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Ruské Peklány
Pri príležitosti 40. výročia smrti biskupa
- mučeníka Petra Pavla Gojdiča sa v sobotu
15. júla za účasti asi 2000 veriacich konala
v jeho rodisku v Ruských Pekľanoch sláv
nosť „sp o m ien k a n a svedkov viery“.
Prinášame reportáž a príhovor o. biskupa
Jána Hirku.
str. 4-6

Odhalenie tabule
5. júla 2000 sa Dominikánske námestie
v Košiciach stalo dejiskom spomienkového
aktu na oboch významných biskupov slo
venskej gréckokatolíckej cirkvi - Pavla Petra
Gojdiča, OSBM a Vasiľa Hopku, ako aj na
všetkých kňazov a veriacich, ktorí trpeli
a položili svoj život pre vieru v Ježiša Krista.
str. 7-9

Matka našich
miestnych cirkví
Zakarpatská Ukrajina dnes viac ako
inokedy potrebuje pomoc hlavne v duchov
nej oblasti. Misionári zo Slovenska sa pri
pojením k ďalším misiám snažia akoby
splatiť dlh našich miestnych cirkví, ktoré
vyrástli z lona Mikačevskej eparchie.
str. 10-11

úmysel
apoštolátu modlitby
• Aby vedeckí pracovníci a akade
mický svet pri hľadaní pravdy našli
cestu k Rohu, nebeskému Otcovi.
• Aby sa vzťahy mohamedánov
a kresťanov vyznačovali vzájomným
porozumením a úctou.

Jeruzalem m
Jeruzalem je veľmi veľké mesto, a preto
pútnikom poskytuje m nožstvo zážitkov
spojených s jeho históriou.
Týmto číslom sa ukončuje séria repor
táži zo Svätej Zeme. kde sme Vám prinášali
a opisovali nezabudnuteľné zážitky. Ak Vás
upútali, navšívte túto požehnanú krajinu
a to, o čom čítate, prežijete na vlastnej koži.
str. 16-17

úvodník

ThLic. Marek Rozkoš

košický p ro to p re sb y te r
(dekan)

