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Rozhovor s terajším predsedom spolku 
o. Mgr. Michalom Hospodárom ml.

Osudy ľudí, minulosť, prítomnosť i budúcnosť 
na Vás dýcha úchvatnou atmosférou 
v tomto meste všetkých miest
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úmysel
apoštolátu modlitby
•  Aby sa mladí kresťania zjednotili 

a svedčili o tom , že Je žiš  K ristus, 
večný Boží Syn, prišiel k nám 
p reto, aby medzi nami prebýval.

•  Aby cirkvi v  Oceánii pracovali 
s obetavým misijným duchom 
p re šírenie Božieho kráľovstva.

2 slovo

Pavol Gojdič
Prvé kroky Jána Pavla II. v Prešove 

viedli do katedrály s v. Jána Krstiteľa, kde si 
v kaplnke sv. Petra a Pavla uctil pamiatku 
biskupa -  mučeníka Pavla Gojdiča. O deň 
neskôr v hom ílii na pútnickom mieste 
v Levoči povedal, že hrdinskí biskupi Ján 
V ojtaššak a Pavol G ojdič si zaslúžia 
blahorečenie.

str. 4-5

Spolok sv. 
Cyrila a Metoda

Už rok je predsedom Spolku sv. Cyrila 
a M etoda otec Mgr. Michal Hospodár, 
správca farnosti sv. Petra a Pavla v Koši
ciach. Požiadali sme ho o rozhovor na túto 
aktuálnu tému.
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Jeruzalem - 
Sväté mesto i.
Jeruzalem je nielen mesto národov ale 

i mesto mnohých náboženstiev. Jeho meno 
vzniklo pravdepodobne z označenia “Mesto 
pokoja”, alebo podľa sv. Hieronyma “Vide
nie pokoja”.
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Druhá 
cyklistická túra

Otec Mgr. Pavol Dancák, správca farnosti 
Nový Ruskov, zorganizoval mládežnícku 
cyklistickú túru. Záverečná 4. etapa už jej 
II. ročníka sa uskutočnila dňa 17. júna 2000. 
Neustále sa niesla v duchu hesla: “Pozvanie 
do tretieho tisícročia”.

str. 16-17



úvodník

ThLic. Miroslav Dancák
vicerektor G K S
biskupa Pavla Petra Gojdiča
v Prešove
odborný asistent na GBF PU

Žijeme v dobe, ktorá nám ponúka mimoriadne 
zážitky. Cestovné kancelárie lákajú na fantastické 
cesty do zahraničia. Filmová distribúcia ponúka 
filmy, na ktoré sa nedá zabudnúť. Reklama nám 
ručí, že s tým a s tým výrobkom prežijeme úžasné 
a neopakovateľné chvíle. Ľudia sa ľahko dajú zlákať 
na to, čo im chýba. A keďže väčšinu dní prežívame 
všedne a jednotvárne, ponuka nezabudnuteľných 
chvíľ je veľmi lákavá.

Dobre vieme, aké klamlivé sú tieto ponuky. 
Cirkev ponúka návod, ako premeniť jednotvár

nosť všedného života. Vedie nás na horu Tábor 
a ukazuje nám premeneného Ježiša Krista.

Tajomstvo premenenia Pána ťažko vysvetlíme 
ľudskými slovami. Peter, Jakub a Ján, ktorí boli 
svedkami Pánovho prem enenia, skôr hovoria
o účinkoch tohto tajomstva. Pociťovali nevýslovné 
blaho. Najradšej by navždy zostali v tomto stave. 
Peter to povedal za všetkých: „Pane, dobre je nám 
tu. Ak chceš, postavím tu tri stany: jeden tebe, jeden 
Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Čo sa teda stalo?

Na hore Tábor sa Ježiš premenil pred očami 
apoštolov. Zachoval si svoje črty tváre i postavu. 
Zachoval celú svoju podobu. A predsa sa niečo 
zmenilo. Svetlo! Apoštoli ho videli novými očami, 
vo svetle Božej milosti, v jeho božskej kráse a moci.

Tento nádherný okamih však pominul. Ježiš 
akoby na chvíľu odložil svoju ľudskú všednosť, aby 
ho apoštoli mohli vidieť aj z druhej, vnútornej 
stránky a zazrieť niečo z jeho slávy. Ježiš sa im dal 
spoznať. Apoštoli potom dlho žili z tohto zážitku.

V mníšskej republike Athos je škola maliarov 
ikon. Žiakmi sú mnísi. Pripravujú sa na svoje 
umenie nielen technickým školením, ale hlavne 
intenzívnym duchovným životom. Študujú liturgiu, 
spisy sv. Otcov, pestujú hlbokú modlitbu. Na konci 
štúdia je skúška. Námet, na ktorom  má mladý 
umelec ukázať, čo sa naučil, je vždy ikona Preme
nenia Pána. Pred samotným maľovaním je príprava. 
Mních ide na spoveď, potom sa týždeň prísne postí, 
rozjíma nad textom evanjelia o premenení Pána 
a modlí sa. Po týždni ide ku kňazovi, prosí o požeh
nanie a začína maľovať. M á dokázať, že už pokročil, 
že už je schopný pozerať sa na svet inými očami, 
než ľudia sveta. Má dokázať, že sa pozerá na veci 
okolo seba očami viery. To sa prejaví na hotovej 
ikone. Hoci sa kompozícia nemení, má z nej vyžaro
vať nadprirodzeno a tajomstvo.

Toto poznanie je dôležité aj pre nás. Ukazuje 
nám ďalší smer duchovného pokroku. Sv. Gregor 
Velký hovorí: „Zastaviť sa, to znamená ísť naspäť, 
asi tak ako v rieke sa musí stále plávať, inak by nás 
prúd niesol späť.“

Ježiš sa dáva spoznávať aj nám. Ci sa azda nájde 
niekto, kto by ešte nebol zažil v živote okamih, keď 
mohol povedať: „Tu bol teraz Boh“, alebo „Tu za
siahol Boh?“

Vo Francúzsku pred časom vyšla kniha Adolfa 
Retteho „Od diabla k Bohu“. Autor v nej podáva 
svedectvo o svojom obrátení. Bol vychovávaný 
v ateistickom prostredí. Jedine zbožná babička mu 
dávala na čelo krížik pred spánkom so slovami: 
„Teraz to nechápeš. Pochopíš, až budeš veľký. 
Prinesie ti to šťastie.“

Dlhé roky žil Adolf v rozmarnom víre zmyslov 
a túžob. Stal sa odbojným nepriateľom Cirkvi. Ale

Boh neustále bojoval o jeho dušu. Prišli chvíle 
váhania a pochybností. V jednom takom zamyslení 
pri prechádzke prišiel ku kaplnke Matky Božej 
v lesíku Fontainebleau. Pri pohľade na sochu Panny 
Márie sa ho zmocnilo podivné vzrušenie. Začal sa 
modliť: „Vidíš, Pani, niečo ma nútilo prísť sem za 
tebou. Prišiel som. Ak je pravda, že si mocnou M at
kou, pros u svojho Syna, aby mi ukázal, čo mám 
robiť.“ Sadol si na skalu, držal si hlavu v rukách 
a stále opakoval: „Čo mám robiť? Čo mám robiť?“

Vtedy akoby začul vo vnútri tichý hlas: „Vyhľadaj 
kňaza, osloboď sa od neznesiteľného bremena. 
Potom sa vráť do Cirkvi.“ Ešte nejaký čas váha, ale 
nakoniec poslúchne a kľaká v Paríži pred spovední
kom. V tej chvíli začína život horlivého katolíka.

Kto to myslí so svojou vierou vážne, zakúsil už 
určité okamihy, ktoré ho istým spôsobom oslovili. 
Či to bolo pri modlitbe, pri čítaní dobrej knihy alebo 
počúvaní nejakého svedectva, alebo na púti. Je však 
potrebné, aby sme tieto duchovné zážitky vložili do 
spomienok, ku ktorým sa často vraciame. Len tak 
nám budú dodávať silu k budovaniu opravdivého 
kresťanského života.

Apoštoli chceli zostať na vrchu. Ježiš im ukázal 
svoju slávu, aby toto bolo povzbudením pre ich 
budúci život. Duchovné zážitky, ktoré sa dotknú 
nášho života, majú podobnú úlohu: povzbudiť 
a posilniť.

Duchovný život je naše neustále premieňanie. 
Túžba vidieť svet v Božom svetle. Na začiatku ide 
skôr o viditeľné zmeny. Zlepšujeme svoj spôsob 
života. O dm ietam e ťažký hriech. Usilujeme sa
o pestovanie čností. Čím radikálnejšie je obrátenie 
k Bohu, tým väčšie zmeny pôsobí. Predlžuje sa 
modlitba, množia sa dobré skutky, svedomitejšie sa 
pristupuje k povinnostiam voči Bohu, voči rodine 
a práci.

Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, toto je recept 
Cirkvi na úplné odstránenie jednotvárnosti zo živo
ta. Veď aj väčšina svätých posledných dôb prežila 
svoj život na jednom mieste. V mníšskej cele, alebo 
v lekárskej ordinácii, alebo v školských laviciach, vo 
svojich rodinách, teda v mnohých situáciách, ktoré 
sú v mnohom podobné našim. A predsa, keď sledu
jeme ich život, cítime, že nepociťovali jednotvárnosť 
života. Všetko pre nich bolo výnimočné a úžasné. 
To preto, lebo pozerali na svet v Božom svetle plní 
viery.

Vydať sa na cestu duchovného rastu, znamená 
prežívať s Ježišom výnimočné a úžasné chvíle, ktoré 
nás nikdy nesklamú ako televízna, alebo ako hoci
ktorá iná reklama. Na tejto ceste je však veľa nás
trah, ktoré nás chcú zviesť nesprávnym smerom. Po
núkajú nám rozličné „dobrá“ momentálnej chvíle, 
ktoré keď prijímame, strácame naplnenie túžby po 
„dobre bez konca“. Boh nám i v tom pomáha tým, 
že nám dal výstražné tabuľky, ktorými sú prikázania, 
ako i hlas svedomia, ktoiý upozorňuje na odchýlky 
života od Ježišovho učenia.

Neodmietajme túto Božiu pomoc, aj keď to na 
prvý pohľad znam ená zrieknutie sa niektorých 
pozemských dobier. Dobre vieme, že práve to všetko 
slúži na dosiahnutie najvyššieho a trvalého dobra, 
ktorým je sám Boh tak, ako ho videli apoštoli na 
hore Tábor.
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40 rokov od narodenia pre nebo prešovského biskupa

PAVLA PETRA KOJDIČA
N ajvzácnejšou  udalosťou  

v histórii gréckokatolíkov na Slo
vensku bola návšteva Svätého 
Otca Jána Pavla II. v Prešova 
dňa 2. jú la  1995. Prvé kroky 
pápeža po príchode do Prešova 
viedli do katedrá ly  sv. Já n a  
Krstiteľa, kde si Svätý Otec uctil 
v kaplnke sv. Petra  a Pavla 
pamiatku biskupa -  mučeníka 
Pavla Gojdiča. O deň neskôr 
v homílii na pútnickom mieste

me zák ladné m edzníky jeho  
života. Biskup Pavol Gojdič sa 
narodil 17. júla 1888 v Ruských 
Pekľanoch neďaleko Prešova. Pri 
krste dostal meno Peter. Za kňa
za bol vysvätený 27. augusta 
1911. V roku 1922 dňa 20. júla 
vstúp il do R ádu sv. B ažila 
Velkého a následne prijal meno 
Pavol. S talo  sa tak pre jeho 
skromnosť, pokoru, túžbu žiť 
v askéze a tak slúžiť Pánu Bohu.

Spoločná fotografia otca biskupa Gojdiča spolu s ďalšími 
predstaviteľmi gréckokatolíckej cirkvi (vľavo je  napr. Dr. Simeon 
Smandraj) a kňazmi.

v Levoči povedal, že hrdinskí 
biskupi Ján  Vojtaššak a Pavol 
Gojdič si zaslúžia blahorečenie.

Tohto roku 17. júla uplynie 
práve 40 rokov od smrti jedného 
z nich, vzácneho biskupa -  mu
čeníka Pavla Gojdiča. Vo svojom 
živote jasne preukazoval pozitív
ny duchovný postoj kresťana, 
ktorý sa žiada v dnešnom svete 
aj od nás. Je totiž povinnosťou 
kresťana svedčiť o K ristovi. 
A biskup Pavol svedčil o Bohu 
vždy, a zvlášť v čase, keď Cirkev 
absolvovala tvrdú konfrontáciu 
viery a nevery. Nikoho neobviňo
val. Nevolal o pomstu. Nespolie
hal sa na diplomaciu, ale stále 
sa modlil a prijímal všetko ako Bo
žiu vôľu. Dostal za to silu z hora 
a ostal verný Bohu a Cirkvi.

V súvislosti so spomínaným 
výročím jeho smrti, si pripomeň

Pius XI, ktorý vymenoval Pavla Gojdiča za titulárneho biskupa 
harpašske'ho a odovzdal mu zlatý masívny kríž ako prorocké 
znamenie všetkých krížov, ktoré ho v živote čakali.

Božia vôľa však bola iná a tá ho 
predurčila na vysokú dušpastier- 
sku úlohu v službe biskupa. Dňa
14. septembra 1926 bol menova
ný najprv za apoštolského admi
n istrátora prešovskej eparchie 
a 7. marca 1927 bol ustanovený 
za biskupa s titulom harpašský 
(Ecclasiae Harpasenae -  Malá 
Ázia). Konsekrovaný za biskupa 
bol v chráme sv. Klimenta v Rí
me dňa 25. marca 1927. Biskup 
Pavol Gojdič bol 13. apríla 1939 
menovaný za apoštolského ad
ministrátora mukačevskej apoš
tolskej administratúry na Sloven
sku. Za prešovského sídelného 
biskupa bol intronizovaný 8. au
gusta 1940 a 15. januára 1946 
bol potvrdený v jurisdikcii gréc
kokatolíkov v celom Českoslo
vensku.

