spoločne modliť a vie, že ľudia 
rovnako reagujú hoci by prišli

nosti?  Takýmto spôsobom  
hľadáte kontakt s ľuďmi?

Niekedy je to aj tak, že ja si 
idem na tu dedinku oddýchnuť. 
Pre mňa je dedinské prostredie 
oveľa prirodzenejšie ako mest
ské. Ja som na dedine vyrastal 
a prežil kňazské roky. Niekedy



voril. Takéto momentky v roz
hodujúcich situáciách pomáha
jú potom človekovi štartovať 
ďalej. Musel som sa vtedy dosť 
jasne rozhodnúť. “Urobiť si no
viciát, teraz vstupuješ sľubmi do 
rehole, teda tu sa už čosi defi
nuje o tvojom živote.” Vždy mi 
Boh dáva pocítiť svoju prítom
nosť, som s tebou. Na iných 
miestach mi dal pocítiť svoju 
radosť, lásku v spoločenstve 
ľudí, ktorí sa dokázali skutočne 
modliť a potom aj tešiť. V takom 
životnom spoločenstve niekedy 
človek naozaj cíti, že toto je 
cesta, ktorou má ísť ďalej. Asi 
take'to momentky sú v živote 
každého kňaza.

11. Poprosil by som vás na 
záver o nejaký odkaz, slovo p o 
vzbudenia pre našich čitateľov 
i pre svojich budúcich novo- 
kňazov.

Svojim budúcim novokňa- 
zom odkazujem, aby nestavali 
na ojedinelých zážitkoch, ale na 
prežívaní toho, čo prijímajú 
kňazstvom a aby ho prežívali 
naplno. Teológia zážitku je čosi 
veľmi prchavé. Dnes je, zajtra už 
ten zážitok nie je a dostaví sa 
smútok. Prežívať to, čo Boh dal 
a nezobral je čosi trvalé. Kňa
zom by som zvlášť zdôraznil, 
aby žili svoje kňazstvo každý 
deň intenzívne v m odlitbe, 
v rozjímaní, v slúžení sv. liturgií, 
v kontakte s ľuďmi a v dávaní sa 
v tej obete, ktorú majú prinášať 
tým, ku ktorým sú poslaní.

Veriacim by som zdôraz
ňoval, aby pomáhali kňazovi 
nielen svojou modlitbou, ale 
niekedy aj prakticky. Podaním 
ruky, alebo priložením ruky 
k dielu, keď je to vo farnosti 
potrebné. Či už pri fare alebo 
pri chráme. Pomôcť zorgani
zovať, aby neboli ako laici kdesi 
na kilometre vzdialení od prob
lémov svojho kňaza. Keď vidia, 
že si kňaz nevie dať rady s mlá
dežou, aby vstúpili do toho 
problému oni ako rodičia. Tí, 
ktorí pracujú v školstve, aby 
pomohli v týchto organizač
ných záležitostiach a takto 
spoločne sa dá vytvárať Cirkev 
ako jedna rodina, ktorá sa cíti 
tým silnejšia, čím je viac spätá: 
kňaz s veriacimi, veriaci s kňa
zom navzájom.

Rozhovor pripravil 
Juraj Gradoš
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Štefan Jusko 
* 11.05.1976 Sečovce 
vysviacka 16.07.2000 Košice 
primície 23.07.2000 Kazimír

Martin Mikula
vysviacka 16.07.2000 Košice
primície

22.07.2000 Sobrance

Pavol Obraz 
* 27.06.1977 Košice 
vysviacka 16.07.2000 Košice 
primície 23.07.2000 Košice

vysviacky

Noví svätenci

Michal Fedič 
* 02.03.1973
vysviacka 16.07.2000 Košice 
primície 23.07.2000 Jaseňov

Rastislav Dzurjovčin 
* 4.09.1975 Michalovce 
vysviacka 16.07.2000 Košice 
primície

23.07.2000 Michalovce
30.07.2000 Zbudza

Jozef Gočík 
* 28.03.1973 Trebišov 
vysviacka 16.07.2000 Košice 
primície

23.07.2000 Michaľany

Cyril Jančišin 
* 28.07.1975 Košice 
vysviacka 16.07.2000 Košice 
primície

23.07.2000 Košice
30.07.2000 Ľutina

„Žatva je veľká 
ale robotníkov málo. 
Preto proste Pána žatvy, 
aby poslal robotníkov 
na svoju vinicu.“

M t9 , 37-38

M t 28, 19-20

„Choďte teda, 
učte všetky národy 
a krstite ich v mene Otca 
i Syna i Svätého Ducha 
a naučte
ich zachovávať všetko, 
čo som vám prikázal.
A hľa, ja som s vami,
po všetky dni
až do skončenia sveta.“

Martin Demo 
* 24.09.1976 Košice 
vysviacka 16.07.2000 Košice 
primície 22.07.2000 Košice



Kráľovská cesta
Kroky Ježiša Krista od vzkriesenia Lazára po Kvetnú nedeľu
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JERICHO
Dnes už pri vyschnutom ko

ryte rieky Jordán sa nachádza 
rozkvitajúce mesto Jericho. Toto 
starobylé, sedem tisíc rokov staré 
mesto, leží 250 m pod úrovňou 
Stredozemného mora v tropic
kom podnebí. Rozsiahle vyko
pávky v lokalite, ktorú Arabi 
volajú Sultánov kopec, môžu 
vniesť veľa pravdy do skúmania 
Starého Zákona. Význam tohto 
mesta bol posilnený verejnou 
cestou, vedúcou zo západnej 
Palestíny cez Jordán na východ.

Nad Jerichom -  Mestom Me
siaca, sa do výšky čnie hora Po
kušenia. Na mieste 40-dňového 
pôstu Ježiša Krista dnes stojí 
grécko-ortodoxný kláštor Karan- 
tal. Na úpätí tejto hory vyviera 
tzv. Elizeov prameň.

Medzi Jerichom a Jeruzale
mom sa tiahne strmá cesta dlhá 
30 km, na ktorej sa musí 
prekonať prevýšenie jedného

kilometra, keďže Jeruzalem je 
o 1050 metrov vyššie než Jericho. 
Cesta sa tiahne údolím Vadi Kelt 
-  čo znamená Údolie smrti. 
Nájdeme na nej kláštor Sv. Juraja 
Kozivu, vytesaný priamo do 
skaly. Patrí k najstarším klášto
rom v Svätej Zemi. Jeho korene 
siahajú do 5. storočia, ked sa tu 
usadili sýrski mnísi. Na strmých 
skalách sa nachádzajú dve pus
tovne, do ktorých sa vystupuje 
rebríkmi. Z týchto chatrných 
pustovní vidieť spustené laná, 
ktorými sa hore vyťahuje skrom
ná potrava. V roku 1878 grécki 
mnísi obnovili kláštorný život, 
ktorý tu prestal po nájazdoch 
Peržanov. Tí v roku 614 pozabí
jali všetkých mníchov v kláštore. 
Ich pozostatky sú dnes uložené 
a uctievané na jednom z boč
ných oltárov v centrálnom chrá
me Panny Márie. Steny tohto 
chrámu zdobí množstvo nádher
ných ikonografických fresiek. Lazárov hrob, ktorý je  umiestnený podjednou z mešít

V hornej časti kláštora sa 
nachádza Eliášova jaskyňa, kde 
sa tento prorok ukrýval pred 
izraelským kráľom Achabom, 
keď ho chcel zabiť. Boh ho tu živil 
chlebom a mäsom, ktoré mu 
denne nosil havran. Dokonca na 
tomto mieste, podľa tradície, 
prosil sv. Joachim, otec Panny 
Márie, za narodenie potomka. 
Asi v polovici tejto cesty sa na
chádza vyvýšenina Milosrdného 
Sam aritána, kde je hostinec 
Khan el Hatrur -  hostinec lúpež
níkov. Iní nazývajú toto miesto 
odpočinku už počas dvoch sto
ročí Hostincom Milosrdného 
Sam aritána. Pravdepodobne 
mal Ježiš na mysli práve tento 
hostinec, keď hovoril zástupom 
podobenstvo O milosrdnom Sa
maritánovi. Nad ním sa týčia 
zvyšky starej križiackej pevnosti, 
ktorá slúžila na ochranu pút
nikov na tejto ceste.Kláštor Kvarantal stojí na miestach, kde bol Ježiš pokúšaný



Hlavný oltár v Betánii s mozaikou rozhovoru Ježiša s Martou a Máriou

Okolie tejto 30 kilometrovej 
cesty ponúka jedinečnú panorá
mu. Človek akoby sa predieral 
spleťou vrchov a strmých úbočí 
s riedkou vegetáciou. Najednot- 
livých úsekoch cesty, zväčša na 
rovinách, stretnete pôvodných

obyvateľov kraja -  beduínov. Tí 
aj dnes žijú podľa zákonov, ktoré 
sa od čias Abraháma a jeho sy
nov len veľmi málo zmenili. Šiat
re, ťavy, striebro -  to všetko je 
akoby folklórom tohto voľne 
žijúceho národa.