Letné mesiace, ktoré práve prežívame, sú nielen kev, ktorá prostredníctvom sviatostí privádza Ježiša
možnosťou oddychu a načerpania nových síl do Krista znovu na tento svet. Preto aj centrom našich
ďalšej práce, ale aj príležitosťou pre stretnutie sa stretnutí v spoločenstve cirkvi je E ucharistia m no h ý ch z n á s n a p ú tia c h či o d p u sto v ý c h stretnutie sa so živým Kristom, ktorý je obetníkom
slávnostiach.
a zároveň obetou, ktorá je tým najcennejším darom,
Určite m nohí z nás si nevedia predstaviť slávnosť aký človek môže dať Bohu. Zároveň prostredníc
Nanebovzatia Panny M árie bez púte do Klokočová tvom znaku chleba sa s nami Kristus zjednocuje
či Lutiny. Stali sa temer neodmysliteľnou súčasťou tak mocne, ako sa zjednocuje pokrm s naším telom,
leta. Je pozoruhodné, že nielen my, Slováci, sa aby sa stal našou posilou.
Pán Ježiš vedel, že človek bez ochrany a opatery
stretávame na mariánskych pútiach, ale aj okolité
národy sa podobne stretávajú na veľkolepých sláv je vystavený diablovým útokom, preto vidiac na kríži
nostiach konaných v spoločenstve s Bohorodičkou, starostlivosť svojej Matky, zveruje pod jej ochranu
poľská Čenstochová, maďarský Mariapócs, rakúsky údy svojho tajomného tela - členov prvotnej Cirkvi
M ariazell, či moravský H ostýn, sú každoročne v osobe apoštola Jána, keď hľadiac na neho vraví
svojej matke: “Žena, hľa, tvoj Syn!” (J n l9,26)
cielom tisícok pútnikov.
Ten istý Ján vo svojom videní znova spomína
Nezamýšľali ste sa niekedy nad tým, čím to je,
že osoba M atky Božej vždy nanovo zjednocuje draka, ktorý „sa na ženu nahneval a šiel bojovať
m nožstvo veriacich ľudí na celom svete? Je to s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie
tradícia, zvyk, či určitý stereotyp? Ak by to bolo tak, prikázania a majú Ježišovo svedectvo.“ (Zjv 12,17)
pomaly a isto by sila týchto aktivít klesala ako niečo, Tuje znovu poukaz na Cirkev, ktorá sa stará o svoje
čo je už obnosené, prekonané, nemoderné či ľádne. deti - veriacich a to i prostredníctvom biskupov
Realita je však iná. Počet miest, kde sa ľudia a kňazov, ktorým je zverená zodpovednosť o du
stretávajú okolo Panny Márie, rastie. Dôvod tejto chovné dobro pre Boží ľud. Nie nadarmo ich voláme
neutíchajúcej túžby po stretávaní sa v spoločenstve „otcami“, veď oni sú tými, ktorí majú napomáhať
cirkvi m usí preto byť skrytý kdesi hlbšie v nás. rozvíjaniu správneho pohľadu na lúdský život a
Objaviť tento dôvod znam ená odkryť tajomstvo, otcovsky, starostlivo bdieť, a odhaľovať zlo ešte
ktoré v sebe skrýva osoba Panny Márie, veď ona je vtedy, keď je na začiatku zamaskované pod rúškom
rozličných moderných názorov.
tá, okolo ktorej sa združujeme.
V
čom spočíva toto tajomstvo? V spojení Máriin Medzi nádherné Máriine atribúty patrí jej panen
ho životného osudu s osudmi cirkvi, ako spolo stvo, čistota a nepoškvrnenosť. Svätý evanjelista
čenstva veriacich ľudí. V jej osudoch sa prejavuje Lukáš ich vkladá do úst anjela pri zvestovaní:
to isté, čo prežíva Cirkev. Inak povedané, skutočnosť „... moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa sa
spoločenstva veriacich v Cirkvi je skutočným, živým bude volať svätým, bude to Boží Syn.“ (Lk 1,35)
a tajomným prejavením sa tajom stva M áriinho Máriino panenstvo znamená dokonalú čistotu vďa
života. V spoločenstve veriacich znova ožívajú ka milosti Božej, ktorá robí z Márie bytosť svätú a
všetky p o d statn é atribúty osoby Panny M árie. bez poškvrny. Rovnako nádherne píše sv.Pavol o
Skutočnosť osoby Božej Matky a skutočnosť Cirkvi Cirkvi, ktorú si Kristus „posvätil očistným kúpeľom
vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu,
je postavená na spoločných základoch.
To, čo hovorí anjel M árii v Nazarete. keď jej na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobné
zjavuje Boží plán: „... Duch Svätý zostúpi na teba ho, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.“ (Ef 5,26-27)
M áriina hodnota, ktorú anjel vyjadruje v slove
a moc Najvyššieho ťa zatieni...“ (Lk 1,35), sa spĺňa
a prejavuje v spoločenstve Cirkvi, o ktorom sv. Pavol „milostiplná“ (Lk 1,28) ostáva v hodnote Cirkvi,
píše: „...nedostali ste ducha otroctva... ale dostali ktorú Kristus „požehnal všetkým nebeským i du
ste D u ch a a d o p tív n eh o synovstva, v ktorom chovným požehnaním ... podľa bohatstva milosti,
voláme: „Abba, Otče!“.“ (Rim 8,15) Tým je jasne ktorou nás štedro zahrnul...“ (por.Ef 1,3-10) Práve
deklarované pôsobenie Svätého D ucha v M árii z p ln o sti K ristových m ilo stí ro zd áv a Cirkev
rovnako ako v spoločenstve veriacich - v Cirkvi. Ten požehnanie pre každého jej člena. Veď naše púte
istý Svätý Duch zostupuje na celé spoločenstvo nie nadarm o nazývame „odpustami“, čo vlastne je
zídené na odpustovej slávnosti, aby posilnil a len iné slovo pre udelenie milostí. Sviatosť zmierenia
zdokonalil naše modlitby a prosby, ktoré spoločne je v tom to pevným mostom, po ktorom k nám do
predkladám e Bohu. Sv. Pavol dáva ponaučenie života prichádza čistota i odpustenie, ktoré je
spoločenstvu veriacich v Ríme tým ito slovami: nezriedka také silné, že vtisne do očí aj slzy radosti.
Poslednou vážnou paralelou medzi M áriou a
„... Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo
nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a spoločenstvom Cirkvi je ich prostredníctvo. Tak, ako
sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými sa Kristus pred 2000 rokmi stal prostredníkom
vzdychmi.“ (Rim 8,26) Znamená to, že všetky naše medzi Bohom a ľuďmi, a to cez Máriu, prijatím
spoločné modlitby sú nesené láskou Svätého Ducha skutočného tela, tak je K ristus pre ľudí dnes
k Bohu, nášm u Otcovi presne tak, ako s láskou voči prostredníkom cez Cirkev, ako cez svoje mystické
Bohu povedala Panna M ária svoje „... nech sa mi telo. Sv. Pavol to spom ína v liste Kolosanom:
„Kristus je hlavou tela, Cirkvi.“ (Kol 1,18) a dopĺňa
stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38)
Druhým spojivom, ktoré spája M áriu a Cirkev, v prvom liste Timotejovi: „Lebo jeden je Boh a jeden
je blízky vzťah ku Kristovi. “Hľa, počneš a porodíš prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek, Kristus
synaad áš m um enoJežiš.” (Lk 1,31) Tak vraví anjel Ježiš...“. (ITim 2,5) M ária nám priniesla živého
Márii. Sv. Ján evanjelista zasa vo svojom videní Krista v ľudskom tele, Cirkev nám prináša živého
predstavuje ženu, čo „porodila chlapca, ktorý má Krista v slove a v Eucharistii. Je to podstatná úloha
železným žezlom panovať nad všetkými národm i.“ Cirkvi - sprostredkovať Ježiša Krista svetu. Žiaden
(Zjv 12,5) Toto Jánovo videnie sa vzťahuje na Cir biskup ani kňaz nemá úlohu ohlasovať seba, svoje