Pri inštalácii za administrá
tora prešovskej eparchie ohlásil 
biskup Pavol Gojdič program  
svojho apoštolátu. „S pomocou 
Božou chcem byť otcom sirôt, 
pomocníkom chudobných, teši
teľom zarm útených.“ Za jeho 
láskavý, pozorný a dobročinný 
vzťah k ľuďom sa mu dostalo 
uznania, keď ho nazývali „mu

žom zlatého srdca“. Zaslúžil sa
o povznesenie duchovného živo
ta kňazov a veriacich. Veľmi mu 
záležalo na správnom slávení 
bohoslužieb a dodržiavaní cir
kevných sviatkov. V dôsledku 
nových pomerov zriaďoval nové 
farnosti, napr. v Prahe, Bratisla
ve, Levoči a inde. Vďaka jeho usi
lovnosti bol postavený v Prešove

Biskup Gojdič medzi prvoprijímajúcimi deťmi



sirotinec, ktorý zveril sestrám 
Služobniciam. Výrazné boli jeho 
aktivity v oblasti školstva, čo do
kumentovalo založenie Grécko
katolíckeho gymnázia v Prešove 
v roku 1936. Podporoval aj 
učiteľskú akadémiu, seminár, 
internáty a podobne. Všemožne 
sa staral o vydávanie duchovnej 
literatúry, čo sa prejavilo vychá
dzaním časopisu Blahovistnik, 
ďalej Da prijdet carstvije Tvoje 
a rôznych modlitebných a kniž-

biskupa Dechtereva. Biskup Goj- 
dič bol postupne izolovaný cez 
osobu vládneho zmocnenca M. 
Rodáka od duchovenstva a ve
riacich. Spomínaný zmocnenec 
podával pravidelne správy Slo
venskému úrade pre veci cirkevné 
v Bratislave. V jednej z nich zo 7. 
4. 1950 píše: „...ako som vám 
oznámil v predošlých správach, 
biskup Gojdič, je dôsledne izo
lovaný. Rezidenciu, kde je pod 
stálym dohľadom, mu v žiad-

Tak, ako každý, aj biskup Pavol Gojdič prežíval ťažké a sm utné  
chvíle spojené s odchodom blízkeho človeka.

ných titulov, ktoré vychádzali vo nom prípade opustiť nedovoľu- 
vydavateľstve PETRA. Sľubný jem, v dôsledku čoho som mu 
rozvoj náboženského a duchov- nepovolil ani spoveď, nakoľko sa 
ne'ho života v eparchii, ktorý sa chcel spovedať u jedného farára 
rozvíjal podľa osobného príkladu „až“ v Nižnej Šebastovej. Vka- 
a horlivosti otca biskupa Petra tedrálnom chráme, do ktorého je 
Gojdiča bol prerušený jednak vchod rovno z rezidencie, povo- 
vojnovými udalosťami a hlavne ľujem mu konať obvyklé veľko- 
nástupom komunistov k moci nočné pobožnosti, kde je medzi 
v roku 1948. Ich ideologické veriacimi aj bezpečnostný or- 
smerovanie predurčovalo boj gán”. Hoci bol biskup Gojdič 
zvlášť proti gréckokatolíckej cirk- vystavený veľkému tlaku a láka- 
vi. V súvislosti s tým boli budo- vým ponukám, prehlásil: „Mám 
vane pravoslavizačné štruktúry, už 62 rokov a obetujem celý svoj bývalého Československa, z kto- zomrel zaopatrený sviatosťami 
ktoré vyvrcholili zriadením pra- majetok aj rezidenciu, no svoju rých ho oslobodila až smrť. a v deň svojich narodenín. Obe 
voslávneho biskupstva v Prešove vieru za žiadnych okolností ne- V dňoch 11.-15. januára 1951 túžby sa mu splnili, 
avymenovaním pravoslávneho vo vykonštruovanom  procese N a nemocničnú izbu v leo-

s tzv. vlastizradnými biskupmi poldovskom väzení, kde trávil 
Vojtaššakom, Buzalkom a Gojdi- posledné dni, bol premiestnený 
čom bol biskup Gojdič odsúdený otec Vrána, ktorému sa vyspo- 
na doživotné odňatie slobody, vedal. Osem minút po polnoci, 
zaplatenie dvestotisíc korún po- teda 17. júla 1960, zomrel vo 
kuty a odňatie všetkých občian- veku 72 rokov vo väzenskej ne- 
skych práv. Potom nasledovali m ocnici. Bol pochovaný bez 
premiestňovania z jedného väze- akýchkoľvek pôct na väzenskom 
nia do druhého, ako napr. Val- cintoríne v hrobe bez mena, pod 
dice, Leopoldov, Ihlava a pod. väzenským číslom 681.
Biskup Gojdič bol vystavovaný V súčasnosti prebieha diecéz- 
fyzickému a psychickému nátla- na fáza blahorečenia biskupa 
ku, bol ponižovaný, musel vyko- Gojdiča, a preto je našou povin- 
návať najťažšie práce. Nikdy sa nosťou modliť sa, aby služobník 
však nežaloval, nevyžadoval vý- Boží biskup Gojdič bol povýšený 
hody. Využíval každú chvíľu k úcte oltára.

Peter Šturák
Otec biskup Gojdič pri jednej z  mnohých pastoračných návštev 
farností ako požehnáva kadidlo

Otec biskup počas procesie v Prešove na Františkánkom námestí 
pred františkánskym kostolom zasväteným sv. Jozefovi

zradím , aby m oja duša bola 
spasená“.

Pri smutne známych okolnos
tiach Prešovského soboru bol 
biskup Pavol Gojdič po odmiet
nutí vydať kľúče od katedrály 
pravoslávnej delegácii zatknutý 
a internovaný. Začína jeho krí
žová cesta mnohými väznicami

k m odlitbe a ta jne slúžil sv. 
liturgie. Na základe amnestie 
vydanej prezidentom A. Zápo- 
tockým bol zmenený jeho trest 
s doživotia na 25 rokov odňa
tia slobody. Vtedy mal biskup 66 
rokov a jeho zdravotný stav sa 
stále zhoršoval. Velkou túžbou 
biskupa G ojdiča bolo , aby

Otec biskup Pa vol Gojdič na Dni ruskej kultúry (11.-12. júna 1933)



rozhovor

Spolok sv. Cyrila a Metoda
- dôstojný pokračovateľcvriiometodskej tradície v našej cirkvi -

spolku bolo aj pomenované 
námestie pri cerkvi na Námestie 
sv. Cyrila a Metoda. Zásluhou 
podpredsedu SSCM Mgr. Pavla 
Kušníra boli odhalené pamätné 
tabule už spomínaným priekop
níkom otcom Murínovi a Dr. 
Pichonskému, ďalej gen. vikárovi 
otcovi Jozefovi Zorvanovi a doc. 
Dr. Michalovi Fedorovi. Okrem 
toho mukačevskému biskupovi 
Andrejovi Bačinskému v jeho 
rodnej Beňatine. Každoročne pri 
spomienke na smrť Konštantína 
- Filozofa pripravujeme stret
nutie našich členov a priazniv
cov v Košiciach. Niekolkokrát sa 
uskutočnilo vydarené stretnutie 
vo Vranove nad Topľou, pri kto
rom vždy účinkoval aj miestny 
zbor.

3. Ako vieme, spolok podpo
ruje mnohé mládežnícke stret
nutia a podujatia. Ako vnímate 
vzťah mládeže v dnešnej dobe 
k takýmto ustanovizniam a kon- 
krétne k Spolku sv. Cyrila 
a Metoda?

M áte pravdu v tom, že aj 
SSCM vidí svoju budúcnosť 
v mládeži. Preto výbor podpo
ruje stretnutia mládeže v Byst
rej, na ktorých sa aj sám rád 
zúčastňujem, mládežnícky Fest 
atd. Velkým povzbudením pre 
mňa bolo, keď na jednom tur
nuse v Bystrej po vysvetlení čin
nosti spolku sa prihlásilo vyše 
päťdesiat mladých do našich 
radov. Mládež je potrebné nad
chnúť pre správne ideály. V spol
ku je tým ideálom uvedomelý 
kresťan -  gréckokatolík, ktorý 
pozná svoje historické cirkevné

V jún i 1999 sa v sídle Spolku sv. Cyrila a Metoda konalo 3. valné zhromaždenie, kde novým  
predsedom sa stal otec Mgr. Michal Hospodár, správca farnosti sv Petra a Pavla v Košiciach.

„Pre každú myšlienku je  potrebné, aby sa našli obetaví a zapálení ľudia, ktorí prenesú nové iniciatívy 
do konkrétneho života. Pri vzniku nášho spolku pod názvom Jednota sv. Cyrila a Metoda to boli 
najmä o. ThDr. Ján Murín, JUDr. Jozef Pichonský prof. Mikuláš Čollák, JUDr. Ján Danko, Jozef 
Erby a ďalší. Väčšina týchto nadšencov pôsobila v predvojnových časoch v centre Zemplína  
v Michalovciach. Silný náboženský život a láska k  zachovaniu a zveľadeniu gréckokatolíckeho obradu 
ich priviedla na myšlienku -  založiť miestny gréckokatolícky spolok. Iniciatívy sa chopil otec Dr. Ján 
Murín, profesor gréckokatolíckeho náboženstva na Štátnom slovenskom gymnáziu v Michalovciach. 
Získaval osobne záujemcov z  radov svojich priateľov a miestnej inteligencie. Napokon sa zrodila 
myšlienka samostatnej gréckokatolíckej nábožensko -  kultúrnej ustanovizne nielen pre michalovskú 
farnosť, ale aj pre celú slovenskú gréckokatolícku pospolitosť na východnom Slovensku. Prípravný 
výbor vypracoval návrh stanov a pripravil program pre zakladajúce valné zhromaždenie, ktoré sa 
konalo 4. mája 1941 vo veľkej sále kláštora redemptoristov v Michalovciach. Tento dátum m ožno  
považovať za vznik našej ustanovizne. Cirkevné schválenie novej ustanovizni udelil vladyka Pavol 
Gojdič, prešovský biskup. Jednota dokázala v krátkom čase zburcovať do činorodej práce predstaviteľov 
inteligencie, ktorí začali rozhybávať náboženskú a osvetovú činnosť a položili základy slovenskej 
gréckokatolíckej spisby. “, tvrdí o. Michal Hospodár, ktorého sme sa spýtali ešte niekoľko otázok.

1. Co je cieľom tejto nábo- 
žensko-kultúmej ustanovizne?

Cieľom SSCMje napomáhať 
form ovať náboženský  život 
veriacich byzantsko-slovanské- 
ho obradu v duchu cyrilometod- 
skej tradície. Preložené do kon
krétnej reči to  znam ená, že 
spolok buduje v zmysle svojich 
stanov členskú základňu, pri
pravuje rozličné p o d u ja tia , 
rozvíja aktivitu v oblasti edičnej 
i v zahraničí. Pre svojich členov 
spolok vyvíja duchovnú službu 
tým, že na liturgické spomienky 
sv. Cyrila a M etoda štyrikrát 
v roku slávi za nich sväté litur
gie. Vo svojom vydavateľstve By- 
zant s. r. o., Košice každoročne 
vydáva obľúbený G réckoka
tolícky kalendár a podielovú 
knihu.

2. Od obnovenia činnosti 
v roku 1991 spolok rozvinul 
mnohé duchovné ako aj kultúr
ne aktivity. Môžete uviesť kon
krétne niektoré z nich?

K obnoveniu  spolkového 
živo ta  m ohlo  dôjsť až po 
spoločenských zmenách v roku 
1989. Stalo sa tak dňa 2. marca 
1991 v Michalovciach. Pôsobil 
som v tom  čase ako kaplán 
v Michalovciach a vďaka tomu 
som  s obnoveným  spolkom  
spätý od jeho znovuobnovenia.

Odvtedy SSCM zorganizoval 
desiatky vydarených podujatí 
v celej Gréckokatolíckej cirkvi.

Spomínam si na cyrilometodské 
odpusty v Stropkove a v Sečov
ciach, kde z iniciatívy nášho



korene a obrad a poznaním  
rastie v láske k spojeniu. Viem, 
že jednorazové nadšenie nestačí. 
Preto sa venujem niekoľkým 
mladým vysokoškolákom, ktorí 
prejavili hlbší záujem o spome
nutý ideál. V nich vidím aj zá
ruku ďalšieho rozvoja spolku pri 
výmene generácii.

4. Mohli by ste nám priblížiť 
ďalšie aktivity spolku a jeho 
vytýčený cieľ pre najbližšie 
obdobie?

Jedným zo zámerov činnosti 
spolku je spomínať na našich 
zaslúžilých kňazov pri ich jubi
leách. Medzi najčerstvejšie ak
tivity spolku patrí zorganizova
nie spomienkového stretnutia na 
otca Michala Fitza v Úbreži, 
stretnutia pri príležitosti nedo
žitých 70 rokov o tca ThDr. 
Emila Korbu v Bardejove, spo
luúčasť na vedeckom seminári
o gréckokatolíkoch v Michalov
ciach. Na 15. júla 2000 spolu 
pripravujeme odhalenie pam ät
nej tabule pri príležitosti 50. 
výročia likvidácie našej grécko
katolíckej cirkvi a 40. výročia 
úmrtia biskupa Petra Pavla Goj
diča, OSBM na budove Apoš
tolského exarchátu v Košiciach.
V tomto roku plánujeme ešte 
spomienkové stretnutie na otca 
Vojtecha Huľu v Čeľovciach 
a otca ThDr. Já n a  M urína  
v Michalovciach.

5. Na záver vás poprosím
o odkaz pre čitateľov.

Časopis Slovo sa v každom 
druhom čísle venoval činnosti 
spolku. Verím, že naši členovia 
a priaznivci sa z neho dozvedeli 
to podstatné, čo sa v spolku 
dialo, ako aj o pripravovaných 
podujatiach. Želám si, aby Slo
vo plnilo túto službu aj naďalej 
a tým slúžilo pre potreby našich 
členov. Na záver chcem dodať, 
že vo výbore SSCM pracujú 
kňazi a laici na báze dobrovoľ
nosti a venujú svoj voľný čas 
nezištne. Ak sa niekomu stalo, 
že mu neprišiel včas členský 
preukaz alebo kalendár, je to 
preto, lebo pracujeme bez pro
fesionálnych priestorov “na 
kolene”. O to uvedomelejšie sa 
snažíme, aby aj naše aktivity 
prispeli k rozvoju cyrilometod- 
skej tradície v našej cirkvi.

Slovo 7

V Apoštolskom vyznaní viery 
vyznáva každý z nás vieru v Stvo
riteľa „viditeľného a neviditeľné
ho sveta“. Ak sme však úprimní, 
musíme si priznať, že si sotva uve
domujeme prítomnosť anjelov.

V miliardách týchto jedineč
ných duchovných bytostí s naj
rozličnejšími úlohami a povola
niami sa odzrkadľuje mnohora
ká Božia stvoriteľská sila. A tak 
právom hovorme o “svete anje
lov”. Keďže je však tento svet pre 
naše ľudské oči neviditeľný, je 
pre nás často ťažké prijať tieto 
mocné osobnosti a nositeľov bo
žej lásky ako osobných ochran
cov a slúžiacich bratov, ako po
máhajúcich priateľov. Pohľad do 
svätého písma, ktoré je plné vý
nimočného pôsobenia anjelov, 
nám určite pomôže a povzbudí 
nás k tomu, aby sme ich hlbšie 
spoznali, a tak mohli s nimi žiť 
živé priateľstvo.