Údolím Vadi Kelt prúdi dole 
do Jericha dvetisíc rokov starý 
otvorený vodovod. Na niekto
rých miestach, kde je porušený, 
rastie v údolí bohatá vegetácia. 
Tento vodovod dal postaviť ešte 
Archelaus za čias Ježiša Krista.

BETÁNIA
Na východnom svahu Olivo

vej hory sa nachádza arabská 
dedina El-Azaria. Je to starodáv
na Betánia, kde Ježiš navštívil 
a vzkriesil svojho priateľa Lazá
ra. Chrám z roku 1953 je zasvä
tený sv. Lazárovi. Ešte aj dnes tu 
existuje Lazárov hrob, ktorý však 
vlastní jedna mohamedánska 
rodina. Nad ním je postavená 
mohamedánska mešita. Chrám 
sv. Lazára je postavený v tvare 
gréckeho kríža na mieste stavieb 
z byzantského a križiackeho 
obdobia. Priečelie chrámu skráš
ľujú tri mozaiky, znázorňujúce 
súrodencov M áriu, Lazára 
a Martu. Jeho kupola je riešená 
podobne ako v rímskom Panthe- 
one -  Chráme všetkých svätých. 
Cez jej hornú časť prúdi do chrá
mu svetlo. Na stenách nájdeme 
kópie fresiek od G. Vagariniho, 
znázorňujúce výjavy, ktoré sa 
udiali v Betánii. Nad hlavným 
oltárom je zobrazený rozhovor 
Ježiša Krista s Máriou a Mar
tou. ďalšie tri fresky znázorňujú 
Máriu a Martu ako načúvajú 
Ježišovým slovám, Ježiša v dome 
Šimona Malomocného pri obe

de a vzkriesenie Lazára. V neveľ
kej vzdialenosti tu nájdeme 
grécko-ortodoxný chrám sv. 
Márie a Marty.

BETFAGE
Krajina okolia Jeruzalema je 

plná spomienok na život Ježiša 
Krista. Jedným z miest, kde sa 
človek naplní množstvom rados
ti a emócií je Betfage, čo v pre
klade znamená Dom nezrelých 
fíg. V Betfage začal Ježiš svoj 
slávnostný vstup do Jeruzalema 
na “Kvetnú nedeľu”. Tento vstup 
dnes opakujú všetky hlavy kres
ťanských cirkví. Zážitok tohto 
miesta sa nedá opísať. Napríklad 
na Kvetnú nedeľu rímskokato
lícky jeruzalemský patriarcha 
v spoločenstve množstva pútni
kov tak prekonáva túto cestu. 
Koptskí veriaci so svojimi pred
stavenými ňou prechádzajú na 
Kvetnú nedeľu podľajuliánskeho 
kalendára. Ich sprievod so zás
tavami pripom ína vojenské 
dobytie Jeruzalema, ale pocho
dovými piesňam i za zvukov 
bubnov a iných nástrojov, so 
zelenými ratolesťami v rukách 
akoby pripomínali Boží zázrak 
v Jerichu. ktoré padlo k nohám 
Bohom vyvoleného národa, ako 
Jeruzalem  k nohám  Ježiša 
Krista.

Na začiatku tejto cesty stojí 
v Betfage malý chrám, ktorého 
fresky pripom ínajú prípravu 
ľudu na Ježišov vstup. Pred oltá
rom sa nachádza kameň so sta
rodávnou malbou z dôb križia
kov, symbolizujúcou Ježišov 
vstup do Jeruzalema a Vzkriese
nie Lazára. Podľa tradície z neho 
Ježiš vystúpil na osliatko. V jeho 
okolí sa nachádza niekoľko 
židovských hrobov z Ježišových 
čias. Sú akoby pripomenutím 
pôvodného výzoru Ježišovho 
hrobu -  zarastené trávou v tieni 
tichých stromov.

Ježiš z tohto miesta vstúpil do 
Jeruzalema cez Zlatú bránu. 
Podľa tradície tou istou bránou 
vstúpi, aby si uplatnil svoj nárok 
na trón pri druhom a slávnom 
príchode. Zo strachu pred ním 
Mohamedáni zamurovali túto 
bránu a na priestore pred ňou 
vybudovali cintorín. Tak by sa 
každý, kto by sa k nej chcel 
dostať zvonku Jeruzalema, podľa 
židovskej viery znečistil.

Freska nad hlavným oltárom chrámu v Betfage
Juraj Gradoš
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Pôvodný názov Mirole, okres Svidník, bol Vyšná 
Pstriná (Felso Psztrina alias Mirolya). Takto sa vyskytuje 
aj v prvej písomnej správe z roku 1572. Dedina vznikla 
pravdepodobne presťahovaním sa časti obyvateľov zo 
susednej Pstrinej so šoltýsom Miroľom. Táto hypotéza 
prof. F. Uličného je veľmi pravdepodobná. V stredoveku 
patrila k ruthénskym dedinám na Makovickom panstve.

Miroľa je teraz filiálkou gréckokatolíckej farnosti 
Pstriná, spravovanej excurrendo z Bodružala (Mgr. Juraj 
Voroňák) .V roku 1757 bola filiálkou farnosti v Bodružali, 
kde bol parochom Ján Kozakovič. Cirkevné matriky sa 
zachovali z rokov 1831-1922 a sú uložené v ŠOBA 
v Prešove. Podľa starších schematizmov boli ešte v roku 
1948 v Pstrinej matriky vedené už od roku 1752. 
Pravdepodobne sa stratili, alebo boli zničené po akcii “P” 
v roku 1950.

Obec leží v hornej časti údolia 
Mlynského potoka, v severnej časti Nízkych 
Beskýd v nadmorskej výške okolo 380 m.

Pôvodný názov Mirole, okres Svidník, 
bol Vyšná Pstriná (Felso Psztrina alias 
Mirolya). Takto sa vyskytuje aj v prvej 
písomnej správe z roku 1572. Dedina 
vznikla pravdepodobne presťahovaním sa 
časti obyvateľov zo susednej Pstrinej so 
šoltýsom Miroľom. Táto hypotéza prof. F. 
Uličného je veľmi pravdepodobná.
V stredoveku patrila  k ruthénskym  
dedinám na Makovickom panstve.

Miroľa je teraz filiálkou gréckokatolíckej 
farnosti Pstriná, spravovanej excurrendo 
z Bodružala (Mgr. Juraj Voroňák) .V roku 
1757 bola filiálkou farnosti v Bodružali, 
kde bol parochom Ján Kozakovič. Cirkevné 
matriky sa zachovali z rokov 1831-1922 a 
sú uložené v ŠOBA v Prešove. Podľa 
starších schematizmov boli ešte v roku 
1948 v Pstrinej matriky vedené už od roku 
1752. Pravdepodobne sa stratili, alebo boli 
zničené po akcii “P” v roku 1950.

Drevený chrám  Ochrany Presvätej 
Bohorodičky bol postavený v roku 1770. Je 
to tro jpriestorová sakrálna stavba 
lemkovského typu. Centrálne priestory 
lode, resp. presbytéria sú kryté drevenou 
kupolou. Pozdĺžna predsieň pod vežou má 
rovný strop. Veža stojí mimo zrubovej 
konštrukcie centrál a jej štyri nosné stĺpy 
sú komponované do priestoru “babinca”. 
Zvonku trojpriestorovosť je zdôraznená 
stupňovitými stanovými strechami nad 
centrálnymi priestormi. Všetky tri strechy 
sú zakončené barokovými baničkami a 
kryté šindľom. Tento typický trojdielny a 
trojvežový zrubový objekt je zvonku 
opláštený došteným šalovaním, v dôsledku 
čoho loď a babinec pôsobia dojmom jednej 
miestnosti. Zrubovú časť niekoľkokrát 
reštaurovali (v 19. stor., potom v roku 1945

po poškodení v čase frontových bojov 
v roku 1944). Ikonostas bol poslednýkrát 
reštaurovaný v rokoch 1977-1979 pod 
vedením N. Englišovej.

Architektonicky miroľský chrám patrí 
podľa V. Grešlíka, CSc. k rovnakému typu 
lemkovských trojdielnych barokových 
sakrálnych stavieb ako aj cerkov 
v susednom Bodružali.