jubileum
názory, je p o slan ý ohlasovať
Ježiša Krista. Keď apoštol Pavol
zakladal Cirkev v Korinte, buduje
ju nie na svojej múdrosti, ale na
Kristovi: „Ani ja, keď som prišiel
k vám, bratia, neprišiel som vám
zvestovať Božie tajom stvo vy
sokou rečou alebo m údrosťou....
M oja reč a moje ohlasovanie
nesp o čív ali v presv ed čiv ý ch
a múdrych slovách, ale v preja
voch Ducha a moci, aby sa vaša
viera n eza k la d ala n a ľudskej
m údrosti, ale na Božej moci.“
(por. IKor 2,1-5) Cirkev nerobí
silnou veľkosť majetkov, počet
veriacich, ani o rg a n iz o v a n á
štruktúra, ale pevné spojenie
s hlavou, Kristom.
Pri pohľade na všetky tieto
p rirovnania m edzi M ário u a
spoločenstvom Cirkvi môžeme
nahliadnuť do M áriinho tajom 
stva, ktoré sa oživuje a sprítom 
ňuje vždy nanovo prostredníc
tvom stretávania sa spoločenstva
Cirkvi. Táto skutočnosť má roz
hodujúci význam pre vzťah kres
ťanov k Márii, s ktorou sú úzko
spojení vzťahom k Cirkvi, ich
matke. Cirkev ako živý organiz
m us sa h o n o s í tým i istým i
atribútm i, aké m ôžem e vidieť
u Panny Márie. Tak M ária žije
v nás, v spoločenstve Cirkvi,
v ktorej môžeme pocítiť pôsobe
nie Svätého Ducha, blízky vzťah
ku Kristovi, blízky vzťah k údom
Ježišovho tela, teda k ostatným
ľuďom, čistotu a nepoškvrnenosť, požehnanie z plnosti milos
tí i prostredníctvo; teda všetky
dary, ktoré sú výsadou Máriinho
života m ôžem e pocítiť vďaka
spoločenstvu Cirkvi skutočne,
reálne. Preto by sme mohli od
pustovú slávnosť či púť nazvať
„praxou našej viery“, aplikova
ním právd viery na našu životnú
situáciu.
V takomto pohľade na zmysel
pútí či mariánskych odpustových
slávností cítiť to, po čom túži
každý veriaci človek - stretnúť sa
s Bohom , zažiť jeho blízkosť,
pocítiť na vlastnom živote to, čo
pocítila a zažila naša nebeská
Matka.
Ak sa teda pozrieme na od
pustové slávnosti z pohľadu
M áriinho tajom stva, stanú sa
pre nás nielen m anifestáciou
našej viery. B udú čím si viac.
Budú osobným zážitkom kaž
dého z nás, zážitkom duchov
ných skúseností, ktoré nazaret
skú dievčinu premenili na Pre
svätú Bohorodičku, M atku Cir
kvi a Matku každého z nás.
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Ruské Pekläny 2000