Skoro vždy, keď sa zjavuje 
Boh Jahve, zjavuje sa spolu 
s anjelmi, ktorí na seba berú 
podobu chlapca, mladíka alebo 
muža, aby boli nám ľudom ľah
šie prijateľní. Už kniha Genezis 
hovorí o známej návšteve, ako 
tri tajuplné postavy prichádzajú 
k Abrahámovi. Abrahám sa plný 
bázne hodí na zem a prosí troch 
mužov, aby prijali jeho pohos
tinnosť. Veľký maliari túto krá
ľovskú hostinu pod stromom zo
brali na nádherných obrazoch 
a ikonách. Práve tam sa Abrahá
movi a Sáre oznám ila zvesť
o skorom narodení Izáka.

Oveľa dramatickejšia je prí
hoda, ktorá sa udiala o niekolko 
rokov neskôr na jednom vršku 
v krajine Morja. Práve tu chce 
Abrahám priniesť Jahvemu zá-

Anjeli - 
dôverní 
priatelia
palnú obetu a ňou má byť to, čo 
mu je najmilšie -  Izák. nositeľ 
Božieho prísľubu potom stva 
(Gn 22,2). Už vystrel svoju ruku 
a vzal nôž, aby zabil svojho 
syna, keď sa mu zrazu ponáhľa 
na pomoc Pánov anjel z neba 
a hovorí: „Abrahám, Abrahám... 
nevystieraj ruku na chlapca a ne
ubližuj mu!“. V srdci otca bola 
však táto obeta už prinesená. 
Jehve odm eňuje poslušnosť 
a prostredníctvom  anjela mu 
nanovo  prisľubuje b o h a té  
potomstvo „ako hviezd na nebi 
a ako piesku na m orskom  
brehu“ (G n22, 17).

Zo života Jakuba poznáme 
inú duchovnú skutočnosť o na
šich anjeloch. Izákov syn vidí 
v sne takzvaný Jakubov rebrík, 
„opretý o zem a jeho  vrchný 
koniec siahal až do neba a Boží 
anjeli po ňom vystupovali a zo
stupovali“ (Gn 28, 12b). Na 
m nohých m iestach  S tarého  
zákona sa hovorí o anjeloch. Je 
to ich prianie a ich radosť, že tu 
na zemi sm ú Bohu slúžiť aj 
v ľuďoch. „Hľa, ja  pošlem pred 
tebou svojho anjela“, takto oz
namuje Jahve svojmu vyvolené
mu národu nebeského sprievod
cu. „Aby ťa ochraňoval na ceste 
a doviedol ťa na miesto, ktoré 
som ti pripravil“ (Ex 23, 20).

Aj velký prorok Eliáš počúva 
v ťažkých chvíľach vo svojom 
srdci hlas svojho anjela. Skla
maný z toho, že jeho národ bol 
voči Bohu nevďačný uteká na 
púšť, sadá si pod borievku a žia
da si zomrieť. “V tom sa ho dot
kol anjel a povedal mu: - Vstaň 
a jedz, lebo máš pred sebou dlhú 
cestu” (1 Kor 19,5. 7b). Na 
posilnenie tela mu anjel prináša 
vodu a chlieb. Božieho muža 
napĺňa však aj útechou a novým 
bojovým  duchom . R ozruch 
spôsobila aj príhoda opisujúca 
pomoc, ktorú zakúsil Daniel 
v levovej jam e: “Aj Môj Boh

poslal svojho anjela a zavrel 
pysky levom, takže mi neublížili, 
lebo v Jeho očiach som bol ne
vinný” (Dan 6,23).

Najkrajšie svedectvá služby 
anjelov sú však súvislosti s Ježi
šovým vykupiteľským životom. 
Anjel Gabriel, ktorý zvestuje Za- 
chariášovi v chráme narodenie 
jeho syna Jána  Krstiteľa (Lk
1,11), prichádza o šesť mesiacov 
neskôr do Nazaretu k dievčaťu, 
ktoré sa volalo Mária. Nebeský 
posol jej smie v mene Najvyššie
ho zjaviť nádherný plán. Gab
riel, ktorý pri páde anjelov tak 
pokorne a plní radosti prijať 
skutočnosť, že jeho Boh -  Stvo
riteľ sa stane skrze Pannu Máriu 
slabým ľudským dieťaťom, že sa 
ním stane, aby mohol spasiť 
stvorenstvo. Tento anjel čaká 
teraz spolu s celým nebom na 
odpoveď Milostiplnej a Nepo
škvrnenej. Aká radosť len muse
la vládnuť potom  v nebi a vo 
svete anjelov z tohto najrozho- 
dujúcejšieho súhlasu všetkých 
čias! Keď však Máriin snúbenec 
Jozef vidí, že jeho milovaná 
nevesta čaká dieťa, znamená to 
pre neho velké vnútorné utrpe
nie. Avšak ešte „ako o tom uva
žoval, zjavil sa mu vo sne Pánov 
anjel a povedal mu: - Jozef, syn 
Dávidov, neboj sa prijať Máriu, 
svoju manželku, lebo to, čo sa 
v nej počalo, je z Ducha Svä
tého“ (Mt 1,20). Zjavil sa mu, 
aby mu pomohol. Darúva mu 
jasnosť plnú útechy a Jozef mô
že spoznať a prijať svoje osobné 
povolanie, povolanie ochrancu 
a otca Božieho dieťaťa. Aj ne
skôr to bude anjel, ktorý bude 
ochraňovať a strážiť svätú 
rodinu.

O požehnanom pôsobení an
jelov v Božom pláne spásy by sa 
dalo pomocou Svätého písma 
povedať ešte mnoho: ako to vidí 
napr. svätý Ján v Apokalypse. 
Nám by však mali stačiť uvedené 
príklady, aby sme pochopili, že 
pôsobenie takýchto neviditeľ
ných pomocníkov sa ešte ne
skončilo. Bolo to ich povolanie, 
je to ich povolanie dnes a zosta
ne to ich povolaním aj po celú 
budúcnosť. Spolu s nimi je aj 
nám zverené uskutočniť prosbu, 
ktorú denne vyslovujeme v mod
litbe Otče náš: “Príďkráľovstvo 
Tvoje!”.

Andrea Sikoijaková
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„Žatva je veľká, ale robotníkov málo"»»
Každoročne prichádzajú noví robotníci 

do vinice Pánovej, ktorí počuli hlas vo 
svojom srdci a dali naň kladnú odpoveď:
„Hla, tu som Pane, aby som plnil tvoju 
vôľu“. Možno že niekedy obdivujeme týchto 
mladých ľudí naplnených optimizmom, ľudí 
plných ideálov pretvárať tých, ku ktorým sú 
poslaní.

Áno, je to ťažká práca, skúsený duchovný 
im dá jednoduché poučenie, väčšinou to 
býva na duchovných cvičeniach pred 
kňazským svätením, kde ich exercitátor 
vyzve: „V prvom rade m usíte začať od 
seba“. V dnešnej dobe dosť často vidíme 
neobrobené pole. Nie akýsi zabudnutý 
kúsok, ale častokrát nedozierné lány úrod
nej pôdy. Tento smutný obraz mi ponúkla 
pred m esiacom  návšteva v susednej 
Ukrajine. Vyviedlo ma to z miery. Je to 
neuveriteľná nezodpovednosť. Krajina, 
ktorá by stačila nakŕmiť celú Európu, dnes 
tak veľmi trpí. Prvá otázka, ktorá človeka 
napadne, je: „Kto za to môže?“

Pozrime sa však na tie neobrobené lány 
okolo nás v duchovnom zmysle. Pán Ježiš 
dokonca hovorí, že to nie je neobrobená 
pôda, ale polia pripravené na žatvu. To je 
oveľa väčšia nezodpovednosť a ešte bo- 
lestivejší pohľad. Kto môže za tento stav?
Jasné, že nemusíme chodiť na Ukrajinu 
alebo do Afriky. Polí pripravených na žatvu 
je u nás až - až. Ibaže nás to už veľmi 
nevzrušuje. Máme síce kopu náboženských

Svätá Makrína
Velké Jubileum 2000 rokov od príchodu 

Spasiteľa sveta Ježiša Krista na tento svet, 
sa nám javí ako magický bod, ktorý pri
ťahuje mnohých ľudí dobrej vôle k hlbšiemu 
zamysleniu a k návratu ku podstatným  
a základným hodnotám. Každé jubileum, 
najmä však toto Velké jubileum nás vedie 
ku hľadaniu čistých prameňov, ktoré počas 
dvadsiatich storočí napájali duchovné 
prúdenie kresťanskej kultúry. Aké sú to 
pramene? Kde ich hľadať?

Za všetkým treba vidieť človeka. Svojho 
blížneho, lebo v ňom k nám prichádza a po
núka sa sám Spasiteľ. On nám dal a denne 
dáva príležitosť využiť náš pozemský čas na 
vybudovanie v lastnej duchovnosti 
a slobody. Boh chce zmeniť srdce človeka a
-  vychádzajúc od srdca -  chce obnoviť aj 
spoločnosť. Ježiša poslal Otec medzi nás, 
aby nám ukázal konkrétnu cestu spásy,

Sv. Mak
rína nespor
ne patn k naj
väčším  a

ktorá spočíva v službe chudobným, malým, 
bezbranným, tým, čo nemajú hlas, aby kri
čali svoje utrpenie, tým, čo nemajú odvahu 
prosiť o pomoc, tým, čo trpia v srdci...

Boh čaká odpoveď každého  z nás. 
“Čokoľvek ste urobili im, mne ste urobili 
(M t 25, 40). Teda prvou povinnosťou 
kresťana je svedectvo. Svedčiť dôsledne 
a vytrvalo je ťažká úloha, ale nie nemožná, 
akju podporuje viera a modlitba. Boh Otec 
sa neuspokojuje tým, že sa v mysliach rodia 
duchaplné idey. Chce, aby žiarili v činoch 
a v správaní, chce, aby svet vedel, že lampa 
je postavená na svietnik.

Žiarivým príkladom svedectva bola sv. 
Makrína, spoluzakladatelka Rádu sestier 
baziliánok. V Jubile jnom  roku si p r i
pomíname 1620. výročie od jej narodenia 
sa pre nebo. Bola lampou postavenou na 
svietnik a jej svetlo ukázalo cestu mnohým.

-  duchovných sta
rostí, ale fakt, že 
denne umiera tolko 
ľudí do večného za
hynutia , nás ne
cháva natolko ľa
hostajnými. žc náš 
postoj sa sial úplne 
prirodzenou život
nou normou. Kaž
dá nekvalitná prá
ca človeka pohorší, 
ale keď sa to stane 
v nem ocnici, keď 
následkom hrubé
ho zanedbania pa
cient dokonca zom
rie, sme pobúrení. Prečo nás však necháva 
ľahostajnými zanedbávanie našich kres
ťanských povinností voči tým nešťastným 
„pacientom “, ktorí priam o pred našimi 
očami duchovne zomierajú? A nie je to jeden 
prípad na tisíc, skôr naopak!

Keď sa vyšetruje takýto prípad v nemoc
nici, obyčajne sa zistí, že najväčší podiel viny 
na tom majú zlé vzťahy lekárov. Samozrejme. 
Ani najlepšia technika, najlepšie metódy, 
najlepšie lieky nenahradia nepostrádateľnú 
zodpovednosť a harm onickú súčinnosť 
zohratého týmu. V 5. kapitole evanjelia sv. 
Lukáša máme nádherný príklad týmovej 
práce, keď sa štyria muži snažia priniesť 
k Ježišovi och rnu tého  človeka a m usia

narýchlo riešiť dosť závažné problémy. 
Niekedy si myslím, že náš súčasný postoj 
ponúka chorému miesto uzdravenia dlhú. 
odbornú a hlavne alibistickú prednášku, 
prečo sa to nedá. Ono sa to ale dá. Dokon
ca u nás a dokonca dnes. Stačí sa poobze
rať a uvidíte vystreté ruky ku vzájomnej 
spolupráci. Ruky tých, ktorí odovzdali 
svoje srdce Bohu a pozerajú sa smerom, 
ktorý nám ukázal Pán Ježiš. Nekonečné 
lány pripravené na žatvu. Nenechajme 
všetko tomu, ktorý dnes žne vo velkom - 
zlodejovi ľudských duší.

Radostnú a požehnanú spoluprácu na 
o pustených  Božích lánoch  vo vinici 
Pánovej Vám praje

o. Ján Zavacký

najvýznam
nejším  že 
nám Výcho
dnej cirkvi.
Je to  je d i
nečný zjav 
v d e jin á c h  
Cirkvi, žena 
veľkého for
mátu, ktorej 
vplyv na ce
lú Cirkev 
bude pretr
vávať do 
konca Cirkvi 
na zemi, le
bo je  i d u 
chom  n e 
rozlučne spätá so svojimi veľkými bratmi, 
cirkevnými Otcami a učiteľmi, ktorým bola 
učiteľkou a duchovnou matkou. Podporo-



ž ivo ty

Emil KUBEK 
kňaz, básnik, pubicista

Nezamestnanosť a nepriaznivé sociálno- 
ekonomické podmienky boli na prelome 19. 
a 20. storočia príčinou emigrácie mnohých 
ľudí, pochádzajúcich zo zaostalejších území 
vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Útočisko 
a riešenie svojich existenčných problémov 
hľadali najmä v USA a v Kanade. Tam sa 
združovali predovšetkým okolo Cirkvi, 
vytvárali si vlastné cirkevné spoločenstvá, 
zakladali rôzne spolky, vlastné školy, noviny 
a časopisy. Ich aktivita v mnohom závisela 
práve od ich duchovných pastierov. Príčiny 

' emigrácie kňazov sa nedajú jednoznačne 
posúdiť. V každom prípade však práve oni 
zohrali významnú úlohu vo form ovaní 
spoločenstiev v emigrácii a zaslúžili sa
o udržanie kultúrno-spoločenských tradícií 
krajín, z ktorých vyšli. Jednou z takýchto 
osobností je kňaz, básn ik , p rozaik , 
publicista, lexikograf Emil Kubek, od smrti 
ktorého 17. júla uplynie 60 rokov.