Ikonostas je hore ukončený štítm i 
s dvojicou obrazov. V podstate pochádza 
z obdobia výstavby chrám u. Ikony 
miestneho radu sú zo známeho okruhu tzv. 
rybotických majstrov z prvej tretiny 18. stor. 
C hrám ová ikona O chrany Presvätej 
Bohorodičky zobrazuje skrátený variant 
zjavenia Bohorodičky vo Vlachernskom 
chrám e začiatkom  10. storočia 
s m nožstvom  postáv. Je na nej aj 
jednoduchý ľudový kvetovaný ornament, 
podobný ako na ikone sv. M ikuláša. 
Zaujímavé sú kráľovské dvere z konca 17. 
a začiatku 18. storočia. V ich spodnej časti 
sú dve vretenice -  dráči, držiaci v zubách 
vlastné chvosty. V strednom  páse 
mariologického cyklu sviatkov sú výjavy 
z poddanského prostredia (pastieri a ženy 
v krojoch). Rad apoštolov je už ovplyvnený 
západným  vzorom. Chýbajú cyrilské 
nápisy a svätých apoštolov možno poznať 
iba podľa ich osobných atribútov (napr. 
svätý Peter s dvomi kľúčmi). Ikonostas je 
zavŕšený radom prorokov v jednoduchých

kartušiach (ornamentálny rámec okolo 
ikon prorokov). Ikona Ukrižovanie je na 
ikonostase z 19. storočia, kde Kristus je 
vyobrazený pribitý iba troma klincami. 
Hlavný oltár za ikonostasom  má 
vyrezávaný rustikálno-rokokový rám 
s obrazom Kristus nesúci kríž zo začiatku 
19. stor., tiež podľa západnej tradície. 
Bočný oltár má v ústrednej úponkovej 
výplni zaujímavý reliéf Ukrižovanie 
z polovice 18. storočia, vyrezávaný v štýle 
očarujúcej ľudovej naivity, s gestami 
plnými pátosu u Bohorodičky a sv. Jána 
apoštola pod krížom.

Galériu ikon zo 17. storočia predstavujú 
steny chrámovej lode. Väčšina z nich 
pochádza zo spom ínaného okruhu 
m ajstrov z Ryboticz. Tieto zaiste 
pochádzajú zo staršej drevenej cerkvi 
z konca 17. storočia. Niektoré z týchto 
vzácnych pamiatok nášho sakrálneho 
um enia potrebujú už neodkladné 
reštaurovanie, najmä ikona sv. Michala 
archanjela a ikona Zjavenie Pána na 
procesijnom kríži.

Pravda, minulý rok na zabezpečení 
vonkajšej údržby a ochrany tohto skvostu 
našej sakrálnej architektúry veľa práce 
vykonala aj firma LK -  ROTEX, s. r. o. zo 
Svidníka (J. Leško).

Kostol začal užívať vlastník od roku 
1968.

Andrej Kaputa
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Misionári našich predkov
Keď Európa spojenými silami 

porazila na konci 8. stor. Avarov, 
začal nový život, v duchu evan
jelia. Od 4. do 8. storočia celú 
Európu poznačil arianizmus, 
odklon od katolíckej viery. Tak aj 
slávny Milánsky arcibiskup 
Ambróz na začiatku tejto herézy, 
ktorú podporovali aj carihradskí 
cisári, zvolal: “celý svet kvíli, že 
je ariánsky”.

V roku 450 odišla z územia 
stare'ho Slovenska vládnuca 
vrstva -  Kvádi do severnej Itálie. 
Sťahovanie národov bolo po
značené ariánstvom, lebo to ve
dúcim germánskym kmeňom vy
hovovalo. Avari boli k nábožen
stvu neutrálni. Ich zaujímalo len 
rabovanie v Podunajsku a v zá
padných oblastiach. To bol ich 
spôsob života. Po ich porážke 
v roku 798 západný cisár Karol 
Veľký so svojimi spojencami 
oslavoval víťazstvo “na brehu 
Dunaja”. Vieme, kde to bolo 
(Budapešť, Stoličný Belehrad?), 
alebo pri významnom brode. 
Toto rozbité stredné Podunajsko 
rozdelil medzi arcibiskupská, 
ktoré mali začať robiť a priviesť 
kmene ku katolíckej viere. Išlo 
o Akvileu, Salzburg a Pasov. Tak 
Carihrad ako aj Rím považoval 
ariánov za pohanov. A pôvodcu 
bludu východný cisár poslal do 
vyhnanstva z egyptskej Alexan
drie do mesta Vinkovce v teraj
šom Slovinsku. Árius tu nelenil 
a získal veľa biskupov na svoju 
stranu.

Moravské kniežactvo aj Nit
rianske, ktoré sa zúčastnilo na 
likvidácii Avarov, muselo prijať 
dohodnuté misie a v centrách 
vybudovať kostol a kláštor pre 
misionárov. Domáca šľachta to 
nerada prijímala, lebo musela 
zmeniť svoje mravy, najmä po
kiaľ išlo o manželstvá. Tak sa 
nám zachovala správa, že nit
rianske knieža Pribina taký 
kostol postavil aj s kláštorom.
V ňom žil pred príchodom misie 
z Carihradu aj neskorší nitrian
sky biskup Wiching.

Kameň úrazu pri týchto mi
siách bol v tom, že Bavori

(Nemci) v rámci cisárskej doktrí
ny chceli všetky kraje slovanské 
pokresťančiť a pripojiť k svojmu 
územiu. Mojmír I. na Morave 
videl, že sám je slabý, preto vo
jensky zaútočil na Nitru a pri
pojil ju k Morave. Bavori to 
pochopili a Mojmíra porazili. Po 
neutralizácii dosadili na trón 
Rastislava z tohto rodu a ten do 
Nitry postavil synovca Svätoplu

ka. Rastislav dobre poznal Ba
vorov a ich politiku, preto sa 
pokúsil vyslať posolstvo k pápe
žovi M ikulášovi I. do Ríma 
s prosbou o biskupa a učiteľa. 
Vedel, že Morava a Slovensko 
patrilo pod Rím vzhľadom na 
prvú misiu. Nepochodil, lebo 
takého muža v Ríme nemali. Iste 
sa tam dohodli, že môžu skúsiť 
šťastie v Carihrade. Dnes to 
vieme, lebo je k dispozícii list 
Mikuláša I. do Carihradu, v kto

rom sa teší, že tam požadované
ho biskupa a učiteľa mali, znalé
ho starého slovienského jazyka. 
Rastislavovi sa podaril pokus 
vytvárať samostatné slovanské 
štáty na báze vlastnej cirkevnej 
hierarchie.

A tak v roku 863 po príprave 
v Carihrade prišli. Ktorou ces
tou, nevieme dodnes, ale pravde
podobne to bola obchodná ces

ta, neohrozovaná Nemcami. 
Boli velkými diplomatmi a ne
chceli Bavorov dráždiť.

Zriadili teologickú školu, do 
ktorej Rastislav pozbieral slo- 
vienskych klerikov od Nemcov 
a pripojil aj nových. Ked ich 
pripravili a uzavreli štúdium 
teológie, vedeli, že sú na území 
západného patriarchátu, rešpek
tovali jeho právo a išli so svojimi 
teológmi spolu s moravským 
posolstvom a ochranným sprie

vodom do Ríma. Navyše mali 
najlepšie odporúčanie pre Rím. 
Niesli relikvie do baziliky rímske
ho rodáka -pápeža Klementa. 
Preto len im sa v dejinách 1. 
tisícročia dostalo sajedinečného 
prijatia, keď pápež s duchoven
stvom i s Rimanmi vyšli mu 
v ústrety von z mesta.

Nepriatelia však nespali a vie
me, že aj menovaného arcibisku
pa Metoda zajali Nemci a dlhý 
čas ho schovávali. Dali prednosť 
svojej politickej doktríne pred 
kresťanskou vierou. A súdili ho 
biskupi. Pritom bol pre slovan
ské kraje pápežovým zástupcom
-  legátom. Poznáme aj vyhnanie 
žiakov a obnovu cirkvi za Sväto
plukovho syna Mojmíra II. Vte
dy, po jeho nástupe, Rím mu 
vysvätil pre Moravské kráľovstvo
4 biskupov a jedného z nich 
menoval za arcibiskupa. Po 
nástupe starých Uhrov k moci, 
a to prvého uhorského kráľa 
Štefana L, došlo k podriadeniu 
Metodovej cirkvi novozaklada- 
ným latinským biskupom. Neču
do, že po založení Užhorodskej 
únie pravoslávnymi biskupmi sa 
pomaly tieto dediny pripájali 
k Mukačevskému biskupovi.
V starých uhorských listinách sú 
títo naši predkovia v obrade 
označovaní za “starovercov” (ó 
hit) a pravoslávni Rusíni za 
“ruskú vieru” (orosz hit). 
Latinskí biskupi nechceli tieto 
farnosti pustiť, lebo od ni.ch vy
berali poplatky. S tým problé
mom sa trápili mukačevskí bis
kupi pred kánonickým zriadením 
Mukačevského biskupstva Rí
mom v roku 1771. Prekážali im 
v tom jágerskí biskupi, varadín- 
ski a kaločskí.