(TK PB) - Pri príležitosti 40. výročia smrti
b iskupa - m učeníka P etra Pavla G ojdiča sa
v sobotu 15. jú la za účasti asi 2000 veriacich
k o n ala v je h o ro d isk u v R uských Pekľanoch
slávnosť „spomienka na svedkov viery“. Slávnost
nú sv. liturgiu slúžil prešovský biskup M ons. Ján
Hirka, koncelebrovali generálni vikári Mons. Ján
G ajdoš a Ján Zavacký, biskupskí vikári Pavol
Repko a Peter Sabol a viac ako 100 prítomných
kňazov. Toto stretnutie sa nieslo v duchu modlitieb
za blahorečenie velkého mučeníka a bolo zaradené
do celoslovenských akcií konaných v rámci Velkého
jubilea 2000. „Sme presvedčení, že táto služba
prispeje k posilneniu duchovného života všetkých
prítomných veriacich“, povedal vo svojom uvíta
com príhovore staro sta obce E duard Bartko.
M iestny správca farnosti Ján Krehlík na úvod
slávnostnej bohoslužby povedal: „Viera a vernosť
biskupa Gojdiča prekročili hranice bežného hrdin
stva. Gréckokatolícka cirkev naozaj potrebovala
takú osobnosť, pretože v tom čase, keď biskup
Gojdič vydal najväčšie svedectvo viery v Boha
svojou m učeníckou smrťou, stála na počiatku
svojej kalvárie“. Mons. Ján Hirka vo svojej homílii
pripomenul, že keby v celom kresťanskom svete
chýbali svedkovia viery, n a sta la by m edzera
v dejinách spásy. „Aj keď trpíme na rôzne neduhy,
naše biskupstvo ešte nikdy nebolo také silné ako
dnes. Vďaka bolestiam a prekážkam silnioe duch
nášho velkého mučeníka a naši veriaci čerpajú silu
z jeho svedectva viery, pravdy a vernosti. Čakáme
a budeme sa modliť, aby náš milovaný sluha Boží

bol raz našim vzorom aj na oltároch.“ - dodal
biskup Hirka na záver. Medzi prítomnými hosťami
nechýbali zástupcovia rímskokatolíckej, pravosláv
nej a bratskej cirkvi a predseda židovskej nábožen
skej obce z Prešova Dezider Landa. Diecézna ľáza
procesu blahorečenia služobníka Božieho Petra
Pavla Gojdiča bola oficiálne otvorená 17. júla
1998 v Prešove.
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Príhovor o. biskupa Mons. Jána Hirku
v Ruských Peklónoch

Rodný dom biskupa Pavla Gojdiča v Ruských Peklänoch

Ä f

Starosta pred chrámom, ktorého pnečelie zd o b í pam ätná tabuľa
biskupovi Pavlovi, počas uvítacieho príhovoru