Tento rodák zo Štefurova (23.11. 1857) 
sa po sobáši s Máriou Schirillovou a po 
prijatí kňazskej vysviacky v roku 1881 
dostáva do pastorácie. Začínal v maďarskej 
dedine Homrog. Postupne prešiel farnos
ťami Jakubany, Kremná. Ľubovec a od roku 
1885 do svojej emigrácie pôsobil v Snakove. 
Počas týchto rokov sa doslova zžil so 
svojimi veriacimi. Učil ich včelárstvu, radil

vala ich svojimi modlitbami, príkladom
i poučeniami. R adila, povzbudzovala  
a tešila sa z ich úspechov. Jej bratia Bažil 
Veľký, Gregor Nysský, Peter i priateľ celej 
rodiny Gregor Naziánsky žili a duchovne 
dozrievali pod jej veľkým vplyvom. “Boh 
nepotrebuje zlaté nádoby, ale zlaté duše.” 
Pri svojom prirodzenom  nesm iernom  
nadaní, neobyčajne bystrom  rozum e, 
skvelej pamäti, zdravom úsudku, pevnej 
vôli, pokore srdca, bezhriešnej nevinnosti 
a húževnatosti, v tichu svojho kláštora, 
v ustavičnom rozjím aní o kresťanských 
pravdách dosiahla úžasnú hĺbku poznania 
Božích právd. Sv. Makrína uviedla na cestu 
vyššej dokonalosti svoju rodinu a stala sa 
im duchovnou matkou. Ale nielen im. 
Makrína založila spoločenstvo panien 
a bohabojných žien, ktoré m alo svoje 

*" pravidlá a presný každodenný poriadok so 
vznešeným ideáíom oslavovať neprestajne 
Boha, posvätiť a spasiť svoju dušu, po
máhať blížnym, byť pevnou oporou Cirkvi, 
apoštolovať medzi matkami a pomáhať im

im, ako treba správne obrábať zem, ako ju 
hnojiť, ako sadiť jednotlivé plodiny, aby bola 
úroda hojnejšia. Jeho pričinením  bola 
vybudovaná cesta do Snakova, škola, farský 
dom , bol opravený chrám , postavená 
kaplnka, zriadená obecná knižnica. Zorga
nizoval spevácky zbor i dramatický krúžok. 
Jeho veriaci ho so slzami v očiach vyprevá
dzali, keď ich v roku 1904 opúšťal, aby začal 
novú etapu svojho života v USA (Mahanoy 
City, Pensylvania).

Aj tu pokračoval vo svojej kultúrno- 
osvetovej práci. Pre snakovskú školu pred- 
plácal časopis Nediľa, naďalej prispieval do 
redakcií novín a časopisov, udržiaval 
literárne kontakty s rodným krajom. V roku 
1908 vyšiel v Užhorode ním zredigovaný ka
lendár na tento rok (Misjacoslovy), v kto
rom sa jasne prejavila osobnosťjeho zosta
vovateľa.

Aj v Amerike spolupracoval s rôznymi 
periodikami. Najčastejšie to bolo Ruskoe 
slovo, Sokol, ako aj Amerykanskyj ruskyj 
vestnyk (ďalej ARV), ktorého redaktorom

vychovávať kresťanskú mládež, viesť ich 
k hlbokej nábožnosti.

Ci to nie sú ideály aj dnes? Makrína 
predbehla svoju dobu o tisíc rokov. Prežili 
tisíc rokov a budú trvať, dokiaľ bude trvať 
Cirkev na zemi, lebo je to praktické usku
točnenie Kristových rád i jeho najväčších 
p rikázan í: “M ilovať b u d eš... B oha 
nadovšetko a svojho blížneho ako seba 
samého.”

Prostredníctvom svedectva jednotlivcov, 
rodín a spoločenstiev sa oslovujú osoby 
v ich konkrétnej situácii. Tak to robila aj sv. 
Makrína. Jej odkaz je veľmi aktuálny najmä 
v našom čase, preniknutom vzájomným 
odcudzením, praktickým materializmom 
a ľahostajnosťou k náboženskému posol
stvu. Ale po vzore sv. Makríny by sme mali 
dospieť k poznaniu , že skutočný život 
žijeme len vtedy, ak sa dáme nezištne do 
služieb iným. Lebo náš Pán nepotrebuje 
zlaté nádoby, ale zlaté duše.

Sr. Naukracia Zavacká, OSBM

bol Pavlo Zatkovič, brat známeho zakarpat
ského historika Jurija Kalmana Zatkoviča. 
Kubekove články sa týkali predovšetkým 
náboženského, národného a kultúrneho 
života amerických krajanov. Redakcia ARV 
vyhlásila dokonca konkurz na skomponova
nie hudby na Kubekovu poému Moj rody- 
myj kraju. Bol členom kňazského výboru 
v pensylvánskom meste Harrysburg, ktorý 
v roku 1919 prijal uznesenie, aby Emil 
Kubek vycestoval späť do Európy, kde by 
vydával denník „uhrorosijskoju movoju“. 
Prečo sa tak nestalo, dodnes nie je známe

Za zmienku iste stojí jeho lexikografická 
práca. Zostavil štvorjazyčný „Staroslovjan- 
sko-uhorsko-russko-nem eckyj slovar“, 
ktorý obsahuje zhruba 30 000 slov (viac ako 
5,5 tisíc sam osta tných  lexém). Vyšiel 
v Užhorode v roku 1906. V Amerike vydal 
v roku 1917 brožúru Otče naš: Tolkovanije 
hospodskoj molytvy v obrazach i slovamy..

Svoje diela podpisoval rôzne: E. Kubek, 
E. A. Kubek, Emilij A. Kubek. Väščiu časť 
svojho diela vydal na stránkach ARV, často 
aj ako jeho osobitnú prílohu. Medzi najzná
mejšie diela E. Kubeka patria: báseň Na 
hodovščynu smerti Duchnoviča, poviedky 
Velykyj syn, Otec Aleksij, Jedno svidanije 
(spracovaný preklad vyšiel na pokračovanie 
v Slove č. 7 a 8 / 2000), Paschaľnyj dar, Pošli 
dožd’a -  Solnce, ale predovšetkým román 
Marko Šoltys, ktorého dej sa odohráva na 
Makovici od 70. rokov minulého storočia 
do roku 1915. Ide o prvý originálny román 
v zakarpatoukrajinskej literatúre, v ktorom 
nájdeme aj mnoho autobiografických črt 
samotného Emila Kubeka. Cesta k vydaniu 
tohto románu nebola jednoduchá. V roku 
1916 sa začalo tlačiť jeho prvých 100 strán, 
ale tlač bola zastavená. Jej obnova sa mala 
uskutočniť o dva roky, k čomu však nedošlo. 
Prvýkrát teda román Marko Šoltys vyšiel 
až v roku 1920 v časopise Sokol v 115 po
kračovaniach. L iterárna činnosť Emila 
Kubeka sa začala sľubne rozvíjať, hoci svoje 
diela vydával často na vlastné náklady. 
Čoskoro sa objavilo štvorzväzkové vydanie 
jeho diela pod názvom Národný povisti
i stichi, ktoré ilustroval jeho syn Anton. 
Originály diel E. Kubeka boli napísané 
cyrilikou „v nárečí podkarpatských Rusí- 
nov“, ale tlačili sa latinkou, ktorá bola 
v americkom prostredí viac „populárna“. 
Em il Kubek je au to ro m  i niekoľkých 
divadelných hier, ktoré však tlačou nevyšli. 
Je o ňom známe aj to, že spolu so synom 
písal ikony. Zomrel v M ahanoy City 17. 7. 
1940 po dlhej ťažkej chorobe.

Doc. PhDr. Ľubica Babotová, CSc.,
„Ruskoji materi syn“

In: Družno vpered, 3-4/97, s. 28-29
spracovala V Juríčková
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funkciu. Ale v roku 70 po Kristo
vi ho aj s chrámom zničil a vypá
lil rímsky vojvodca a budúci cisár 
Títus, keď ho po päťmesačnom 
ob liehan í dobyl, a tak začal 
víťaznú porážku  židovského 
povstania. O niekolko desaťročí 
neskôr dal cisár H adrián  na 
troskách Jeruzalem a postaviť 
nové mesto Aelia Capitolina a na 
mieste Božieho chrámu sa vztýčil 
Jupiterov chrám. Do tohto mesta 
Ž idia nem ohli vstúpiť, a tak 
niekolko storočí prežívali krutú 
porážku. Až po víťazstve kres
ťanstva za  čias K o n š ta n tí
na, Heleny a ich nástupcov sa 
Jeruzalem začal nanovo prebú
dzať k novému životu. Tomuto 
snaženiu však spravil koniec 
perzský kráľ Chosroes II., ktorý

v roku 614 dobyl Jeruzalem 
a 300 chrámov, nemocníc a klá
štorov najprv vylúpil, potom 
zničil a vypálil. Ušetrených 
zostalo len niekolko málo kres
ťanských svätyni. Jeho úspech 
vystriedali Arabi v roku 638 
a prisvojili si chrámovú plošinu. 
Neskôr na nej vybudovali svoj 
posvätný priestor, ktorému dnes 
dom inuje O m arova mešita -  
Skalný dóm so zlatou kupolou. 
K resťanom  A rabi ponechali 
miesto Ježišovho hrobu aVeče- 
radlo.

Večeradlo
M iesto Poslednej “tajnej” 

večere dnes už v pôvodnej forme 
neexistuje. Na jeho mieste stojí 
stavba, ktorej horná izba Kená-

Hore: rekoštrukcia Herodesovho chrámu po  dokončení (okolo r. 
66p.K.) podľa prof. Avi-Yona
Dole: Mešita Dom skaly na vrchu Moria (El-Sakra). Na jej 
mieste stál prvý aj druhý izraelský chrám a podľa tradície tu 
Abrahám obetoval svojho syna Izáka.

História mesta
Jeruzalem  je nielen m esto 

národov ale i mesto mnohých 
náboženstiev. Jeho meno vzniklo 
pravdepodobne z označen ia  
“M esto pokoja”, alebo podľa 
Hieronyma “Videnie pokoja”. 
A rabi ho nazvali A1 Kuds -  
Svätyňa, Sväté mesto. Obklo
puje ho nespočetné množstvo 
hôr. Olivová hora sa vypína nad 
údolím Cedron do výšky 828 
metrov. Južne od nej sa týči Hora 
Pohoršenia a Hora zlej rady, kde 
sídlil Kajfáš. V jeho dome, práve 
na tejto hore, sa židovská veľrada 
d o h o d la  o o d sú d en í Jež iša  
Krista. Južná časť úvalu so str
mými stráňami sa nazýva údo
lím Jozafát. Na tomto mieste sa 
nielen podľa kresťanskej, ale aj 
židovskej a m oham edánskej 
tradície bude konať posledný 
súd. Na jeho konci pri Jóbovej

studn i do to h to  údo lia  ú stí 
údolie H innom , ktoré neskôr 
dostalo pomenovanie Gehenna
-  Peklo. Práve ono bolo mies
tom, kde sa prinášali ešte za 
pohanských čias, ale aj neskôr, za 
čias prvých židovských kráľov, 
ľudské obete, hlavne nemluv- 
ňatá.

Pôvodné mesto nebolo velké. 
Rozrástlo sa až za panovania 
Šalamúna, ktorý ho nielen roz
šíril, ale v ňom postavil aj chrám 
a kráľovský palác. Mesto bolo 
obohnané hradbam i, ktoré sa 
však do súčasnosti nezachovali. 
Dnešné hradby dal postaviť tu 
recký sultán Soliman II. víťazný
v rokoch 1537-1541. Mesto pre
žilo paradoxne svoj najväčší 
rozkvet za vlády Herodesa Veľ
kého. Ten dal nielen obnoviť starý 
chrám , ale skrášlil aj m esto 
a vrátil mu pôvodnú významnú

priestory Poslednej večere na hore Sion prestavané križiakmi 
neskôr boli používané ako mešita



kulum, prerobená križiakmi, 
bola neskôr v 16. storočí zme
nená na mešitu. Práve v týchto 
miestach bola ustanovená svia
tosť Eucharistie a tu aj sám Ježiš 
Kristus umyl nohy svojim uče
níkom. V suteréne tejto budovy 
je židovská synagóga s hrobom 
kráľa Dávida. Na sarkofágu, 
ktorýje celý potiahnutý červenou 
látkou s tzv. Dávidovou hviez
dou, sa nachádzajú strieborné 
koruny. Tie pochádzajú zo zvit
kov Tóry zo synagóg v diaspóre, 
ktoré boli počas Holokaustu v II. 
svetovej vojne zborené. Koruny 
týchto zvitkov boli prenesené do 
Izraela a dnes si Židia na tomto 
mieste spomínajú nielen na kráľa 
Dávida, ale aj na obete holo
kaustu. Zvláštny deň Ševuot, keď 
je návštevnosť týchto priestorov 
veľmi vysoká, je dňom smrti kráľa 
Dávida.
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Sväté me
chrám Pater N o s t er - Otče náš

Dávidov hrob pod Večeradlom. Židia veria, že je  tu pochovaný 
Dávid na základe slov apoštola Petra na začiatku Skutkov 
apoštolov.

Chrám Usnutia Bohorodičky
V blízkosti miesta Poslednej 

večere sa na hore Sion nachádza 
chrám  D orm icion, kde podľa 
kresťanskej tradície usnula Pan
na Mária. Nad hlavným oltárom 
sa nachádza m ozaika Panny 
M árie s dieťaťom  Ježišom . 
Chrám má šesť kaplniek finan
covaných rôznym i národm i. 
V jeho krypte je na mieste jej us
nu tia  sarkofág Panny M árie. 
Socha znázorňujúca Božiu M at
ku v momente smrti je z dreva 
a slonoviny.

Páter Noster - Otče náš
Chrám Páter Noster je vybu

dovaný na m ieste, kde Ježiš 
naučil svojich učeníkov modlitbu 
O tče náš. P riestory  záhrady

B ožského Ježišovho  Srdca 
lem ujú m ozaiky s to u to  
modlitbou v reči mnohých náro
dov. Je ich tam viac ako päť
desiat. Zaujímavosťou, ktorú len 
ťažko m ožno prehliadnuť, je 
azúrovo-modré pozadie Otče
náša v slovenčine, na rozdiel od 
pozadí tejto modlitby v iných 
jazykoch. V záhrade sa nachádza 
aj kamenný sedes (trón) -  sym
bol učiteľského úradu Cirkvi. 
Pod ňou sa nachádza jaskyňa, 
ktorá pôvodne slúžila ako cister
na. Ježišovi a jeho učeníkom, 
ktorí tu prebývali, naozaj posky
tovala m álo pohodlia. Podľa 
tradície v nej bolo zostavené prvé 
vyznanie viery.

Juraj Gradoš

Hora Sion - Miesto usnutia Presvätej Bohorodičky
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Kalná Roztoka
Obec leží v južnej časti Bukovských vrchov v pramennej oblasti Ubľanky v nadmorskej 

výške okolo 300 m.
Prvá písomná správa o Kalnej Roztoke (Kaina Rostoka), okres Snina, je v portálnom 

súpise Zemplínskej stolice z roku 1569, keď bola prvý raz zdanená daňou kráľovi. To 
znamená, že dedina (osada) vznikla v rokoch 1539-1549 s pôvodným rusínskym 
obyvateľstvom. Pôvodne tu boli dve osady, ktoré postupne splynuli.

Kalná Roztoka je sídlom gréckokatolíckej farnosti a do roku 1950 patrila k Mukačevskej 
apoštolskej administratúre, spravovanej na území Československa Prešovskou diecézou. 
Teraz je administrovaná excurrendo z Klenovej (správca Mgr. Rastislav Daňo). Cirkevné 
matriky sa zachovali z rokov 1820-1911 a teraz sú uložené v ŠOBA v Prešove.