Ich prekladom sa naši otco
via preveľmi tešili, lebo všetko 
rozumeli a od srdca si byzantskú 
liturgiu prespevovali. Je to litur
gia poetická, každého chytá za 
srdce.

S láskou si spomínajme na 
našich apoštolov a vzývajme ich 
vrúcne ako spolupatrónov Euró
py so svätým Benediktom.

Anton Strážca



správy zo sveta 14  SlOVO

Je tabulka z Ježišovho kríža - INRI 
- autentická?
KIPA7 TK KBS
Drevenú tabuľku z Ježišovho kríža 
s nápisom INRI uchovávanú ako relikviu 
v rímskom kostole Santa Croce in Geru- 
salemme (Svätý kríž v Jeruzaleme) pova
žuje nemecký historik Peter Carsten Thiede 
za pravú. Na drevenej tabulke s hmotnosťou 
687 gramov, 25,4 cm krát 14 cm veľkej a 2,6 
cm hrubej sú vyrezané tri riadky. Prvý riadok 
zrejme hebrejsky a potom riadky po grécky 
a latinsky. Pre toto poradie je podľa názoru 
Petra Thiedeho sfalšovanie nepravdepo
dobné.
Ak by sa zozbierali všetky kúsky dreva, ktoré 
sa v kostoloch celého sveta uchovávajú ako 
časti svätého kríža, musel by sa na to 
vyrúbať celý les. Preto sú aj oprávnené 
pochybnosti o pravosti tabuľky, ktorú 
Rimania pribili na Ježišov kríž, aby oznámili 
dôvod popravy. Ježišovo tvrdenie, že je 
židovský kráľ, bolo z hľadiska rímskej štátnej 
moci rebéliou. Peter Thiede vo svojej 
výskumnej práci, ktorá má byť zverejnená 
na jeseň v Nemecku, zastáva tézu, že 
o pravosti drevenej tabuľky v Ríme možno 
sotva pochybovať, hoci Vatikán nepripustil 
žiadne vedecké výskumy na určenie dreva.

Vedec preskúmal poradie jazykov hebrej
ského, gréckeho a latinského.
V evanjeliách sa spomína tabulka na kríži
-  titulus - s vinou odsúdeného zvyčajná u 
Rimanov, ale poradie jazykov nie je 
konzistentné. Thiede prišiel k záveru, že 
hebrejčina musela byť prvým jazykom, 
pretože Rimania chceli predovšetkým 
varovať Židov pred údajným zločinom 
Ježiša.
Sfalšovanie relikvie alebo jej neskoršie 
zhotovenie Thiede vylučuje kvôli nezvy
čajnej chybe pravdepodobne židovského 
pisára. Prvý riadok vyryl po hebrejsky ako 
obvykle sprava doľava. Avšak aj ďalšie 
riadky po grécky a latinsky sú tiež napísané 
sprava doľava. Ďalej Thiede konštatuje, že 
tabulka bola zhotovená z orechového dreva 
rozšíreného vo Svätej zemi. Historik síce 
uvádza, že pravosť kúskov dreva z Ježišovho 
kríža nebude možné nikdy dokázať. Pravosť 
tabuľky na kríži však možno filologickými 
a inými metódami s veľkou istotou preveriť, 
pretože ako hovorí: “Ktorý stredoveký ľal- 
šovateľby prišiel na myšlienku písať grécky 
a latinský nápis na kríži nesprávnym sme
rom, ako hebrejčinu sprava doľava“?

Eucharistický kongres
- srdce Velkého jubilea

Dňa 18. júna sa Svätý Otec po modlitbe 
Anjel Pána prihovoril k 50 000 veriacim 
zhromaždeným na N ám estí sv. Petra 
o význame Medzinárodného eucharistic
kého kongresu, ktorý otvorili v ten istý večer 
vešperami. “Dosiahli sme srdce Veľkého 
jubilea Svätého roku 2000", povedal pápež 
doslova.
“Počas tohto týždňa slávime dve slávnosti
-  Najsvätejšiu Trojicu a Božie Telo -  
v ktorých sa povaha tohto Svätého roku, 
ktorý je trojičný aj eucharistický naplno 
prejavuje“.
Ján Pavol II. potom poznamenal, že cesta, 
brána prístupu k tajomstvu božej lásky je 
len jedna -  Ježiš, ktorý sa narodil, zomrel 
a vstal z mŕtvych, aby dal život každému 
človeku. Predtým ako zomrel na kríži ako 
obeť na zmytie našich hriechov, zanechal 
Cirkvi pamiatku na svoju vykupiteľskú obeť: 
sviatosť Eucharistie“.
Svätý Otec potom pripomenul niekoľko 
podujatí týždňového Eucharistického 
kongresu, ktorého téma je: Ježiš Kristus,

jediný Spasiteľ sveta, Chlieb nového života: 
Stretnutie na tému Eucharistia a tvár 
Krista, Jubileum talianskych katechetov, 
procesia 22. júna na slávnosť Božieho tela 
od Baziliky sv. Jána Lateránskeho do 
Baziliky Santa Maria Maggiore a záver 
kongresu v nedeľu večer so statio orbis.

ČÍNA (KIPA/ TK KBS) - V Číne bol katolícky 
kňaz Jiang Sunian odsúdený v druhej 
inštancii na šesť rokov väzenia, pretože tlačil 
Sväté písmo a iné náboženské materiály. Ako 
informovala vatikánska misijná služba Fides, 
druhá inštancia potvrdila rozsudok z apríla.
V odôvodnení rozsudku sa hovorí, že Jiang 
Sunian bez povolenia vyrábal a šíril tlačoviny. 
Odsúdený kňaz bol pred niekolkými mesiacmi 
zatknutý spolu s inými duchovnými katolíckej 
“podzemnej“ cirkvi v Cangnane v regióne 
Zhejiang.
RÍM (KP/ TK KBS) - Pápež Ján Pavol II. 
chce na budúci rok navštíviť maloázijskú 
Antiochiu, dnešné Antakya v Turecku. 
Oznámili to 17. júna v cirkevných kruhoch 
v Ríme s odvolaním sa na tureckého ministra 
pre náboženské otázky M ehmeta Nuri 
Yilmaza. Minister sa deň predtým stretol 
s pápežom. Tri dni po prepustení atentátnika 
na pápeža Ali Agcu z talianskeho väzenia 
prišiel Yilmaz na návštevu do Vatikánu. 
“O prípade Agca a jeho omilostení sa však 
nehovorilo“, povedal politik. Yilmaz ďalej 
povedal, že pápež pripomenul svoju návštevu 
v Turecku v roku 1979 a vyjadril želanie 
navštíviť pamätné miesta raného kresťanstva. 
Dodal, že program pápeža v roku 2000 je 
príliš nabitý a že ako Svätý Otec sa pri 
audiencii vyjadril - možno budúci rok.
RÍM (VIS/ TK KBS) - 21. júna, pri zvyčajnej 
generálnej audiencii, odovzdalo 200 
talianskych umelcov pápežovi Jánovi Pavlovi
II. prvý výtlačok knihy Fioretti Giubilari 
(Kvietky Jubilea) na pripomienku prvého 
výročia vydania Listu Svätého Otca umel
com. V publikácii umelci prinášajú svedectvo 
o svojej láske ku kráse, duchovnosti a službe 
spoločnosti, ako to zdôraznil Ján Pavol II. 
Sú tu texty od viac ako 40 autorov.
RÍM (VIS/ TK KBS) - Na 34. svetový deň 
pokoja 1. januára 2001 zvolil pápež Ján Pavol
II. tému: Dialóg medzi kultúrami pre 
civilizáciu lásky a pokoja. Rok 2001 totiž 
vyhlásila Organizácia spojených národov za 
medzinárodný rok dialógu medzi kultúrami.
RÍM (VIS/ TK KBS) - Vatikánske obser
vatórium spolu s Centrom pre teológiu 
a prírodné vedy v Berkeley v Kalifornii, USA, 
sponzoruje šiestu zo sérií konferencií 
s názvom Vedecké perspektívy Božieho 
konania v Castelgandolfe v dňoch 25. júna 
až 2. júla. Vo Vatikánskom observatóriu sa 
zhromaždí 24 vedcov, filozofov a teológov, 
aby skúmali účinky kvantovej fyziky na naše 
chápanie spôsobu, ako Boh koná pri stvorení. 
Doterajšie konferencie pojednávali témy: 
Fyzika, filozofia a teológia, Kvantová 
kozmológia a zákony prírody, Chaos a zlo
žitosť, Evolučná a molekulárna biológia 
a Neurovedy a ľudská osoba.
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Slávnosťv Jarabine