Svedok viery nie je informátor,
reportér čo podáva správy ďalej,
svedok viery vypĺňa m edzery
dejín spásy.
Keby v celom kresťanstve chý
bali svedkovia viery, nastala by
m ed z era v d e jin á c h Spásy.
V Jakubovom liste sa píše o pro
rokovi Eliášovi, ktorého sviatok
budem e 20. jú la oslavovať v týchto dňoch oslavovať takto:
Eliáš bol krehký človek, ako my,
keď sa naliehavo m odlil, aby
nepršalo; nepršalo na zemi 3 ro
ky a 6 mesiacov a znova sa m od
lil a nebo dalo dážď a zem vydala
svoj plod. Jak 5, 17.
My ľudia sme vždy v pokušení
akoby títo ľudia, svedkovia viery,
E liáš a n áš n ezab u d n u teľn ý
Svedok viery biskup Peter Pavol
Gojdič patrili do inej kategórie
ľudí, to boli svätci a takými sa už
narodili a odsúvame ich kdesi
vysoko a ďaleko, aby nás nemohli
motivovať, veď to bol svätec a ne
musel nič robiť, aby sa stal iným.
Eliáš mal veľký strach. P o
zrime na túto postavu sv. Písma.
Po zázraku s ohňom na Hore
Karmel dokázal prikazovať ohňu
a vode, vzdoroval Achabovi a je
ho falošným prorokom. Zvolal
na zápalnú obetu oheň, ktorý
strávil nielen obetu vodu, ale aj
kameň. Oheň z neba akoby chcel
pretvoriť tohto muža, keď padol
na tvár a bál sa.
Situácia bola hrozivá, hrozilo,
že celý národ odpadne k modloslužbobníctvu, žiadal akoby krv
vinníkov, ako to bolo zvykom
v Starom Zákone.
Eliáš sa modlí, aby prišiel
dážď na H oru Karmel. Obzerá
sa do dialky, nevidel nič, opakuje
pohľad 7 krát a z b ad al malý
mráčik a čoskoro začalo pršať.
Videl Božiu pomoc proti faloš
ným prorokom, mohol sajej dot
knúť. Volal vodu a prišla voda,
volal oheň a prišiel oheň, vzdoro
val nepriateľom Božím, tyranom
a démonom.
Volal k Bohu a Boh odpove
dal a v tom momente prišiel na
neho strach.
On, ktorý vzdoroval falošným
prorokom trasie sa a uteká. Vidí
me, že bol len človek, ako ostatní
ľudia, ako často na to zabúdame.

Takým nežným a telesne slabým
bol aj náš svedok viery, mučeník
Peter Pavol Gojdič, ale modlitba
a spojenie s Bohom ho urobilo
nepremožiteľným. Politiku ne
mohol zmeniť, ani dejiny, ale on
s Bohom vstúpil do svedectva
Spásy do dejín národov, do dejín
spásy, do dejín celej katolíckej
Cirkvi, do dejín gréckokatolíckej
Cirkvi, do dejín národa a národ
ností. Modlil sa v bezmocnosti
za všetkých nás. Opakoval, keď
sa ho pýtali na krivdy, mne nikto
neurobil krivdu, len prosím ne
prenasledujte mojich veriacich
a kňazov, dajte im slobodu, aby
mohli žiť a slúžiť Bohu.
Tak, ako starozákonný Eliáš
nenapísal nič, ale stal sa sved
kom viery po 2 500 rokov a jeho
skutky viery sú opísané v posvät
ných knihách sv. Písma.
Tak aj mučeník biskup Peter
Pavol Gojdič nenapísal nič, ale
ponorený do utrpenia ešte v po
slednej etape do utrpenia rakovi
ny vydáva svedectvo viery a lásky
k Bohu a bližnému, svedectvo
viery a lásky ku priateľom i ne
priateľom.
Záchranu národa nemožno
dosiahnuť vonkajšími prostried
kami, ale len vnútornými - obno
vou srdca, viery, svedomia, k to
mu nás pozýva trpiteľ, svedok
a služobník Boží biskup Peter
Pavol Gojdič.
I keď ešte trpím e na rôzne
neduhy, ale naša Cirkev, biskup
stvo ešte nikdy nebolo tak silné,
ako dnes - nie napriek bolestiam
a prekážkam, ale vďaka boles
tiam a prekážkam, lebo naši ve
riaci čerpajú silu zo svedectva
viery a z milostí, ktoré sú nezniči
teľné a ktoré nám sprostredkoval
náš nezabudnuteľný mučeník
Peter Pavol Gojdič, ale aj Dr.
Vasil Hopko.
Čo všetko nerobí dnes Cirkev
pre mladých - vidí, ako Vy mladí
túžite po radosti, ale pamätajte,
že ruky často má Cirkev v železe,
srdce má plné túžob a hlava je
plná otázok a starosti. Boh nám
daruje radosť do srdca a radosť
v ľudskom živote vždy súvisí
s Bohom. Bez Boha je človek
natrvalo chorý. Len Boh dáva
schopnosť radovať sa.