Podľa súpisu fa rn o stí Mukačevskej 
eparchie k ľ. aprílu 1788 bol parochom  
v Kalnej Roztoke Ján Jackovič. Vo filiálke 
Kalná bol už vtedy zaevidovaný drevený 
chrám. Vtedy tu žilo 417 gréckokatolíkov.

V odbornej literatúre (B. Kovačovičová- 
Puškárová v monografii Drevené kostoly 
východného rítu na Slovensku. Prešov 
1971, s. ľ 15 a Súpis pamiatok na Slovensku
II. B ratislava 1968, s. 8) sa uvádza  
patrocínium tohto chrámu sv. Bažil Veľký.

D oteraz zachovaný drevený grécko
katolícky chrám  je situovaný vo filiálke 
Kalná a má patrocínium sv. Jána Krstiteľa.
V schematizme z roku 1948 je nesprávne 
uvedené, že chrám je murovaný. Prekva
puje, že patrocínium  sv. Bažila Veľkého 
najnovšie uvádza aj Dr. M. Sopoľiga, DrSc. 
v publikácii Perly ľudovej architektúry, hoci 
aj z tu publikovanej fotografie chrámovej 
lode a ikonostasu je zrejmé (s. 44), že 
patrónom tohto chrámu je sv. Ján Krstiteľ.

V schematizmoch z roku 1948 a 1994 je 
uvedené, že chrám vybudovali v roku ľ 750. 
B. Kovačovičová-Puškárová a M. Sopoľiga 
udávajú koniec 18. storočia. Ak vezmeme 
do úvahy údaj o drevenom chráme z roku 
1788, prijateľný je rok 1750 ako dátum jeho 
výstavby.

Problém by definitívne vyriešil výskum 
dobových kanonických vizitách farnosti, ak 
sa zachovali v Mukačeve.

Chrám bol obnovovaný v roku 1839 
a v 70. rokoch nášho storočia bol zreštauro
vaný ikonostas a opravená hlinená omietka 
na chráme.

Architektonicky je to trojdielna zrubová 
stavba so šesťuholníkovou oltárnou časťou, 
loďou a predstavanou vežou. Zrubová kon
štrukcia je omietnutá (omastená) hlinou 
a obielená z vonkajšej a vnútornej strany, 
čím pôsobí dojmom murovanej stavby. 
Vystupujúce piliere drevenej konštrukcie 
rozčleňujú fasádu na spôsob lizén (náznaky 
pilierov). Veža je osadená do prečnievajúcej 
valbovej šindľovej strechy a dosadá na strop 
“babinca”. Nad oltárnou časťou je kupo
lovitá vežička s jednoduchým krížom. Na 
južnej strane je neveľká štvorcová zvonica

z 20. stor., ktorá je Národnou kultúrnou 
pamiatkou.

Ikonostas s hlavným oltárom sú z konca
18. stor. Ikonostas má päť radov. Najstarší 
je spodný rad s predelami z druhej polovice 
17. stor., ktoré sú pod ikonami miestneho 
radu. Tri ikony tohto radu boli privezené 
z baziliánskeho monastiera v roku 1773.

Ikona svätého Mikuláša je z roku 1802. 
Vyrezávané kráľovské dvere sú zo začiatku
17. stor. Rad sviatkov má ikony jednoduché, 
ale plné dynamiky. Pozornosť si zasluhuje 
ikona Narodenie Krista s voľnou farebnou 
kompozíciou. Ikona Posledná večera je plná 
symboliky. Apoštolský rad s ikonou Deésis 
v strede je ikonografickým prelínaním 
východnej a západnej tradície. Na piatom 
rade prorokov ich možno identifikovať len 
podľa atribútov. Pre nedostatok miesta 
chýba tradičné Ukrižovanie (Kalvária).

V oltárnej časti je ikona eucharistického 
Krista a mučeníc Paraskievy a Piatnica 
z dielne okruhu lybotických majstrov. Súpis

pamiatok na Slovensku II. ich nesprávne 
identifikoval ako dve Márie. Táto pamiat- 
kárska encyklopédia uvádza aj dva svietniky 
s akantovou ornam entikou z konca 18. 
stor., barokovo -  klasicistické.

Kostol začal užívať vlastník v decembri 
1992 po súdnom konaní.

Mgr. Andrej Kaputa

Sympózium o cirkevnom práve 
východných cirkví
(KP/ TK KBS) - Desať rokov po promul- Organizátori Pápežského inštitútu pre vý- 
govaní zákonníka katolíckych východných chodné cirkvi žiadajú o prihlášky do ok- 
cirkví - Codex C anonum  Ecclesiarum tóbra. Témou sympózia je: Jus Eccle- 
Orientalium CCEO - sakonávelká výme- siarium - Vehiculum Caritatis (Cirkevné 
na informácií o doterajších skúsenostiach právo - hybnou silou lásky). Koná sa od 
s novým kódexom pre všetkých 21 východ- 19. do 23. novembra 2001 vo Vatikáne, 
ných cirkví. Kongregácia pre východné Prezidentom medzinárodného sympózia 
cirkvi pozvala odborníkov z celého sveta je kardinál Achile Silvestrini, prefekt Kon- 
na medzinárodné sympózium do Ríma. gregácie pre východné cirkvi.
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Stalo sa to v Paríži na stret
nutí mládeže so Svätým Otcom. 
So sestrou sme sa na tento čas 
veľmi tešili a dostali sme od neho 
viac, ako sme očakávali. Dostali 
sme poznanie, že jedna  bez 
druhej sme ako studňa bez vody. 
Do tej doby sme si neuvedomo
vali, aký blízky je náš vzťah, ako 
sa potrebujeme.

Všetko sa odohralo v jeden 
deň na stretnutí. C estou do 
mesta sme sa pohádali tak, že 
sme sa nemienili rozprávať. Na 
prestupnej stanici m etra mi 
zmizla z očí. Nastúpila som so 
známymi do metra bez mihnutia 
oka. ale v cieľovej stanici mi 
stuhla krv v žilách. Obzerám sa, 
no sestry nikde.

Behala som od skupinky ku 
skupinke so zaslzenou tvárou, 
ale nik ju nevidel. Čo teraz? 
V hlave mi vírili všelijaké myš
lienky. Do večera som nemala 
pokoj. Modlila som sa k Bohu, 
aby ju uchránil, aby ma nenechal 
bez nej. S príchodom  noci 
prichádzala aj únava a keďže v tú 
noc sme spali mimo ubytovne, 
postupne som sa zmierovala 
s myšlienkou, že dnes už nič 
nezmôžem. Poslednýkrát som sa 
pomodlila za jej záchranu a šla 
som spať.

Ráno som sa zobudila na 
nepríjemný pocit a chvíľu mi 
trvalo, kým som si uvedomila, 

] z čoho moja obava pochádzala.

Zas sa začalo moje pátranie, pri 
ktorom  mi pom áhali aj moji 
priatelia, no už to bolo zbytočné. 
Nadránom totiž dorazila správa, 
že moja sestra je s istou sku
pinkou, ktorá sa k nám blíži. V tej 
chvíli mi nič viac k šťastiu nebolo 
treba. Každou minútou sa moja 
radosť z blížiaceho sa stretnutia 
stupňovala. Ani nie o hodinu 
som sa zvítala so sestrou, ktorá 
mala oči zaliate slzami.

Keď sme si rozprávali, čo sme 
prežili, museli sme sa smiať. 
V čase, keď som ju oplakávala 
ako stratenú, ona robila to isté. 
Myslela si, že som sa stratila 
v dave a robila paniku, akú som 
robila aj ja.

S odstupom času sa na tejto 
príhode zabávame a zisťujeme, 
že sme si bližšie. Teraz vidím 
v mojej sestre nielen príbuzenské 
puto, ale aj dôverníčku, pomoc
níčku a hlavne dobrú priateľku. 
Viem, že lepšiu sestru som dostať 
nem ohla. Ďakujem  Bohu za 
Jeho dar a chcem ho velebiť za 
Jeho múdrosť. On totiž poznal 
naše zaslepené srdcia a vedel, že 
musí urobiť niečo veľké, aby nám 
spadli škrupiny z očí. Musel nás 
doslova odviesť za rúčky až do 
Paríža, lebo vedel, že v domácom 
stereotype si neuvedomíme veľ
kosť vzťahu medzi súrodencami.

Sláva Tebe, Pane!

Viktória

Znovunájdená sestra

Ilustračná snímka: Pápež Ján Pavol 11. 
a m ladí na VIII. svetovom dni mládeže v Denveri

Den deti v Topoľanoch
Všeobecne sa za Deň detí považuje 1. 

jún. Avšak vo farnosti Topoľany sme si tento 
sviatok preložili na 11. júna. Práve v tento 
deň deti ráno vstávali o čosi radostnejšie, 
pretože už z predchádzajúceho ročníka 
tohto podujatia vedeli, na čo sa môžu tešiť. 
Hodinu pred oficiálnym začiatkom sa na 
farskom dvore zišla staršia mládež, ktorá 
si pripravila svoje súťažné stanovištia 
a samozrejme žetóny. Tie slúžili ako 
odmena za zvládnutú súťažnú disciplínu, 
ale aj ako platidlo v bufete plnom sladkostí, 
nanukov či balónov.

Ked už bolo všetko pripravené a det
ských hláv pribúdalo raketovou rýchlosťou, 
súťaženie sa mohlo začať. O 16 hodine po 
krátkej modlitbe s duchovným otcom sa 
rozbehol kolotoč súťaží, získavania žetónov 
a nákupu sladkých odmien, ktorý' trval 2,5 
hodiny. Potom šťastné deti spolu s rodičmi

usadli okolo ohňa a opekali chutné špe- 
káčkv až do 21 hodiny.

Celé podujatie bolo veľmi vydarené. 
Poslúžilo k zblíženiu celej farnosti s du
chovným otcom, ako aj k zblíženiu nás 
všetkých navzájom.

Mária Drotárová
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KOSOVO (KP/ TK KBS) - Vatikán zriadil 
30. júna apoštolskú administratúru Prizren 
a tým urobil Kosovo samostatnou cirkevnou 
správnou oblasťou. Doteraz bolo súčasťou 
macedónskej diecézy Skopje. Za nového 
apoštolského administrátora Kosova meno
val pápež biskupa Marka Sopiho. Marko 
Sopi bol doteraz pom ocným biskupom 
v diecéze Skopje-Prizren so zvláštnymi 
kompetenciami pre albánsky hovoriacich 
veriacich, ktorí žijú väčšinou v Kosove.

RÍM (KP/ TK KBS) - „Misie a seriózny 
dialóg s inými náboženstvam i sa nikdy 
nemajú pokladať za protiklady“, zdôraznil 
pápež Ján Pavol II. pri stretnutí s členmi 
generálnej kapituly Spoločnosti Božieho 
slova. Spoločnosť Božieho slova slávi tento 
rok 125. výročie svojho jestvovania. Ján 
Pavol II. ocenil rast rehole, ktorá je v 
súčasnosti prítomná vo viac ako 60 kraji
nách sveta. V spätnom pohľade na velkých 
misionárov a vedcov spoločnosti Božieho 
slova poukázal Ján  Pavol II. najm ä na

blahoslaveného misionára Alojza Ligudu. 
“Tento mučeník podával v pekle nemeckého 
koncentračného tábora výrazné svedectvo o 
dôstojnosti každej lúdskej bytosti“, povedal 
Ján Pavol II.
USA (KP/ TK KBS) - Katolícka cirkev a ži
dovstvo v USA chcú zintenzívniť teologický 
dialóg. „Založením medzinárodného fóra 
na Katolíckej univerzite Ameriky sa dosiahol 
prelom v medzinárodných stykoch medzi 
oboma náboženstvami“, vyhlásili predstavi
telia oboch náboženstiev vo Washingtone.

Príhovor Mons. Jána Krajňáka na Levočskej púti
Levočská hora v mnohom pripom ína 

horu Tábor vo Svätej zemi. Azda dosť veľa 
z nás horu Tábor videlo na vlastné oči, lebo 
púte do Svätej zeme sú dnes možné a pre 
mnohých dostupné. Kedykoľvek v ľudských 
dejinách človek chcel vidieť viac a vedieť 
viac, musel vystúpiť vyššie. Oči, duša i srdce 
človeka m usia vystúpiť vyššie, ak chcú 
prekonať plytčiny a prízemnosť. Preto sa 
budovali chrámy a pútnické miesta zria
ďovali na vŕškoch a terénnych vyvýšeninách. 
Aj Ježiš sa často a rád uchyľoval na vŕšok, 
na Olivovú horu, aby sa tam modlil. Hora 
Tábor bola zasiahnutá božím žiarením, lebo 
na jej vrcholku Ježiš sa pred apoštolmi 
premenil a zjavil slávu svojho Božstva. Aj 
levočská hora je miestom posvätným, lebo 
je prežiarená energiou modlitieb, ktoré na 
nej odznievajú už po stáročia. Každá kres
ťanská púť je vlastne návštevou. Navštevu
jeme sa navzájom, lebo sa máme radi 
a viažu nás pokrvné i duchovné zväzky 
a priateľstvá. Je to prirodzená potreba. Ale 
navštevujem e sa najm ä vtedy, ak sme 
niečoho plní, ak sa chceme s niečím podeliť: 
s radosťou, s bolesťami a smútkom, šťastím 
či nešťastím, lebo človek je už raz taký, že 
potrebuje komunikovať. Preto si hľadá part
nerov, a tak sa ľudia pospájajú do spoločen
stva, ktorého tmelom je spoločné presved
čenie, ideály a bratstvo. V tých istých 
súvislostiach navštívila aj Panna M ária 
Alžbetu svoju príbuznú v Aim Karim v jud- 
ských horách. To bola jej púť z Nazareta 
k príbuznej Alžbete. A prečo sa tam vybral? 
Pretože mala v sebe radosť a počatý plod 
života podľa zvestovania, ktoré jej anjel 
oznámil. Táto radosťjej rozpínala srdce a jej 
výrazom sa stala nám všetkým známa M á
riina pieseň chvály a vďaky -  Velebí duša 
moja Pána. Celá naša planéta Zem pocítila 
v Márii osobný kontakt s Bohom, lebo cez 
ňu vstupuje Boh do dejín človeka a dejín 
jeho spásy.

Ešte plynul Starý zákon vo svojej nádeji
i zmietaní sa v dejinných búrkach, ktoré 
vyvolávali ľudia. H erodes kolaboroval 
s Rimanmi, vyvolený ľud Boží bol zotročený

a farizeji spolu so zákonníkmi prekrúcali 
Božie slovo vo vlastných neosvietených 
výkladoch. A prorokmi ohlasovaný Mesiáš 
sa už počal i prišiel potom nečakane a spô
sobom, o akom sa nikomu ani nesnívalo. 
Vedeli o tom iba Mária a potom Jozef. Táto 
skutočnosť presahovala všetku ich predsta
vivosť, preto ju  museli niekomu vyjaviť. 
A ako to opisuje evanjelista Lukáš, M ária 
odišla vyjadriť svoju radosť a svoje sladké 
tajomstvo o počatí na správne miesto -  
k Alžbete do Aim - Karim.