JARABINA- (D. Strenková) -  V nedeľu 28. 
mája 2000 veriaci gréckokatolíckej farnosti 
Jarabina slávili zvlášť výnimočnú chvíľu, 
keď medzi sebou mohli privítať svojho pas
tiera, otca biskupa Mons. Jána Hirku, 
sídelného prešovského biskupa.
Sviatosť myropomazania - birmovky tu 
prijalo 22 mladých ľudí. Tri deti po prvýkrát 
vo svojom živote prijali Najsvätejšiu Eu- 
charistiu, predrahé Telo a Krv nášho Pána 
a Spasiteľa Ježiša Krista.
Počas svojej homíiie otec biskup povzbudil 
deti slovami, že majú Božieho Ducha -  
Svätého Ducha, tak veľmi potrebného pre

náš kresťanský život. Ducha, ktorý spája 
ľudí vo vzájomnej viere, jednote a láske, 
a v ktorom je hĺbka a čistota duchovného 
videnia, duchovného zraku. Pripomenul 
tiež velkú udalosť, ktorá sa udiala 13. mája 
2000 vo Fatime, kde Svätý Otec blahorečil 
deti Františka a Hyacintu, ktoré i keď neboli 
mučeníkmi v plnom význame slova, predsa 
len veľmi trpeli duchovne a vydávali sve
dectvo viery. Týmito slovami otec biskup 
povzbudil nielen deti, ale i všetkých pritom-. 
ných k ich osobnému svedectvu kresťan
ského života. Otec biskup sa prihovoril aj 
rodičom a vyzdvihol dôležitosť ich duchov
nej výchovy pri formovaní svojich detí, ktorá 
je omnoho dôležitejšia, ako len materiálne 
zabezpečenie, zvlášť v dnešnom svete. Veľmi 
vysoko tiež vyzdvihol vzájomnú úctu man
želov a hodnotu matky.
Celé toto eucharistické spoločenstvo spre
vádzali liturgické spevy zboru sv. Romana 
Sladkopevca pri Gréckokatolíckom kňaz
skom seminári v Prešove.
Toto nádherné spoločenstvo Božieho ľudu, 
ktoré prijíma Božie Slovo, ktoré je pokrstené 
v Kristovi, pobirmované v jeho Turíčnom 
Duchu a ktoré v spoločenstve slávi Eucha- 
ristiu, sviatosťjeho Tela a Krvi, v spoločen
stve viery so slúžiacimi vysvätenými nositeľ
mi úradu: otcom biskupom, kňazmi a dia
konmi, je hlbokým pokračovaním prvotnej 
Cirkvi v službe, ktorá sa tiež v kruhu svojich 
apoštolov a pastierov zúčastňovala na 
lámaní chleba a v modlitbe s Otcom skrze 
Krista vo Svätom Duchu.
Nášmu drahému otcovi biskupovi Jánovi, 
všetkým v kňazskej službe, prvopríjmajú- 
cim, myropomazaným, ich rodinám a 
celému Božiemu ľudu, nech Nebeský Otec 
udelí požehnanie, velké milosti a hojnosť 
darov Svätého Ducha a nech nebeská Mat
ka všetkých ochraňuje svojim materinským 
plášťom a prihovára sa u svojho Syna.

Na mnohé a blahé roky!

Odpust v Slanskont Novom Meste
SLANSKÉ NOVÉ MESTO - (M. Tomášová) - Gréckokatolícky chrám v Slanskom 
Novom Meste je zasvätený krásnemu sviatku Zoslania Svätého Ducha, ktorý sme slávili 
pred pár dňami.
Odpustová slávnosť je pre veriaci ľud vždy duchovným obohatením a povzbudením do 
nasledujúcich dní. Ináč tomu nebolo ani v nedeľu 1 ľ. júna 2000 v našej farnosti na sviatok 
Zoslania Svätého Ducha.
Slávnostnú svätú liturgiu slúžil otec Jozef Miňo, správca farnosti Zdoba a miestny správca 
farnosti otec Peter Nižník. Vo svojej kázni o. Miňo vyzdvihol význam Svätého Ducha, 
ktorý je pre nás veriacich Utešiteľom. Celú slávnosť sv. liturgie zvýraznil a obohatil 
zborovým spevom Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda pri Chráme Narodenia Panny 
Márie z Košíc pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej.
Svätá liturgia bola zakončená obchodom okolo chrámu a myrovaním.

HUMENNÉ- DUBNÍK (TKPB) -  Pri prí
ležitosti chrámového sviatku 11. júna 2000 
generálny vikár otec Ján Závacký za hojnej 
účasti veriacich a kňazov dekanátu Humen- 
né vykonal posviacku oltára a žertveníka 
v chráme Zoslania Svätého Ducha v Hu- 
mennom. Celá táto slávnosť sa niesla v du
chu Jubilejného roku 2000.
PREŠOV (TK PB) -  Ďakovnou sv. litur
giou, ktorú v katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove slávil prešovský biskup 
Mons. Ján Hirka, sa ukončil akademický 
rok 1999/2000 na Gréckokatolíckej boho
sloveckej fakulte PU v Prešove. Na slávnosti 
boli prítomní dekan bohosloveckej fakulty 
František Janhuba, prodekani, predstavení 
kňazského seminára, bohoslovci a laickí 
poslucháči. Po liturgii vo velkej aule bis
kupského úradu odovzdal otec biskup ďa
kovné listy a knihy “Prešovské biskupstvo” 
bohoslovcom, ktorí počas akademického 
roka dobrovoľne vypomáhali na biskup
skom úrade.
KRÁSNY BROD (TK PB) -  Tradičná od
pustová slávnosť v Krásnom Brode vyvr
cholila 18. júna 2000 slávnostnou svätou 
liturgiou, ktorú slávil biskupský vikár otec 
Pavol Repko pri príležitosti sviatku Zosla
nia Svätého Ducha.
PREŠOV (TK PB) -  Slávnostné promócie 
absolventov Gréckokatolíckej bohosloveckej 
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sa 
uskutočnili v stredu 21 .júna 2000 o 10. hod. 
v sále Čierneho orla v Prešove. Na sláv
nosti, na ktorej diplom magistra katolíckej 
teológie prevzalo tridsať dva absolventov 
tejto školy -  21 tohtoročných novokňazov 
a 11 laických poslucháčov, sa zúčastnil aj 
prešovský biskup Mons. Ján Hirka, rektor 
PU Karol Feč a zástupcovia ďalších fakúlt 
PU v Prešove.
PREŠOV (TK PB) -  Žiaci ZŠ Chmeľová, 
Becherov a Stebník so svojím kňazom 
otcom Štefanom Vansáčom a učiteľmi ZŠ 
navštívili 21. júna 2000 katedrálny chrám 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove, Gréckokato
lícky biskupský úrad a boli oboznámení 
s históriou. V mene otca biskupa ich uvítal 
generálny vikár otec Ján Zavacký. ■ 
DÚBRAVA (TK PB) -  V budove Ú stavu 
sociálnej starostlivosti v Dúbrave, okres 
Senica, posvätil generálny vikár otec Ján 
Zavacký kaplnku.
PREŠOV (TK PB) -  Na pozvanie Henryka 
Kardinála Gulbinowicza -  arcibiskupa 
a metropolitu Wroclavského sa prešovský 
biskup Mons. Ján Hirka zúčastní v dňoch 
22. -  24. júna 2000 centrálnych osláv tisíce
ho výročia založenia Wroclavského biskup
stva v Poľskej republike. V rámci týchto 
osláv sa uskutoční 23. júna 2000 večer 
o 17. hod. v katedrálnom chráme Wroclaw- 
sko-Gdariskej diecézy sv. liturgia v byzant
skom obrade. Oslavy Milénia biskupstva 
vyvrcholia slávnostnou sv. omšou 24. júna 
2000 o 11. hod. pod predsedníctvom dele
gáta Apoštolskej stolice.
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Biblická škola
Biblická škola Varhaňovce 

Vás pozýva na 2. gréckokatolícku 
evanjelizačnú školu, ktorá sa 
koná so súhlasom a požehna
ním otca biskupa Jána Hirku, 
prešovského sídelného biskupa 
a obsahuje tieto kurzy:

1. Kurz Ján (24.7 .-28.7 .) 
Ján vyučuje sedieť pri nohách

Pána a stať sa Ježišovým miláči
kom.

Ubytovanie a strava 500 Sk
2. Kurz Ruth (28. 7. -  30. 7.) 
Je len pre manželov, na obno

vu sviatosti a naučiť sa kresťan
sky vychovávať deti.

Ubytovanie a strava 300 Sk
3. Kurz Jozue (31. 7 .-4 . 8.) 
Jozue učí modliť sa s vierou

a bojovnosťou dobyť Jericho 
tohoto sveta.

Ubytovanie a strava 500 Sk
4. Kurz Emauzy (5.8. -  7.8.) 
Učí, ako si zamilovať Božie

slovo.
Ubytovanie a strava 300 Sk

Kurzy sa uskutočňujú vo far
nosti Varhaňovce pri Prešove.