Odhalenie pamätnej tabule
na gréckokatolíckom apoštolskom exancháte
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15. júla 2000 sa Dominikánske námestie v Košiciach stalo dejiskom spom ienkového
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aktuna oboch významných biskupov slovenskej gréckokatolíckej cirkvi - Pavla Petra Gojdiča,
OSBMa Vasiľa Hopku, ako aj na všetkých kň azo va veriacich, k to rí trpeli a položili svoj
životpre vieru v Ježiša Krista. Odhalenia pam ätnej tabule tým to novodobým mučeníkom
pre vieru sa zúčastnili J.E. M ons. M ilan Chautur, CSsR, košický exarcha, Mgr. M ichal
Tabuľa svedkom viery na budove
Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda, ThDr. Ján Babjak, riaditeľ Centra Východapoštolského exarchátu v Košiciach
Západ a mnohí kňazi, aj tí, čo zažili spom ínané udalosti. Slávnostný prejav, predniesol
dekanprávnickej fakulty Gregoriánskej univerzity v Ríme, Doc. ICDr. Cyril Vasiľ.
Aké sú však n aše sk u to čn é motívy,
Píše sa rok 2000. Žijeme v neustále sa Namiesto najčerstvejších noviniek sa tu píše východiská a ciele?
zmenšujúcom a zrýchľujúcom sa svete. o udalostiach spred polstoročia.
Je tento kontrast náhodný, alebo úmy
Motívom, či leitm otívom tejto dnešnej
Satelitná televízia, internet, burza, mobilné
spomienky by mohli byť slová z listu Hebtelefóny, teletext - to všetko je len znakom selný?
Dnes tu všetci, tvorcovia i účastníci tohto rejom: ”Pamätajte na svojich predstavených,
neustáleho toku in fo rm ácií, im pulzov
a podnetov. To, čo bolo aktuálne a pravdivé podujatia, riskujeme, že budem e m ožno k to rí vám hlásali B ožie slovo. D obre si
pred chvíľou, už v tomto momente neplatí. niekým onálepkovaní ako anachronistickí, všimnite, aký bol koniec ich života a napo
To, čo sa stalo včera, dnes už nikoho zastarali, bigotní, nemoderní.
dobňujte ich vieru. Ježiš Kristus je ten istý
nezaujíma.
Celá táto akcia m ožno bude niekým oz včera i dnes i naveky.” (Heb 13, 7-8)
Východiskom je historická skutočnosť To, čo robíme teraz, v tejto chvíli - načená ako polemická, neekumenická, trpiodhalenie pamätnej tabule - je v úplnom teľsko-triumfátorská a politicky nevhodná. udalosti, situácie, osoby a ich konanie - to
rozpore s vyššie zmienenými všeobecnými Pre niekoho m ôže byť diskutabilnou aj všetko, čo sa stalo, ako sa stalo a čo sa na
modernými tendenciami. Namiesto svetiel skutočnosť, že sa pri tejto príležitosti anga priek najrozličnejším dobovým, či ideolo
kujúcej obrazovky, či displeja je pred nami žujú mladší ľudia, ktorí neboli a nemohli byť gickým interpretáciám už neodsťane, čo
bronzová tabuľa, namiesto bežiaceho a bli priam ym i p ro tag o n istam i spom ínaných ostáva naveky zapísané - ak aj nie v knihách
kajúceho textu, či obrazu udávajúceho naj udalostí a nemajú tak žiadne zásluhy, ak nie histórie, tak vo večnej Božej pamäti.
novšie informácie je tu stabilný nápis. zásluhy ich otcov, či dedov.

Mons. Milan Chautur, CSsR, gréckokatolícky košický exarcha, spolu s kňazmi, ktorí prežili roky mučenia a generáciou tých, ktorí na
toto hrozné obdobie našej cirkvi m ôžu len s obdivom a vďakou spomínať