Orgány okupačnej rímskej správy, ani 
predstavitelia Izraela s velkňazmi, farizejmi 
a zákonníkmi -  spolu s Herodesom ani len 
netušili, že ten, ktorého cez tisícročia oča
kávali, už prechádza v matkinom lone praš
nými cestami zasľúbenej zeme. Ten fakt, že 
počala a niesla Božieho Syna vo svojom 
lone, ju nútil, aby ako prvá ohlasovatelka 
oznámila svetu: Pán už je tu, Mesiáš je tu, 
Všemohúci Boh v podobe človeka už je na 
tejto zemi. Jej príbuzná Alžbeta sa prvá 
dozvedela o týchto velkých Pánových skut
koch na našu spásu a pochopila hĺbku 
chválospevu Magnifikát, ktoiý bol výrazom 
prevzácneho zážitku jej dotyku jedinečnej 
Božej milosti, zatienenie Svätým Duchom 
a počatím Božieho Syna. A v tej chvíli sa 
začínajú nové dejiny spásy -  Nový zákon. 
Pre celý svet i pre nás. Napĺňa sa slovo 
proroka o tom, že Boh sám príde a spasí nás. 
A Boh skrze Máriu je tu -  na ľudský spôsob, 
reálne a historicky nezvratne!

Tento nový stav pretrváva, pretože M e
siáš tu zostal aj potom, keď ho ukrižovali. 
Zostal tu po smrti aj po vzkriesení a nane
bovstúpení. Z ostal tu  podľa slov jeho 
prísľubu, že s nami zostane až do skončenia 
sveta. Tajomne je prítomný v Cirkvi, ktorú 
založil a cez sviatosti, ktoré nám táto Cirkev 
vysluhuje, pôsobí tajomným spôsobom, ale 
reálne a pôsobením Svätého Ducha zalieva 
tento svet a nás - ľudí na ňom svetlom, 
pravdou a vždy novým životom. A žije 
v každom z nás, ktorých vykúpil a sviatos
ťami k sebe privtelil, aby sme boli jedno 
s ním ako on je jedno s Otcom.

Aj v každom z nás žije teda Ježiš, a preto 
všetci máme túto radostnú zvesť svetu oh
lasovať predovšetkým svojím životom a rov- * 
nako účasťou na novej evanjelizácii nášho 
súčasného domotaného sveta. Obdivujeme 
nášho Spasiteľa, ktorý nám vo všetkom dal 
príklad. Kade chodil, iba dobre robil a nám 
aj prikázal nasledovať ho v ohlasovaní 
radostnej blahozvesti nebies adresovanej 
svetu, áno aj nášmu súčasnému svetu! Je 
nám všetkým iste zrejmé, že tento svet 
potrebuje vždy nových ohlasovateľov spásy 
skrze Ježiša Krista, nášho božského Maj
stra, Brata a Pána, a to vždy znova, z gene
rácie na generáciu, po stáročia ale i tisícro
čia, ktoré prídu s plynutím času až po jeho 
definitívne naplnenie „v pleróme“ -  v dosiah
nutí konečného stavu vykúpenia a všemoc
nej spásy. Toto je tá radostná perspektíva, 
ktorá nás pri všetkých ťažkostiach života 
napĺňa optimizmom a svätou nádejou, že - 
všetko sa nakoniec vždy dobre skončí, pre
tože náš Boh a Pán dejín i našich osobných 
osudov je nekonečne dobrý a všemohúci.

Nespočetné zástupy, ktoré chodia na 
Levočskú horu, majú teda nielen povinnosť 
pripomínať si cestu Panny Márie k príbuz
nej Alžbete, ale aj žiť tak, ako musí žiť 
človek, ktoiý je nositeľom Boha vo svojom 
srdci. A má povinnosť ohlasovať svetu, že 
Mesiáš je tu, že už ho netreba očakávať 
alebo hľadať v niekom inom. Iba v ňom je 
istá spása a vykúpenie pre každého z nás 
osobne i pre celý svet. Panna Mária nech 
nám v tomto úsilí účinne pomáha, pretože 
vo svojom poslaní Matky a pomocnice 
pokračuje aj po tom všetkom, čo sa ako 
spasiteľné pre nás v jej i Ježišovom živote 
udialo od počiatku až po vyvrcholenie Jeho 
nanebovstúpením a jej nanebovzatím.

Panna Mária, vyprosuj nám stále svetlo 
a silu, aby sme dozrievali v duchu a v prav
de, aby sme vo svojom živote konali iba 
dobro, hlásali iba pravdu a uskutočňovali 
spravodlivosť. Ak sa nám to podarí, nájde
me pravý zmysel života, pokoj, radosť 
a šťastie v pozemskom živote i vo večnosti. 
Nech sa tak stane. Amen.
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Nový chrám v Košiciach
KOŠICE (A. Mesároš, Logos) - Základný 
kameň, ktorý posvätil počas návštevy mesta 
Košíc v roku 1995 sám Svätý Otec Ján 
Pavol II. je od 25. júna 2000 vzácnym kle
notom už dokončeného a novopostaveného 
chrámu gréckokatolíckej farnosti Košice- 
západ na Terase. V tento deň vladyka Milan 
Chautur, CSsR posvätil Chrám apoštolov 
sv. Petra a Pavla, ktorí postavili podľa 
projektu Ing. Arch Michala BaniKa. Naj
väčšiu zásluhu na postavení chrámu má 
nesporne jeho terajší správca otec Michal 
Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila 
a Metoda. Na výstavbe chrám u sa p o 
dieľalo niekoľko firiem a finančnou po
mocou prispeli zahraničné cirkevné nadá
cie, zbierky veriacich a príspevky sponzorov. 
Pôvodný finančný rozpočet chrámu z ľ 3 bol

nakoniec zvýšený o 6 miliónov slovenských 
korún. Chrám má kapacitu asi 500 miest 
a nachádza sa v blízkosti magistrátu mesta 
Košíc. Bude slúžiť pre viac ako štyritisíc 
veriacich. Poslednú večeru a ďalšie štyri 
nádherne vyhotovené ikony umiestnené na 
ikonostase namaľoval Dr. Edmund Bach
man, pôvodom košičan, žijúci v Nemeckom 
Norimbergu. Posviacky chrámu sa zúčast
nilo asi dve tisícky veriacich. S biskupom 
Chauturom sv. liturgiu pri tejto príležitosti 
koncelebrovalo asi dve desiatky gréckoka
tolíckych duchovných. Na posviacke chrá
mu boli prítomní štátny tajomník minister
stva zahraničných vecí Ján Fígeľ, prezident 
Cassoviainvest, a. s. Košice Ing. Alfonz Lu- 
kačin a ďalší významní občianski predsta
vitelia mesta a štátnej správy.

5. august 2000 - 1 0 .  výročie údajných zjavení Panny Márie v  Litmanovej
Piatok 4. august 2000 21,00 akatist 7,00 akatist
18,00 svätá liturgia 22,00 svätá liturgia 8,00 svätá liturgia

24,00 krížová cesta 9,30 slávnostný ruženec
Sobota 5. ausust 2000 (od 23,00 do 5,00 sa bude vo farskom 10,30 slávnostná sv. liturgia,
12,00 sprievod z chrámu na horu Zvir chráme sv. archanjela Michala konať hneď na to poklona
13,30 svätenie vody celonočná poklona Najsvätejšej Eucharistii, Najsvätejšej Eucharistii
14,00 svätá liturgia v rámci ktorej bude o 3,00 svätý ruženec)
15,00 stretnutie mladých
17.00 velká večiereň Nedeľa 6. auaust 2000 Informácie:
18,00 svätá liturgia (zvlášť pre mladých) 5,00 ranné modlitby s bohoslovcami Gréckokatolícky farský úrad
20.00 svätý ruženec 5,30 utiereň Litmí

PREŠOV (TK PB) - Tak ako každoročne aj 
v tomto roku prvý júlový víkend sa na M a
riánskej hore v Levoči konala celoslovenská 
pút, na ktorej sa zišlo do 600 000 veriacich, 
medzi nimi aj niekolko tisíc gréckokatolíkov. 
Pn hlavnom poľnom oltári slúžil generálny 
vikár prešovského biskupstva Ján Zavacký 
v sobotu večer o 20.00 hod. slávnostnú sv. 
liturgiu, po ktorej v kaplnke Uloženia rúcha 
Presvätej Bohorodičky nasledoval Moleben 
k Presvätej Bohorodičke a myrovanie. Otec 
Zavacký sa po skončení prihovoril k pút
nikom a odovzdal im pozdrav od prešov
ského biskupa Mons. Jána Hirku, ktorý bol 
v tom čase v Ríme. Zdôraznil, že na túto 
horu veľmi radi putovali aj naši biskupi 
Peter Pavol Gojdič a Vasiľ Hopko. Vyzval 
tiež veriacich, aby sa modlili za skoré blaho
rečenie biskupa -  mučeníka Petra Pavla 
Gcjdiča a pripomenul, že sám Svätý Otec 
Ján Pavol II. vyjadril túžbu blahorečiť tohto 
veľkého mučeníka viery a vernosti Cirkvi. 
Odpustová slávnosť pokračovala celonoč
ným programom. V nedeľu ráno slúžil sv. 
liturgiu biskupský vikár Pavol Repko 
a v homílii sa veriacim prihovoril Mons. Ján 
Krajňák, riaditeľ biskupského úradu. Púť

vyvrcholila slávnostnou sv. omšou, pri kto
rej sa veriaci modlili aj za zdravie prezidenta 
SR Rudlofa Schustera. V Jubilejnom roku 
2000 privítala Mariánska hora aj zástupcov 
armád zo Slovenska, Poľska a Francúzka.

PREŠOV (TK PB) - Na sviatok svätých 
apoštolov Petra a Pavla slávil generálny 
vikár prešovského biskupstva Mons. Ján 
Gajdoš v kaplnke biskupského úradu ďa
kovnú sv. liturgiu pri príležitosti 30. výročia 
svojej kňazskej vysviacky.

PREŠOV (TK PB) - Diecézna odpustová 
slávnosť sv. Cyrila a M etoda sa aj v tomto 
roku uskutočnila uplynulý víkend 8. a 9. júla 
v Sťropkove. Slávnostnú sv. liturgiu v ta
mojšom chráme slávil v nedeľu diecézny 
prešovský biskup Mons. Ján Hirka. Na 
Velkú Moravu prišli títo misionári a viero- 
zvestcovia v roku 863, na pozvanie kniežaťa 
Rastislava, po tom, ako cisár Michal III. 
vyhovel jeho žiadosti. Solúnsky bratia pri
niesli so sebou ostatky sv. Klimenta a by- 
zanské zákonníky, ktoré neskôr Konštantín 
preložil do staroslovienčiny, tiež Sväté pís
mo a liturgické knihy v zrozumiteľnej reči 
pre vtedajších obyvateľov Velkej Moravy.

Gréckokatolícka cirkev dodnes používa 
mnohé modlitby, pobožnosti a piesne, kto
rých autormi boli ich nasledovníci. 
SNAKOV (F. D ancák) - Obecný úrad 
v Snakove, Gréckokatolícky farský úrad 
v Snakove, Združenie inteligencie Ŕusínov 
na Slovensku a OO Rusínskej obrody 
v Bardejove, usporiadal v nedeľu dňa 25. 
júna 2000 v Kultúrnom dome v Snakove 
besedu o živote a tvorbe Emila Kubeka 
(1857-1940), bývalého miestneho kňaza, 
rusínskeho spisovateľa, jazykovedca a 
rodoľuba. Besedu, ktorá sa uskutočnila pri 
p rílež ito sti 60. výročia úm rtia  toh to  
významného kňaza gréckokatolíckej cirkvi 
(+  17. jú la 1940), otvoril starosta obce 
Snakov Ján Bialko. Úvodný príhovor mal 
Ivan Bandurič, predseda RO Bardejov. 
Besedu, k to rú  m oderovala  Jane tte  
Lišivková z Kurova, mal František Dancák, 
autor knihy o Emilovi Kubekovi. Celé toto 
vydarené po d u ja tie  v preplnenom  
ku ltú rnom  dom e bolo  sprevádzané 
vystúpením Speváckeho súboru Klubu 
dôchodcov z Bardejova a rodiny Železných 
z Chmeľovej.
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Druhá cyklistická túra
“D uchu Svätý, pravý Bože  

náš, posilni nás vo svätej viere 
a vo vernosti Kristovej Cirkvi. ” 

(3. ta jom stvo  slávneho 
ruženca)

„Na počiatku stvoril Boh nebo 
a zem. Zem však bola pustá  
a p rázd n a , tm a bo la  nad  
priepasťou  a D uch B oží sa 
vznášal nad vodami“ (Gn 1,1- 
2). Keď by sme si rozobrali 
poslednú časť tohto súveršia, 
ktorý nám  hovorí o počiatku 
sveta: „...a Duch Boží sa vznášal 
nad vodam i..“, mohli by sme 
z toho vlastne usúdiť, že prvý 
pohyb na svete vykonal vlastne 
Duch Svätý, ktorý „krúžil“ nad 
započatým  „dielom  B ožím “. 
Tieto slová zo Svätého písma 
stim ulovali o tca  Mgr. Pavla 
Dancáka, správcu farnosti Nový 
Ruskov, k zrodu myšlienky zor
ganizovať nejakú púť s mláde
žou. Výsledkom bola m ládež
nícka cyklistická túra. Záverečná
4. etapa už jej II. ročníka sa 
uskutočnila dňa 17. júna 2000. 
Neustále sa niesla v duchu hesla: 
“Pozvanie do tretieho tisícročia”. 
Otec Pavol chcel týmto vyzvať 
všetku m ládež trebišovského 
protopresbyterátu. aby prišla o- 
sláviť vstup do nového tisícročia, 
osláviť výročie príchodu Ježiša 
Krista na tento svet. Ježiš presne 
pred 2000 rokmi prišiel na tento 
svet s Božím zámerom očistiť ho 
od otroctva hriechu, prišiel s Bo
žím zámerom zbaviť moci zlého 
ducha -  satana, ktorý niekedy 
nachádza svoje pôsobisko v na
šich srdciach. Táto oslava sa 
našej farnosti celkom vydarila, 
veď na záverečnú túru prišlo 
okolo 260 detí rôzneho viero
vyznania. Všetci sme mali na 
sebe žlté tričká s logom tejto 
cyklotúiy. Podobali sme sa slnku, 
ktoré svojimi žltými lúčmi na nás 
žiari v teplých dňoch. Aj my sme 
chceli žiariť na ostatných ľudí 
práve lúčm i nebeskej lásky, 
ktorou nás náš Nebeský Otec 
stále obklopuje a touto láskou aj 
iných oslepiť. Vcelku sa nám to 
darilo. Veď keď sa v ten deň 
začalo „duchovné ráno“, prišla 
nás vyprevadiť takmer polovica 
dediny. O 7,25 hodine sme našu 
púť začali m od litbou  prvej 
desiatky slávneho ruženca. Po

tejto úvodnej duchovnej posile 
sme sa vydali na deťmi dlho 
očakávanú a vytúženú cestu. 
Vydali sme sa na pútnickú cestu 
podobne ako naši dávni kres
ťanskí predkovia, ktorí putovali 
k hrobu svätých apoštolov, lebo 
verili, že tieto miesta sú miestami 
om ilosteným i, na ktorých sa 
možno hmatateľne stretnúť s Bo
hom; miesta, ktoré označil sám 
Boh: miesta, kde sa stretali cesty 
Božie s cestami ľudskými. No my 
sme nešli na hroby svätých 
apoštolov, ale do chrámov, kde 
je „stelesnený“ a stále živý Kris
tus v Najsvätejšej Eucharistii,

aby nás obklopil svojim i 
milosťami. Z chrámu Ochrany 
Presvätej Bohorodičky v Novom 
Ruskove za hlasu sirén z poli
cajných majákov sa tunajšia, ale 
aj sečovská mládež, na čele so 
svojím duchovným otcom Mgr. 
Štefanom  Keruľ-Kmecom, ba 
dokonca aj mládež z Okružnej 
(okres Prešov, ktorá k nám prišla 
na dvoch nákladných aviách na 
čele s o tcom  ThLic. Pavlom 
Dancákom  ml.) sa vydala na 
cestu do Trebišova. Po 30 minú
tovej ceste sme došli k 1. zastáv
ke. Tu nás už netrpezlivo očaká
vala trebišovská mládež (rôznej 
vekovej kategórie) na čele 
s otcom protopresbyterom D u
šanom Semanom. Po duchov
nom povzbudení v Trebišovskom 
chrám e U spen ia  Presvätej 
Bohorodičky a po oboznámení 
sa s ďalšími organizačnými po
kynmi sme pokračovali ďalej. Už 
tu nás bolo 182 detí a tento počet 
sa neustále zvyšoval. Z Trebišo
va sme bicyklami krútili do Veľat.