Prihlásiť sa môžete do 20. 7 
2000 na adrese:

Gréckokatolícky farský úrad
Varhaňovce 65
082 05 Šarišské Bohdanovce

Tel. 091/7781149:0903 141 999

Kurz sa začína vždy o 16.00 
príslušného dňa.

Je potrebné so sebou doniesť 
karimatku a spacák.

Poplatky za ubytovanie  
a stravu môžete posielať poš
tovou poukážkou typu C, resp. 
uhradiť pri prezentácii.

ôCieľom školy je konkrétne 
odpovedať na výzvu pápeža 
Jána Pavla II. pre novú evanje- 
lizáciu. Týmto spôsobom chce
me pripraviť pre Pána nové ti
sícročie, ktoré by bolo kresťan
skejšie a s väčším počtom kres
ťanov.

Táto škola chce:
a) pomáhať všetkým, ktorí 

chcú byť úspešní v evanjelizač
ných snaženiach

b) pomáhať každému pokr
stenému odhaliť bohatstvo svo
jej viery, prežívať ju a svedčiť 
o nej

Škola obsahuje kurzy, ktoré 
chcú odpovedať na rôzne požia
davky kresťanského života, poč
núc primárnou potrebou evanje- 
lizácie (Mkl6. 15). Metodológia 
kurzov vedie k aktívnej účasti 
členov tak, aby ovocím bola

evanjelizácia priama, konkrétna 
a účinná.

Škola je súčasťou projektu 
KE-KA-KO:

KE -  priame a explicitné 
ohlasovanie evanjelia preto, lebo 
„zapáčilo sa Bohu spasiť veria
cich bláznovstvom ohlasovania“ 
(1 Kor 1,21) -  teda kerygma.

KA -  dary Ducha, ktoré 
sprevádzajú ohlasovanie podfa 
slova: „Ale znaky apoštola sa 
vám prejavili vo veľkej trpez
livosti, v znameniach, divoch 
a mocných činoch“ (2  Kor 12, 
12) -  teda charizmy.

KO -  kresťanská komunita 
ako účinný znak prítomnosti 
Božieho kráľovstva na to, aby 
svet uveril -  teda koinonia ( gr. 
koinonia = spoločenstvo).

Škola ponúka:
- letnú formačnú etapu, ktorá 

pozostáva z jednotlivých kurzov.
- mobilné tímy evanjelizáto- 

rov pre tých, ktorí majú záujem 
o spoluprácu. Na farnosť prídu 
ohlásiť kurz Filip.

Zodpovedný za školu:
o. Jozef Maretta

Svedectvo účastníka 1. roč
níka letnej evanjelizačnej školy:

Vyrastala som v tradičnej 
kresťanskej rodine. Moja viera 
bola založená na pravidelnej ne
deľnej návšteve chrámu a občas
nej modlitbe. To bolo asi tak 
z mojej strany všetko, čo som

„robila pre Boha “ a to som si 
myslela, aká som úžasná, že to 
všetko robím.

Poväčšine každý mladý člo
vek v súčasnosti niečo hľadá, 
chce niečomu veriť. Niečomu, čo 
by zaplnilo tu prázdnotu v srdci, 
chce veriť niečomu, čo by dalo 
zmysel každému novému dňu.

Ani ja som nebola výnimkou. 
Tiež som niečo hľadala. Vo 
svojich 19-tich rokoch som už 
vyskúšala mnoho vecí, ktoré mi 
ponúkol „tento svet“, ale ani 
v cigaretách, alkohole a na dis
kotékach som nenašla to, čo som 
hľadala, a ak aj, nikdy to nebolo 
na 100 %. Stále tomu niečo chý
balo. A práve vtedy ma napadla 
„geniálna vec“. Napadlo mi, že 
nič lepšie neexistuje a že to takto 
musí byť a hotovo! Tak som si 
teda žila v tom svojom nezmysle 
určitý čas a ani ma nenapadlo íst 
to chýbajúce hľadať niekam 
inam.

Dodnes nechápem ako, ak 
ocitla som sa na jednom kurze
1. ročníka evanjelizačnej školy. 
M ôj Ježiš totiž videl, že dos( 
bolo tápania vo tme a poslal mi 
do cesty ľudí, ktorí sa o moju 
účasť na tom kurze postarali. Vi
dela som tam ľudí, v živote kto
rých dominoval Boh a myslela 
som si, že mne sa čosi také ne
môže nikdy stať, nie som predsa 
taký svätec ako oni. Lenže Boh 
si to predstavoval inak. Na 
jednom z  kurzov dokázal svoju 
veľkú moc a lásku aj na mne. 
Dovtedy mi mohlo aj sto ľudí 
denne povedať, že ma Boh mi
luje a nebolo mi to nič platné, 
lebo som to necítila. Za pár 
okamihov mi Pán dal to, čo mi 
chýbalo celý život. Po všetkých 
tých rokoch som konečne do
kázala prijať správu, že ma Boh 
miluje, a to nie len tak hocijako, 
ale všetkou svojou láskou, ktorú 
má. Je to naozaj úžasný pocit, 
hovieť si len tak v Božom náručí, 
o nič sa nestarať, byť len jedno
ducho Bb ( Božím bábätkom).

Môj život odvtedy nabral iný 
smer, lebo som zistila, že môj 
Pán mi dáva to, čo mi „tento 
svet“ dať nikdy nemôže. Dáva 
mi svoju nekonečnú lásku a po
cit, že nikdy nie som v žiadnom 
probléme sama, ale je tu niekto, 
kto ho za mňa vyrieši a postará 
sa o každú maličkosť v mojom 
živote.

Lenka
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Liturgický kalendár

Pondelok 10.7. - Anton Pečerský, 
prepodobný
Rúcho svetlé. Menlivé časti zo služby 
o prepodobnom. Rim 12, 4 -5 . 15- 
21, zač. 109; Mt 12, 9-13, zač. 45

Utorok 1 1 .7 . -  Eufémia, mučenícka
Menlivé časti z u to rka , a le b o  
o mučenícke. Rim 14, 9 -18 , zač. 
114; Mt 12 ,1 4 -1 6 , zač. 46

Streda 12.7. -  Proklos a Hilar, mu
čeníci
Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti 
zo stredy, alebo o mučeníkoch.
Rim 15,7-16, zač. 117; Mt 1 2 ,3 8 -  
45, zač. 48

Štvrtok 13.7. - Zbor archanjela Gab
riela
Rúcho sve tlé . M e n livé  čas ti sú 
z pondelka o anjeloch. Rim 1 5 ,1 7 - 
29, zač. 118; Hebr 2, 2-10 , zač. 
305; Mt 12, 46-59; 13, 1-3, zač. 
49 Lk 10 ,16 -21 , zač. 51

Piatok 1 4 .7 .—Akvila, apoštol
Menlivé časti z piatku (rúcho pôstnej 
farby), alebo o apošto lov i (rúcho 
svetlé). Rim 1 6 ,1 -1 6 , zač. 120; Mt 
13,4-9, zač. 50

Sobota 1 5 .7 . -V la d im ír Kyjevský, 
apoštolom rovný
Rúcho sve tlé . M e n livé  čas ti zo 
soboty alebo o Vladim írovi. Rim 8, 
14-21, zač. 97; Mt 9 ,9 -1 3 , zač. 30

Nedeľa 1 6 .7 . -  Pamiatka sv. otcov 
šiestich všeobecných koncilov 
- 5. nedeľa po 50-n ic i — 4. hlas
Rúcho svetlé. Radové evanjelium na 
utierni je piate. Antifóny sú nedeľné. 
Tropár z hlasu a o otcoch, kondák 
z hlasu, Sláva kondák o otcoch, I te
raz podľa predpisu. Prokimen, aleluja 
a pričasten najprv z hlasu a potom
o otcoch. Rim 10, 1-10, zač. 103; 
Hebr 13, 7-16; Mt 8, 28-34; 9,1, 
zač. 28; Jn 1 7 ,1 -1 3 , zač. 56

Pondelok 1 7 .7 .-  Marína, veľkomu- 
čeníčka, Andrej Svorad a Beňadik, 
prepodobní

Rúcho svetlé. M enlivé časti z pon
delka alebo o svätých. Rim 1 6 ,1 7 -  
24, zač. 121; M t 1 3 ,1 0 -2 3 , zač. 51

Utorok 1 8 .7 . -  Hyacint a Emilián, 
mučeníci
M enlivé časti z utorka (rúcho svetlé) 
alebo o mučeníkoch (rúcho červe
né). 1 Kor 1 ,1 -9 , zač. 122; M t 13, 
24-30 , zač. 52

Streda 1 9 .7 .-  Makrína, prepodobná
Menlivé časti zo stredy (rúcho pôst
ne j fa rb y ) a le b o  o p re p o d ob n e j 
(rúcho svetlé). 1 Kor 2, 9 -10 ; 3 ,1 -
8, zač. 127; Mt 13, 31-36 , zač. 53