Našim cieľom je participovať našou p a
mäťou i poznaním na tejto Božej večnej
pamäti, aby tak spomienka na vernosť otcov
slúžila ako zaväzujúca inšpirácia a duchovná
posila synom a vnukom, celému Božiemu
ľudu a všetkým ľudom dobrej vôle.
Po tom to ideovom upresnení zmyslu
nášho dnešného aktu pripomeňme si rám 
covo atm osféru pripom ínaných udalostí,
konkretizujúc ich prostredníctvom najzná
mejšieho a „najviditeľnejšieho“ p ro tag o 
nistu, symbolickej osoby gréckokatolíckeho
biskupa Petra Pavla Gojdiča.
Prenesme sa teda na chviľu o polstoročie
späť.
Po II. svetovej voje sa obnovené Česko
slovensko dostalo do sovietskej sféry vplyvu.
Politický pro-komunistický prevrat bol len
otázkou času. Keď sa vo februári 1948
uskutočnil, bolo opäť už len otázkou času,
kedy sa komunizmus naplno preukáže vo
svojej ateistickej a protináboženskej podobe.
Jednou z charakteristík marxisticko-leninského učenia, popri triednom boji, bol a je
aj boj proti náboženstvu ako ópiu ľudstva.
V stalinskej variante m arx-leninizm u sa
v našej vlasti tento boj skoncentroval proti
katolíckej Cirkvi. Prvým cieľom generálneho
útoku sa stala početne menšia gréckokato
lícka Cirkev. Aby tento vyslovene ateizačnolikvidačný úmysel nebol taký okatý, útok sa
previedol formou jej odtrhnutia od katolíckej
Cirkvi a následným začlenením do ruskej
pravoslávnej cirkvi. Celá akcia bola starost
livo pripravovaná stranícko-štátnym apará
tom stalinsko-gottwaldovského Českoslo
venska s využitím hierarchie ruskej pravo
slávnej cirkvi, ktorá sa k tomu, žiaľ, prepo
žičala. Táto akcia sa začala rozbiehať hneď
po „slávnom“ - neslávnom tzv. februárovom
víťazstve a svoje praktické vyvrcholenie
dosiahla 28. apríla 1950 na tzv. Prešovskom
sobore. N a ňom bol pred podvodne, či
n ásiln e n a z h á ň a n ý m , nič n e tu šia c im
publikom v sále prešovského hotela Čierny
Orol, za harmonickej spolupráce a réžie
zložiek m ocenského ap arátu , zástupcov
štátnej správy a pravoslávnej cirkvi, vypra
covaný a prednesený tzv. Manifest, ktorým
sa dávalo svetu na znám osť, že grécko
katolícka cirkev prestáva existovať a že jej
členovia sa hromadne stávajú členmi cirkvi
pravoslávnej, čo sa hneď aj proklamovalo
požiadaním o začlenenie do jurisdikcie mos
kovského patriarchátu.
Tak za vedenia civilných zástupcov úradu
pre veci cirkevné, štátnej správy a niekoľkých
odpadlých kňazov, ktorí už v tom čase boli
členmi KSS, za asistencie príslušníkov štát
nej bezpečnosti, b o la p rečítan á vopred
n a p ísa n á rezolúcia, k to rá vyhlasovala:
„Únia s Vatikánom je zrušená a v dôsledku
toho prestala existovať v ČSR aj gr.kat. cirkev,
ktorej ľudia aj d u ch o v n estv o s faram i
a kostolmi patria od dnešného dňa do lona