Táto cesta bola trochu zdĺhavá, 
aj keď sme mohli ísť rýchlejšie, 
museli sme dodržiavať tempo, 
lebo tí najmenší niekedy zaostá
vali. Nechceli sme sa predbiehať, 
lebo ako otec Dancák zdôraznil: 
“...toto nie sú preteky mieru...”. 
My sme mali v úmysle “zjedno
tení v D uchu”, vo vzájomnom 
pochopení a porozumení jednak 
obdivovať chrám y, navštíviť 
Eucharistického Krista a jednak 
si trocha zašportovať. Niekedy 
však organizátori museli aj za
siahnuť so zvýšeným hlasom na 
niektoré deti, lebo sa neustále 
predbiehali a blokovali cestu. No

po prvom upozornení sme sa 
snažili správať disciplinovane. 
Po vyše hodinovej ceste sme 
dorazili do chrámu Narodenia 
Presvätej Bohorodičky vo Veľa- 
toch. Po modlitbe 3. desiatku 
Slávneho ruženca, ktorý viedli 
bohoslovci z Ruskova. sme opäť 
vzývali Svätého Ducha, aby nás 
neustále posilňoval vo vytrva
losti, telesnej i duchovnej sile 
a v kresťanskej viere. Po modlitbe 
nás čakalo vonku malé občer
stvenie a hneď sme nastúpili na 
ďalšiu cestu do Michalian, aby 
sme dodržiavali časový harmo
nogram . Po síce krátkej, ale 
trocha náročnej a kľukatej ceste 
sme došli do obce. Po duchov
nom odpočinku sme opäť pokra
čovali ďalej v dôsledku časovej 
tiesne. Tu sme sa však dozvedeli, 
že je pred nami prvý náročnejší 
kopček, ktorý musíme zdolať, 
aby sme sa dostali do Lastoviec. 
Neskôr sa však ukázalo, že sa asi 
organizátori slovne pomýlili, 
lebo to nebol kopček, ale riadny

kopčisko. No my, upretí očami 
stále k nebeským výšinám, sme 
ho ľahko zvládli za 50 minút, aj 
keď síce nie všetci, lebo mnohí už 
boli ustatí, a tak sa vyviezli hore 
autami, ktoré boli s prívesnými 
vozíkmi špeciálne na takúto 
situáciu pripravené.

V Lastovc ach nás pekne 
privítala tunajšia mládež. Ako na 
ostatných miestach, aj tu sme 
sa duchovne, ale aj telesne posil
nili. Po malom občerstvení sme 
pokračovali ďalej. Najbližšia 
zastávka bola až v Upore. Táto 
cesta sa nám veľmi páčila, lebo 
keď sme sa s určenou rýchlosťou 
rozbehli z Lastoviec, takmer 40 
minút sme sa vôbec nemuseli 
namáhať, pretože sme išli dole 
kopcom. Bola to “uvoľňujúca “  ̂
jazd a . Po tom to  viac-menej 
dlhom “slalome” sme zašli do 
Upora. Na naše prekvapenie 
(ako aj v ostatných dedinách)
i tu nás veriaci privítali s velkým 
aplauzom. Preto do chrámu Zo
slania Svätého Ducha sme šli 
s velkým nadšením a s radosťou, 
nepozerajúc na našu únavu. Po 
krátkej m odlitbe a oslavnom 
speve „Kráľu nebeský...“ nás 
vonku čakalo obnovenie zásob 
potravín. Podávali nám obložené 
rohlíky a malinovky. Mnohým to 
padlo dobre, lebo sa už míňali 
zásoby jedla. V tejto dedine bolo 
vidieť vzájomnú súhru a súdrž
nosť obyvateľov, ako žijú naplno 
kresťanským životom. Ale vďaka , 
Obecnému úradu a vďaka spon
zorom mohli títo ľudia potešiť 
nielen menších účastníkov tejto 
cyklistickej túry. Z Úpora sme 
preto odchádzali s velkou rados
ťou a posilou. Asi 15 minút nám 
trvala cesta do ďalšej zastávky-  
Stanče. Keďže bolo tesne pred 
12,00 hodinou, pomodlili sme sa 
v tomto chráme radostné “Anjel 
Pána...” a hneď sme pokračovali 
ďalej v našej túre. Po 25 minú
tovej ceste najbližšou zastávkou 
bol Nižný Žipov. V Zipove nám 
organizátori povedali, že v po
slednej zastávke tejto etapy 
a tohto ročníka -  v Ceľovciach, 
nás okrem veriacich už očakáva 
košický exarcha vladyka Milan 
C hautur, CSsR, ktorý sa pre 
neodkladné povinnosti nemohol 
zúčastniť na celej cyklotúre. Pre
to zo Žipova sme sa rýchlo poná
hľali do Čeľoviec. V čeľovskom 
chrám e N arodenia Presvätej 
B ohorodičky sa po krátkom 
príhovore miestneho presbytera 
Mgr. Dávida Zorvana k nám pri
hovoril aj vladyka Milan slovami
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presiaknutými Božou láskou, 
ktoré nás veľmi povzbudili. 
Spolu s ním sme ešte na konci 

T odslúžili aj Moleben k Najsvätej
šiemu Srdcu Ježišovmu. A po
tom už nasledovalo veľké agapé. 
Opäť sponzori a starosta obce 
Čelovce nám usporiadali hosti
nu v miestnom kultúrnom dome, 
kde sa podáva! guláš. Spolu 
snami obedovali aj vladyka 
Milan a prítom ní duchovní 
otcovia. Pred gulášom mal ešte 
stručný prejav pán starosta obce 
a po modlitbe pred jedlom sme 
sa s radosťou pustili „do toho“. 
Tamojšie pani kuchárky navarili 
veľmi chutný guláš, lebo p o 
niektorí -  ako sa ľudovo hovorí
- to obrátili dvakrát. Po posil
ňujúcom jedle a po 30 m inú
tovom oddychu sme sa rozdelili 
podľa farností do skupiniek, aby 
sme sa s našimi duchovnými 
otcami vydali na spiatočnú cestu 
domov.

Na spiatočnej ceste sme sa ešte 
zastavili aj v Malom Ruskove, 
v chráme zasvätenom  našim  
vierozvestcom Cyrilovi a Meto
dovi -  filiálna obec Nove'ho 
Ruskova - ,  kde sme m ohli 
obdivovať krásny ( aj ked ešte 
nedokončený) ikonostas. Aj tu 
nás ľudia pohostili malým  
občerstvením. Na naše prekva
penie nás tu objavil aj vladyka 
Milan, takže sme sa tu trocha 
zdržali. Potom sme pokračovali 
každý svojou cestou.

Počasie nám takm er stále 
prialo, aj ked z rána bolo troška 
chladnejšie a okolo obeda nás 
osviežili mierne prehánky. Celá 
túra sa všetkým páčila. Prebehla 
takmer bez nejakých prekážok. 
Nedali sme ani vážnejšiu prácu 
nášmu zdravotníckemu tímu na 
čele s pánom doktorom Porub- 
com, iba jeden ojedinelý pád a aj 
to z podcenenia bezpečnosti na 
ceste v takejto veľkej kolóne.

A na záver tak, ako sa to píše 
vo Svätom písme: “...hoci ste zlí, 
viete dávať dobré dary svojim 
deťom: o čo skôr dá váš Otec, 
ktorý je na nebesiach, dobré veci 
tým, čo ho prosia...” (Mt 7, 11), 
veríme a vyprosujeme usporia
dateľovi otcovi Pavlovi Dancá- 
kovi, všetkým ďalším organizá
torom a sponzorom, ktorí čo len 

* malou čiastkou a snahou prispeli 
k šťastnému priebehu tejto túry, 
hojnosť darov Svätého Ducha 
a veľa Božích milostí.

Peter Olšavský

Liturgický kalendár
Pondelok 24 .7 . -  Boris a Gleb, muče
níci
Rúcho červené. Menlivé časti sú zo 
služby o mučeníkoch. 1 Kor 5 ,9 -1 3 ; 
6 ,1 -1 1 , zač. 134; Mt 1 3 ,54 -58 , zač. 
56

Utorok 2 5 .7 . -  Zosnutie sv. Anny
Rúcho svetlé . A ntifóny  predobra- 
zujúce alebo každodenné. Tropár o sv. 
Anne, Slávakc .dákosv.Anne, I teraz 
podľa predpisu. Prokimen, a le lu ja  
a pričasten o sv. Anne. Gal 4 ,2 2 -2 7 , 
zač. 210; Lk 8 ,1 6 -2 1 , zač. 36

Streda 2 6 .7 .-H e rm o la o s , 
veľkom učeníka spoločníci
Rúcho červené. Menlivé časti zo 
stredy alebo o m učeníkovi.
1 Kor 7 ,1 2 -2 4 , zač. 137;
M t 1 5 ,1 2 -2 1 , zač. 61

Štvrtok 2 7 .7 . -  
Panteleimón, 
veľkomuče- 
ník, Sed- 
mopočetníci 
M enlivé  časti 
zo služby o m u
čeníkovi. 2 Tim 2,1 - 
10, zač. 292; Lk 2 1 ,1 2 -
19, zač. 106

Piatok 28. 7 . - P rochor a spo 
ločníci, diakoni a apoštoli
Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti 
z piatku. 1 Kor 7, 35-40; 8 ,1 -7 ; Mt
15, 29-31, zač. 63

Sobota 2 9 .7 . -  Kallin ik, mučeník
Menlivé časti zo soboty. Rim 1 2 ,1 -  
3, zač. 108; M t 1 0 ,37 -42 ; 11 ,1 , zač. 
39

Nedeľa 3 0 .7 . -  S ilas, S ilván a spo
ločníci, apoštoli
-  7. nedeľa po 5 0 -n ic i -  6. hlas
Rúcho svetlé. Radové evanjelium na 
utierni je siedme. Antifóny sú nedeľ
né. Tropár z hlasu, Sláva kondákz hla
su, I teraz podľa predpisu. Prokimen, 
aleluja a pričasten z hlasu. Rim 15, 
1-7, zač. 116; M t 9. 27-35, zač. 33

Pondelok 3 1 .7 . -  Predprazdenstvo 
sprievodu so sv. Krížom
Rúcho svetlé . A ntifóny  predobra- 
zujúce, alebo každodenné. Tropár, 
Sláva I teraz z predprazdenstva. Pro
kimen, aleluja a pričasten z pondelka.
1 Kor 9 ,1 3 -1 8 , zač. 142; Mt 1 6 ,1 -
6, zač. 65

Utorok 1 .8 . -  Makabejskí mučeníci
-  S lávnostný sprievod so sv. Krížom
Rúcho pôstnej farby. Antifóny predo- 
brazujúce alebo každodenné. Tropár
o sv. kríži a o mučeníkoch, Sláva kon- 
dák o m učeníkoch, I teraz kondák

o sv. kríži. Namiesto Svätý Bože sa 
spieva Tvojmu krížu. Prokimen, alelu
ja a pričasten najprv krížu a potom
0 svätých. 1 Kor 10, 5-12, zač. 144; 
Hebr 11, 33-40; 1 2 ,1 -2 , zač. 330; 
Mt 16, 6-12, zač. 66; Mt 10, 16-22, 
zač. 36
Svätenie vody predpísaným spôso
bom na dnešný deň.
Streda 2 .8 . -  Prenesenie ostatkov 
prvomučeníka Štefana
Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti zo 
stredy alebo zo služby o mučeníkovi.
1 Kor 10, 12-22, zač. 145; Mt 16, 
20-24, zač. 68

Štvrtok 3 .8 . -  Izák, Dalmata Faust, 
prepodobní

~  Rúcho svetlé. Menlivé časti 
zo štvrtku. 1 Kor 1 0 ,2 8 - 

33 ; 11, 1 -8 , zač. 
147; Mt 16, 24- 

28, zač. 69

Piatok 4 .8 . -  
Sedem efez- 

ských m učen í
kov

Rúcho pôstnej farby. 
M en livé  časti z p iatku.

1 Kor 1 1 ,8 -2 3 , zač. 148; Mt 
1 7 ,1 0 -1 7 , zač. 71

Sobota 5 .8 . -  Predprazdenstvo Pre
menenia Pána
Rúcho svetlé. Antifóny predobrazu- 
júce alebo každodenné. Tropár Sláva
I teraz z predprazdenstva. Prokimen, 
aleluja a pričasten zo soboty. Rim 13, 
1-10, zač. 111; M t 12, 30-37, zač 
47

Nedeľa 6 .8 . -  Premenenie Pána.
- 8 .  nedeľa po 5 0 -n ic i
Rúcho svetlé. V prípade, že na nedeľu 
pripadne sviatok Pána, všetky menlivé 
časti sú zo sviatku Pána, hlas sa 
vynecháva. Antifóny z Premenenia. 
Refrén tretej antifóny je tropár sviatku. 
Vchod, tropár Sláva I teraz kondák, 
prokimen, aleluja a pričasten z Pre
menenia. 2 Pet 1, 10-19, zač. 65; 
Mt 17, 1-9, zač. 70. Namiesto Dô
stojné je sa spieva Zvelebuj a IX. ir- 
mos z utierne Premenenia. Myrova- 
nie.
Na liturgiách vo všedné dni do 13. 
augusta sa sp ieva jú  prvá a druhá 
antifóna z Premenenia, Blaženstvá. 
Vchod: Podte pokloňme s a ... preme
nil si sa na hore. Tropár Sláva I teraz 
kondák, prokimen, aleluja a pričasten 
z Prem enenia. Č ítania sú radové. 
N am iesto  D ôsto jné  je  sa sp ieva  
Zvelebuj a IX. irmos. Rúcho je svetlé.