Štvrtok 2 0 .7 . -E liáš, prorok
Rúcho svetlé . A n tifóny  p redobra- 
zu júce, a lebo každodenné. Tropár 
o prorokovi. Sláva kondák o proro
kovi, i teraz podľa predpisu. Proki
men, aleluja a pričasten o prorokovi. 
Jak 5 ,1 0 -2 0 , zač. 57; Lk 4, 22-30 , 
zač. 14

Piatok 2 1 .7 .-  Simeon, prepodobný, 
Ezechiel prorok
Menlivé časti z piatku (rúcho pôstnej 
fa rb y ) a le b o  o svä tco c h  (rú c h o  
svetlé). 1 Kor 4, 5 -8 , zač. 130; Mt
13, 44 -54 , zač. 55

Sobota 2 2 .7 . -  Mária Magdaléna, 
myronosička a apoštolom rovná
Tropár o Magdaléne, Sláva kondák
0 Magdaléne, I teraz podľa predpisu. 
Prokimen, aleluja a pričasten o Mag
daléne. Rim 9 ,1 -5 , zač. 100; 1 Kor 
9 ,2 -1 2 , zač. 141; Mt 9 ,1 8 -2 6 , zač. 
32; Lk 8 ,1 -3 , zač. 34

Nedeľa 23. 7. -  Trofim  a Teofii 
a spoločníci, mučeníci 
- 6 .  nedeľa po 5 0 -n ic i- 5 .  hlas
Rúcho svetlé. Radové evanjelium  na 
utierni je šieste. Antifóny sú nedeľné. 
Tropár z hlasu, sláva kondák z hlasu,
1 teraz podľa predpisu. Rim 12, 6 -
14, zač. 110; Mt 9 ,1 -8 , zač. 29

Vojtech Boháč

Z myšlienok na každý deň
4. nedeľa po ZSD
„Keďpotom vošiel do Kafar- 

nauma, pristúpil k  nemu stotník 
s prosbou: «Pane, nie som  
hoden, aby si vošiel pod moju 
strechu, ale povedz iba slovo a 
môj sluha ozdravie...»“ (Mt 8, 
8).

James Irwin, člen posádky 
Apollo-15, na otázku novinárov, 
či si bál vo vesmíre, povedal: 
“Nuž áno, bál som sa, ale dô
veroval som Bohu...”

S dôverou sa obrátil k Ježi
šovi aj pohanský stotník s pros
bou o uzdravenie svojho sluhu. 
Pokora a úcta vedú ho k pozna
niu, že jeho prosba k Ježišovi je 
stretnutím ľudskej bezmocnosti 
s Božou všemohúcnosťou a vy
vodí z toho dôsledky: Ježiš je 
prinajmenšom takým Pánom 
nad chorobou, životom a smr
ťou, ako on, dôstojník, je pánom 
podriadených vojakov. Preto 
Pánovi nie je potrebné ísť do 
jeho domu, ale stačí povel na 
diaľku. Nesklamal sa. Jeho 
prosba bola vypočutá. A naviac, 
bol daný za príklad všetkým: 
“Veru, hovorím vám: Takú vieru 
som nenašiel u nikoho v Izraeli” 
(Mt 8, 10).

Sv. prorok Eliáš
„Všetcinuprisviedčalia divili 

sa milým slovám, čo vychádzali 
z  jeho úst“(Lk 4, 22).

J. A. Komenský vo svojej 
Didaktike, v 24. kapitole, píše: 
„Sväté písmo nech bude všet

kým školám začiatkom i koncom 
všetkého. Tiež všetkému, čomu 
sa učí kresťanská mládež po 
Svätom písme (vedám, umeniu, 
reči a pod.); nech bude vyučova
né v závislosti na Písme, aby 
mohli všade znamenať a jasne 
vidieť, že všetko, čoho cieľom nie 
je Boh a život budúci, je čírou 
márnosťou.“

Nečudo, keď aj tí, čo v syna
góge počúvali Ježiša čítať z Pís
ma, sa divili týmto slovám, ktoré 
vychádzali z jeho úst...

5. nedeľa po ZSD
„Keďprišiel na druhý breh do 

gadarského kraja, vybehli oproti 
nemu dvaja posadnutí zlými 
duchmi...“ (Mt 8, 28).

Ľudová povesť hovorí o hrdi
novi, ktorý sa dostal do zakliatej 
hory. Líškou bol vyprovokovaný 
k tomu, aby zaklial. Tým sa však 
dostal pod moc zlého ducha, 
ktorý tam vládol.

Tak je to aj v živote. Kto kľaje, 
je v moci hriechu. Kto žije v hrie
chu, je ovládaný diablom. Kto 
žije v milosti, tým hýbe Boh. Sv. 
Ignác z Loyoly má pravdu, keď 
nazýva diabla „smrteľným ne
priateľom ľudskej prirodzenos
ti“. Preto je len prirodzené, že sa 
v živote často opakuje prípad 
dvoch posadnutých v Gadare: 
„Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel 
si sem predčasne nás mučiť?“ 
(Mt 8, 29).

-fd-
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Spasi dušu svoju

Nové opravené vydanie obľúbenej modlitebnej knižky 
v cirkevnoslovianskom jazyku v úprave o. Andreja Dujčáka 

Termín: koniec júla 2000; Cena: cca 90-100 Sk 
Predbežné objednávky hláste na farskom úrade.

Na každý deň jeden
Nová knižka od Mgr. Františka Dancáka 

s príkladmi na každý deň liturgického roka. 
Termín: koniec júla 2000. Strán: 216. Cena: 78 Sk
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Snímka titulnej strany:
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košický apoštolský exarcha. 
Snímka: archív exarchu.

Ktoré dva obrázky sú rovnaké?

D

plody školských lavíc
Abrahám mal syna Mojžiša.

... žebv uskorený vývoj?

Tretie cirkevné prikázanie: birmovka!!!
A čo tak piate? - pomazanie chorých!!!

Nová modlitba:
Kráľu nebeský, Utešiteľu neba i zeme, ktorý si všade a všetko 
napovieš...

... žeby predsa bolo treba napovedať?!

V  ktorý deň Boh stvoril človeka a ako sa volal?
- Ako to mám vedieť, keď sme neboli na svete?

Čo Boh stvoril ako prvé? - Adama a Evu!

Správne riešenie hrebeňovky z čísla 13 je: GENEZARET.

SCO Dnešné otázky:
I I I  ľ. Prorok Eliáš:

A-zomrel; B-vstal zmŕtvych:
^9  C-vystúpil na ohnivom voze do neba

2. Sv. Cyril a Metod pochádzali z:
A-Ríma; B-Solúna; C-Velehradu
3. Lazár býval v:
A-Betánii; B-Jerichu; C-Betfage
4. Košický exarcha Mons. Chautur sa stal biskupom: 
A-vr. 1991; B-v r. 1992; C- v r. 1993

Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom 
zasielajte na adresu redakcie s označením: súťaž so 
slovom do 15.07.2000, alebo ich doručte do schránky 
na Hlavnej 1 v Prešove.

GO

GO

Pán Boh je Pastier môj
C G Am7 
Pán Boh je Pastier môj,
C G Am7 
nič mi nebude chýbať.
C G Am7 
Na pastvách zelených 
C G Am7 
dobrú pašu mi chystá.

K vodám tichým vodí, 
dušu moju napája.
Cestou spravodlivou 
kvôli sebe sprevádza.

D/F# Em7 
Aj keby som dolinou šiel,

D G
kde tôňa smrti svoj príbytok má 
D/F# Em7 
nebudem sa zlého báť,

D G 
veď Ty si stále so mnou.
D/F# Em7
Tvoj prúd a Tvoja palica 

D G 
ma potešujú na mojich cestách 
D/F# Em7
a pred mojimi nepriateľmi 

D G
mi bohatý stôl chystáš.

Olej pomazania 
leješ na moju hlavu.
Pohár môj napĺňaš, 
pohár môj preteká.

Dobrá a milosť len 
budú so mnou vždy kráčať.
V dome Pána 
budem na veky bývať.

GO

slovo 15
Sväté mesto
Ani jedno mesto na zemi nemá 
taký osud ako Jeruzalem

Biskup zlatého srdca
P. P.Gojdič-najväčšia postava 
novodobej histórie 
oréckokatolíkov

Súťaž pre Vás
Skúste vyhrať pekné knihy!

Výherca získa knihu O kňazstve a nástenný kalendár.

mailto:slovogrk@nextra.sk
mailto:jesuchy@pathcom.com
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Dňa 25. júla 2000 o 10.30 hod 
sa v Hrabskom uskutoční 

posviacka obnoveného grécko
katolíckeho chrámu svätého 

velkomučeníka Demetera, ktorú 
vykoná J.E. Mons. Ján Hirka, 

sídelný prešovský biskup. 
Zároveň si v tento deň budeme 
pripomínať 24. výročie smrti 
v blahej pamäti pomocného 

prešovského biskupa ThDr. Vasila 
Hopku, rodáka z tejto farnosti.

Na túto slávnosť ste všetci 
srdečne pozvaní

I N Z E R C I A
Predám Fiat 850 po STK a EK, veľmi 
zachovalý, garážovaný, koženkové se
dadlá, poťahy, nová batéria, rádiopreh
rávač + 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.
Hľadáme dodávateľa ikonostasu a ná
stenných malieb do nášho nového 
chrámu. Prihlásiť sa môžete na Gréc
kokatolíckom farskom úrade Rakovec

nad Ondavou 072 03 do konca júla 
2000. Tel. číslo: 0946/ 64 89 521

B L A H O Ž E L A N I E
3. júna 2000 sa dožil 60 rokov náš 
drahý manžel, otec a dedko Ján Buraľ 
z obce Topoľa. Všetko najlepšie, veľa 
zdravia a Božieho požehnania mu 
praje manželka Anna, synovia Ján 
a M arián s rodinami, dcéry Jana, 
Anna a Slávka s rodinami. Za všetkých 
dedka bozkáva deväť vnúčat.

Mnoho rokov, šťastných rokov!

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV 
A SPOLOČENSTVO GRÉCKOKATOLÍKOV

V SEČOVSKEJ POLIANKE
Vás srdečne pozývajú na posviacku novopostaveného 
gréckokatolíckeho chrámu proroka sv. Eliáša a na 
diecéznu odpustovú slávnosť ku cti Panny Márie 
Karmelskej v Jubilejnom roku 2000, v dňoch 14. -  16. 
júla 2000, s možnosťou získania plnomocných 
odpustkov.

Piatok 14. júla 2000
18.00 Sv. ruženec
18.30 Sv. liturgia s duchovnou obnovou

- po sv. liturgii Mariánsky moleben
Sobota 15. júl 2000

17,15 Velká večiereň
18.00 Sv. ruženec
18.30 Sv. liturgia s duchovnou obnovou

- možnosť zaobliecť sa do Škapuliara
Panny Márie 

Nedeľa 16. júl 20Ó0
8.30 Mládežnícke pásmo
9.00 Akatist k Presvätej Bohorodičke
10.00 Posviacka chrámu a slávnostná 
svätá liturgia za účasti J.Exc. ThDr.h.c. 
Mons. Jána Hirku, prešovského biskupa

Prorok Eliáš, svätá hora Karmel a Presvätá Bohoro
dička nech sa naveky tešia zbožnej úcte všetkých, ktorí 
budú prichádzať do tohto chrámu, aby oslavovali 
trojjediného Boha.

Komunita sv. Jána Krstitelä
Zakladateľom Komunity je 

katolícky kňaz o. Ricardo Arga- 
ňaraz, ktorý počúvajúc volanie 
Pána, utiahol sa vjúli 1975 do 
samoty na vrchu Pasubio v ta
lianskych Alpách.

Neskôr prežil tri roky osamo
te na mieste, ktoré sa volá Cam- 
parmo, kde žil v modlitbe a pôs
te. V roku 1978 mu Pán posiela 
troch bratov a jednu sestru 
a z ich rozhodnutia žiť spolu 
vzniká 1.januára 1979 Komu
nita Ján Krstiteľ. Do vienka 
dostáva od Pána základnú myš
lienku: Komunita Ján Krstiteľ má 
pozostávať z chudobných a slo
bodných členov, vytvárajúcich 
'‘dom modlitby”, z ktorého sa 
bude rodiť “nové povolanie -  no
vá evanjelizácia.”

Dva roky žijú sami v drsných 
podmienkach / Camparmo leží v 
nadmorskej výške 880m/ a ich 
život je poznačený modlitbou 
a prácou zameranou na prežitie 
/zriaďovanie miestností na býva
nie. zaobstarávanie vody a dreva 
na kúrenie/. V tom čase žili bez

elektrického prúdu, telefónu a vo
du mali len zo slabého povrcho
vého prameňa.

Neskôr Pán začína posielať 
ďalších bratov a sestry a do prog
ramu dňa okrem veľmi inten
zívnej modlitby a práce / už aj na 
poli a okolo dobytka / sa dostáva 
aj praktická evanjelizácia. Jej 
ovocím bolo, že prichádzali ďalší 
bratia a sestry, aj prvé sympati
zujúce rodiny.

Po tom, čo zažila Komunita 
požehnanie a rozšírenie sa v Ta
liansku, dostala 15.1.1992 schva
ľovací dekrét, ktorý podpísal 
kardinál Ruini. O mesiac neskôr 
slávil sv. Otec Ján Pavol II. inau
guračnú sv. omšu v Chráme sv. 
Petra.

Od tohto okamihu sa otvára
jú brány pre Komunitu aj do 
iných krajín. Dnes existuje okrem 
Talianska aj v Česku. Poľsku, Ne
mecku, Izraeli a na Slovensku.

Komunitu Ján Krstiteľ tvoria 
jednotlivé centrá -  oázy. Každá 
oáza má svojho predstaveného -  
pastiera. Pastieri všetkých oáz

tvoria Generálnu radu, na čele 
ktorej stojí generálny pastier.

Oázu tvoria bratia a sestry 
zasvätení Pánovi - celibátnici, 
ktorí žijú spolu. Okolo nich sú 
zhromaždení bratia a sestry žijú
ci v rodinách, ktorí sú formovaní 
v menších skupinách.

Hlavným poslaním Komuni
ty je evanjelizácia všetkými for
mami. Realizuje ju cez domy 
modlitby, modlitbové stretnutia, 
evanjelizačné kurzy, celodenné 
evanjelizácie v halách, evanjeli- 
zácie na námestiach, evanjelizač
né koncerty a vydávanie osobné
ho svedectva svojich členov 
v každodennom živote.

Na Slovensku sme sa s Ko
munitou mohli prvýkrát stretnúť 
na evanjelizačnom  sem inári 
v mestskej hale v Prešove v máji 
1994.

3.8.1995 o. arcibiskup Alojz 
Tkáč schválil pôsobenie Komu
nity Ján Krstiteľ v Košickej arci
diecéze a zodpovednosťou za 
činnosť Komunity na Slovensku 
poveril o. Milana Bednárika.

1.10.1997 Komunita oficiálne 
vstúpila na pôdu Prešovskej die
cézy, keďjej činnosť schválil otec 
biskup Ján Hirka.

21.5.1998 bol vysvätený prvý 
gr.kat kňaz, člen Komunity Ján 
Krstiteľ, o. Anton Pariľák.

Vjúli 1999 sa Komunita po
dieľala na organizovaní 1. Gréc
kokatolíckej evanjelizačnej školy 
spolu s Evanjelizačnou školou vo 
Varhaňovciach pod vedením o. 
Jozefa Marettu.

V tomto roku oslavuje Ko
munita 5 rokov pôsobenia na 
Slovensku a pri tejto príležitosti 
pripravila bohatý program:

20.7.2000oÍ9.00"
Koncert kapely Jordán -  Košice, 
Hlavná ul.

21.7. 2000 o 19.00 
Koncert kapely Jordán -  Prešov,

22.7 .-23.7 .2000  
Kongres Komunity Ján Krstiteľ
-  Mestská hala Prešov

2 4 .7 .-  4.8.2000
2. Gréckokatolícka evanjelizačná 
škola -  spluúčasť, kurzy -  Rút, 
Jozue, Emauzy

10.7. -10 .8 .2000  
Evanjelizačná škola, Prešov 
a Košice -  kurzy Kaleb. Vnútor
né uzdravenie, Pavol

Anton Pariľák



Počas tohto evanjelizačného stretnutia Vám chceme predstaviť 
bohatstvo a pestrosť Komunity Ján Krstiteľ, 
krásu spoločenstva zjednoteného p r i:

modlitbe chvál 
slávení Eucharistie 
modlitbách za uzdravenie 
objavovaní povolania byť Ján Krstiteľ dnes

Zároveň sa spoločne obzrieme 
za päťročným pôsobením Komunity na Slovensku.
Nocľah si môžete objednať na tel. č. 0905 695 416 do 3. 7.

Kongresu bude predchádzať Koncert kapely Jordán
20.7.2000 o 19.00 Košice - Hlavná ulica
21.7.2000 o 19.00 Prešov - pred Divadlom Jonáša

___________________________________ |

c x ^ ix v m e  ya&  n a

KONGRES KOMUNITY JÁN KRSTITEĽ
v dňoch 22.7. -  23.7. 2000

Mestská hala v Prešove

ružová 22, prešov, teí./fax: 091-77 t l  407, e-mäi

VYDAVATEUTVo  í