Vojtech Boháč

Z myšlienok na každý deň
6. nedeľa po ZSD
„Aby ste vedeli, že Syn človeka má na 

zemiodpúšfaťhriechy... “(M t9,9).
Aby ste vedeli, že má moc... Farizeji 

a zákonníci usudzujú správne, že len Boh 
má moc odpúšfať hriechy... Teraz im Ježiš 
dokázal, že aj on má túto moc. Kto dokáže 
jedným slovom viditeľné telesné uzdra
venie, je schopný dať zázračne i duševné 
uzdravenie. Zázrak bol tu znamením
i dôkazom... Sme si vedomí tejto milosti
i v našom živote?

Dr. M iloš Vítek v knihe Mathausen- 
Dachau o p is u je  radosť väzňov po 
oslobodení tábora Dachau Američanmi. 
Pri vstupe osloboditeľov väzni sa hrnú 
k vstupnej bráne, vítajú ich, nosia na 
ramenách, objímajú a bozkávajú ich, 
plačú z dojatia, že boli oslobodeníz pek
la hrôzy. S najhlbším pohnutím a s úža
som prežívajú veľkú radosť tejto chvíle.

Podobná je aj radosť hriešnika z os
lobodenia z hriechov v dobrej vykonanej 
spovedi... Ďakujme Bohu, že poveril 
apoštolov a skrz nich ich nástupcov - 
biskupov a kňazov -, ktorí Božou mocou 
môžu odpúšťať hriechy už tu na zemi.

7. nedeľa po ZSD
„ Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním 

dvaja slepci... “ (Mt 9,27).
Sv. evanjelista Matúš nám spomína 

dvoch slepcov, k torí iš li za Kristom 
a prosili o uzdravenie. Dokonca „kriča li“ 
na neho. A boli uzdravení.

Koho nasledujeme my?
0 sv. Václavovi hovorí legenda, že keď 

raz v zime šiel za svojim i povinnosťami, 
jeho sprievodcovi bolo veľmi zima. Sv. 
Václav mu povedal, aby kráčal v jeho 
stopách. A hľa, zima úplne prestala.

Aj my kráčajme po Kristových sto
pách -  všetky kríze a bolesti nám budú 
ľahké a príjemné. Ježiš nás o tom uisťuje 
slovami: „Podte ku mne všetci, ktorí sa 
namáhate a ste preťažení, a ja vás 
pos iln ím ... M oje  jarm o je príjem né 
a moje bremeno ľahké“ (Mt 11,28 ; 30).

Premenenie Pána
„Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný 

oblak a z oblaku zaznel hlas: «je môj 
milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie»" 
(Mt 17,5).

Dánsky spisovateľ Hans Christian 
Andersen na sklonku svo jho života 
napísal svoj vlastný životopis s príznač
ným nápisom: Rozprávka môjho života.
V ňom píše: „M ôj život to bola naozajst
ná rozprávka, taká bohatá a ľúbezná...“

Kiež by to o sebe mohol povedať každý 
na sklonku svojho života. Že náš život bol 
každému m ilý a ľúbezný. Predovšetkým 
kiež by to o nás mohol povedať Boh: Toto 
je môj milovaný syn, milovaná dcéra, 
v ktorých mám zaľúbenie.

-fd -
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hrebeňovka
A
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A - neizraelský prorok (pri vstupe do Kanaánu)
B - Boh (hebr.)
C - Samsonova žena 
D - Kristus (hebr.)
E - kozmický program 
F - archeolog. nálezisko zvitkov 
G - rozprávkový princ
H - prorok, ktorý pomazal kráľov Šaula, Dávida a 
Jeroboama 
I - Velká noc

(Správne riešenie z  čísla 14 je: rovnaké sú obrázky C a G. /  
A-čapica, B-ozdoba klobúka, D-ozveny E-stuha na 

klobúku, F-úsmev, H-kravata, I-brmbolec na čiapke/)

Schody do oeba
j o r d An

Pod s nami aj ty kráčať schodami do neba, 
pod s nami aj ty kráčať, viac k tomu netreba. 
Pod s nami aj ty cestou, ktorou nás volá Pán, 
tak smelo sa k nám pridaj, tou cestou je On sám. 

Lebo On je Pán pánov a náš Kráľ.

Ak ti chýba láska, stačí, ak budeš chcieť, 
otvor mu svoje srdce, chce s tebou byť, my tiež. 
Ak ti chýba nádej, stačí, ak budeš chcieť, 
otvor mu svoje dlane, naplní ich, my tiež.

Lebo On je Pán pánov a náš Kráľ

pre Váš dsmev
Vo vlaku cestuje mládenec a číta Bibliu. Zrazu 

vykríkne: „Pán Boh je borec, previedol Izrael
čanov cez Červené more!“

Spolucestujúci ho schladí: „Prosím vás, na tom 
nie je nič zázračné. Bolo tam iba 20 cm vody.“ 

Mládenec číta ďalej a po chvíli opäť zvolá: „Pán 
Boh je borec, utopil Egypťanov v 20 cm vody!“

Ako sa ti páči v škole? -  pýta sa matka 
malého Dušanka.
Vôbec sa mi nepáči.
A prečo?
Lebo úlohy riešime my, a plat dostáva 
pán učiteľ.

Dnešné otázky:
1. Biskup Pavol Gojdič sa narodil v:
A-Prešove; B-Košiciach; C-Ruských Pekľanoch
2. Katolíckych biskupstiev a apošt. exarchátov je na 

Slovensku:
A-6; B-7; C-8
3. Jeruzalem v roku 70 zničil:
A-Kornélius; B-Augustus; C-Títus
4. Sviatok sv. Sedmopočetnikovje:
A-5.7.; B -17.7.; C-27.7.

M

O dpovede s vystrihnutým  logom súťaže a kupónom  
zasielajte na adresu redakcie s označením: súťaž so slovom 
do 15.08.2000, alebo ich doručte do schránky na Hlavnej 
1 v Prešove.

Výherca získa knihu O kňazstve a nástenný kalendár. 

VÝHERCOVIA:

Číslo 11-12
Správne odpovede: B B A B (28 správnych odpovedí) 
Výherca: Mgr. Anna Bobulská 

065 47 Šambron 36

Číslo 13
^ 3  Správne odpovede: A B B A (11 správnych odpovedí) 
GO Výherca: Mária Pavlovská 

^ Pod kopaninou 17
082 71 Lipany

t  Blahoželáme.
CO PS pre ostatných: píšte a vyhrajte!!!

* " * . 1 7
Sväté mesto II.
Ukončenie našej púte po 
Svätej zemi v  jej srdci - 
Je ru zale m a

Hrabová Rozloha
0 osude nášho dálšieho 
drevené chrámu i líidí, ktorí 
ho navštevovali

Duchovné čítanie
Na celý mesiac august 
dostatok poučného čítania

Súťaž pre Vás
skúste v y h ra ť  pekné knihy

mailto:slovogrk@nextra.sk
mailto:jesuchy@pathcom.com


Slovo 19 inzercia

Dňa 23. júla 2000 o 10.30 hod sa v Hrabskom 
uskutoční posviacka obnoveného 

gréckokatolíckeho 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

B L A H O Ž E L A N I E

V mesiaci jún sa dožili významných jubileí:
Štefan Baník, tit. arcidekan, na odpočinku v Pre- 
šove - 8.6. - 25 rokov ordinácie
Štefan Simko, tit. kanonik, na odpočinku v Ko
šiciach- 16.6. - 60 rokov ordinácie 
Alexej Miroššay. tit. kanonik, na odpočinku v Ko
šiciach- 16.6. - 60 rokov ordinácie 
Mons. Ján Gajdoš, generálny vikár GKB v Prešove
- 29.6. - 30 rokov ordinácie

V mesiaci jún sa dožili významných jubileí: 
Michal Kučera, okr. dekan, správca farnosti 
Vranov-Čememé - 4.7. - 35 rokov ordinácie 
Štefan Simko, tit. kanonik, na odpočinku v Ko
šiciach- 16.7.-85. narodeniny
Michal Veliký. tit. kanonik, na odpočinku v Ko
šiciach- 26.7. - 65 rokov ordinácie 
Pavol Stanko, tit. arcidekan, správca farnosti 
Topoľa - 31.7. - 40 rokov ordinácie

M noho rokov, šťastných rokov!

S P O M Í N A M E

Dňa 24. júna 2000 po dlhej a ťažkej chorobe v 59 
roku života a 28 roku kňazstva usnul v P á
nu gréckokatolícky kňaz Rudolf Zachariáš, tit. 
arcidekan. Otec Zachariáš sa narodil 13. októbra 
1940 vKlemberku (Klenov). Kňazskú vysviacku 
prijal v máji 1972 v Košiciach. Po roku 1989 
pôsobil v Košiciach až do choroby ako výpomocný 
kňaz. Pohrebné obrady vykonal košický apoštolský 
exarcha Milan Chautur za spoluúčasti Mons. 
Eduarda Kojnoka, osobného priateľa zosnulého 
dňa 28. júna 2000 v katedrále Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach.
Večnú pamiatku, zachovaj mu Pane, vo svojom 
pokoji!

I N Z E R C I A

Hľadáme dodávateľa ikonostasu a nástenných 
malieb do nášho nového chrámu. Prihlásiť sa mô
žete na Gréckokatolíckom farskom úrade Rakovec 
nad Ondavou 072 03 do konca júla 2000. Tel. číslo: 
0946/ 64 89 521

Siasl dušu svnin - 95 Sk
Tvrdá väzba: 120 Sk 

objednávky zasielajte na adresu: PETRA, 
P.O.Box 204,000 01 Prešov čím skôr !ii

í i  m  n

P E T R A
Hlavná 3 v Prešove ponúka
Liturgické predmety:

Kadidelnice od 1.850,- Sk 
Tymián (osem druhov) od 110.- Sk 
Uhlie samozápalné: 10 ks za 50,- Sk 
Uhlie obyčajné: 100 ks za 250.- Sk 
Olejové sviečky sadrové za 520,- Sk 
Olej do sviečok (5 1. bez vône) za 493,- Sk 
Oplechované ikony už od 50,- Sk 
Ikony (tvrdý podklad - A3) už od 250.- Sk

Knižné tituly:
A znova žijeme - 65,- Sk 
Akatist k Bohorodičke - 12,- Sk 
Dejiny gréckokatolíckej cirkvi - 182,- Sk 
Dejiny košického biskupstva - 165,- Sk 
Dokumenky prvých dvoch 
ekumenických snemov - 55,- Sk 
Duchovné piesne - 90.- Sk 
Modlime sa k Pánovi - 70,- Sk 
Patrológia - 100.- Sk 
Povzbudenie mladým - 150.- Sk 
Synaxár - 120,- Sk

A ďalšie knihy z domácej i zahraničnej 
produkcie. Navštívte nás!

i S k  SPOLOK SVÄTÉHO 
( | | | | )  C YR ILA  A  M ETO D A

NAŠI JUBILANTI 
Ľudmila Baľaková zo Záhora, 
A nna Čižmárová z Trebišova, 
Anna Kimáková z Košíc, Mária 
Suváková zo Svidníka, Mgr. Ka
tarína Zadanská z Trebišova 
M ária Bugeľová zo Sečovskej 
Polianky, Mária Kučmašová zo 
S obran iec , A nna K urišková 
z Dlhého Klčova, Terézia Šepe- 
ľáková zo Zemplínskeho Jastra
bia, Anna Široká z Levoče 
M ária Dargajová z Vranova -  
Č em erného, Peter Grefio zo 
S trážskeho, A nna Jenčíková 
z Michaloviec, Mária Kicáková 
z Košíc, Ján  Koščo z M icha
loviec, M ária  M iterčaková 
z Kožuchova, Mária Volečková 
zo Stanče
Ján  Beca z U breža, Barbora 
Berešová z Trebišova, Anna Billá 
z Ličartoviec, Helena Covanová 
z Voliče, Mária Januchovájz Vo
liče, M ária Románová zo Šariš
ského Štiavnika, Michal Puškár 
z Trnavy pri Laborci 
M ária Bejková z Ľubice, Michal 
Lešo z Novosadu 
Anna Chripaková z Voliče, Má
ria Ihnátová z Dlhého Klčova 
Všetkým jubilantom  vyprosu
jeme hojnosť Božich milostí na 
mnoho rokov, šťastných rokov.

DARCOVIA
Emil Dančo, Vlača 20 Sk; Elena 
Dančová, Vlača 20 Sk; Zuzana 
G ačová, V lača 20 Sk; Anna 
Šimková, Vlača 20 Sk; Mária 
Cimbalová, Bratislava 20 Sk; 
PhDr. Daniel Škoviera, Bratis
lava 20 Sk; Michal Feckanič, 
Radvaň nad Laborcom 100 Sk; 
A nna K užm ová, H ažín  nad 
Cirochou 100 Sk; EvaPogáčová, 
Bardejov 20 Sk; Ing. Ján Strop- 
kovič, Žilina 500 Sk; Terézia 
Šalapová, Lesné 100 Sk; Mária 
Štachyrová. Poruba pod Vihor
latom 100 Sk; Monika Tremková, 
Stakčín 100 Sk

SVIATOK PATRÓNOV 
SPOLKU
5. júla na sviatok sv. Cyrila a Me
toda bola na viacerých miestach 
slávená sv. liturgia za našich 
členov. V ten deň v cyrilometod- 
skom pásme rádia Regina vystú
pil aj otec Michal Hospodár, pred
seda SSCM v rozhovore o deji
nách i prítomnosti cyrilo-metod. 
dedičstva v Grécko-kat. cirkvi.
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KONGRES KOMUNITY JÁN KRSTITEĽ
v dňoch 22.7. -  23.7. 2000

Mestská hala v Prešove

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

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

Zároveň sa spoločne obzrieme
za päťročným pôsobením Komunity na Slovensku.

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 Záhorského

so 16 valcami, 
s bočným roztt 
stranový rozte 
farebnice, pri

ružová 22, prešov, tel./fax: ogi-7 7 11 407, e-mail: vmv(« vadíum.si

VYDAVATEHSTVo  I