vymyslenou túžbou ľudových más priľnúť
k cirkvi, vraj reprezentujúcej bratské sovietske
Rusko a prianím odpútať sa od „Vatikánu
a západných imperialistov“. Vyvrcholením
likvidačnej akcie bolo zaradenie biskupa
Gojdiča do procesu zinscenovaného proti
ďalším katolíckym biskupom, Vojtaššákovi
a Buzalkovi, ako aj nezákonné dlhoročné
väznenie biskupa Hopku. Zaoberať sa bližšie
sam otným i procesnými spismi znamená
prehrabávať sa v najhrubozmejšej, absolútne
priehľadnej manipulácii, ktorá je zosmieš
nením spravodlivosti a vrcholnou ukážkou
„socialistického súdnitva“. Pre Gojdiča obvi
neného z pomoci ukrajinským banderovcom,
velezrady a pro-vatikánskej špionáže sa
proces skončil - ako inak - odsúdením na
doživotie. Mašinéria komunizmu nemohla
inak. Gréckokatolícka cirkev už vtedy bola
vo svoje štrukturálnej forme zničená, rozbitá
a okradnutá, odsúdená na zánik a zabud
nutie. Napriek tomu, alebo práve preto bolo
treba zničiť aj všetkých tých jej reprezentan
tov, ktorí jej ostali verní.
Možno sa nám nevdojak natíska otázka:
prečo tolká zloba, prečo režim považoval za
nevyhnutné ísť až do týchto extrémnych
dôsledkov. Známy rakúsky spisovateľ Štefan
Zweig vo svojom diele Svedom ie proti
násiliu hovoriac všeobecne o totalitných
režimoch odpovedá na túto otázku takto:
„Súčasťou tragiky všetkých despotov býva,
že sa ešte aj potom boja nezávislého človeka,
keď ho už umlčali a zbavili politickej moci.
Nestačí im, že m lčí a m u sí mlčať. Už tým,
že neprikyvuje, neslúži a nepoklonkuje, že
sa nezaradí do kŕdľa pochlebovačov a po
skokov, vzbudzuje hnev už aj to, že existuje.
... M orálny človek pô so b í už svojou čírou
Doc. Cyril Vasiľ, dekan Právnickej fakulty
existenciou, p retože je h o bytosť vytvára
Gregoriánskej univerzity v Rím e počas
okolo seba atmosféru presvedčivosti, a hoci
slávnostného príhovoru
sa táto d u c h o vn á p ô s o b n o s ť zdanlivo
ohraničuje na úzky okruh ľudí, rozširuje sa
roka hovoriť, keďže naším cieľom nie je jatriť neviditeľne a nezastaviteľne do šírky ako
staré rany, ale pravdivo dokum entovať vlnobitie. “
u d a lo sti. D nes, vďaka čin n o sti C e n tra
Biskup Pavol Gojdič zamenil prešovský
spirituality V ýchod-Západ, pracujúceho
v Košiciach, je zdokumentovaných a knižne biskupský trón za väzenskú celu. Mohol na
publikovaných 200 medailónov životných tróne zostať, mohol sa stať metropolitom
o sudov gréckokatolíckych kňazov a ich novej pravoslávnej cirkvi - avšak svedomie
rodín, ktorí boli väznení a deportovaní, mu jasne hovorilo, že tým by zradil ten ideál,
pretože sa odm ietli podriadiť diktátu a ku ktorému bol svojou celoživotnou službou
zaprieť vyznanie svojej viery. Ide o dve stovky povolaný. Biskupský trón osirel na 40 rokov.
tých kňazov, ktorí už nie sú medzi nami, a B iskup P avol už nikdy viac neslúžil
k to rý ch P á n z a iste p riv ítal vo svojom slávnostnú archijerejskú liturgiu. Pri nástupe
kráľovstve slovami: „Správne, dobrý a verný do svojej biskupskej služby začal vstupnú
sluha, bol si verný nad málom, ustanovím kázeň v prešovskej katedrále slovami: „Pán
ťa nad m nohým , vojdi do radosti svojho m a p o sla l a b y so m hlásal evanjelium
chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že
Pána. “(M t 25, 23)
Samozrejme, že v režime, ktorý oficiálne b u d ú p r e p u s te n í“.. (Lk 4,18). A svoje
pred svetom prehlasoval slobodu nábožen biskupské účinkovanie končí v deň svojich
stva, sa podobný protináboženský krok m u narodenín, 17. júla 1960 v Leopoldovskej
sel patrične ideologicky upraviť a prezento väznici, ako väzeň, ako zajatý. Nedočkal sa
vať, aby sa mu dalo zdanie legitimity. Likvi slobody. Nikdy nebol prepustený. Roky jeho
dácia gréckokatolíckej cirkvi sa ospravedlnila väzenia sa nesú iba v znamení slov proroka

svätej pravoslávnej cirkvi. Vyhlasujeme to
v presvedčení, že toto naše rozhodnutie
nájde všetko porozumenie a podporu u našej
m ilovanej vlády a S boru povereníkov.“
A podporu, tú veru aj našlo.
P rešovský b isk u p Pavol G ojdič bol
zatknutý a odvlečený už v ten istý deň. Kým
ho polícia zadným vchodom odvádzala
z budovy biskupského úradu, ruský pravo
slávny m etropolita slúžil v čerstvo získanej
katedrále ďakovný moleben. O následnom
zatýkaní a deportovaní kňazov a ich rodín a
o šikanovaní veriacich, ktorí sa odmietli
podrobiť tom uto diktátu, nie je nutné zoši-

Izaiáša, ktoré inšpirujú aj modlitby proskomídie liturgie sv. Jána Zlatoústeho: „Ako
ovca na zabitie bol vedený a ako nepoškvr
nený baránok pred tým kto strihá, ani hlas
nevydá, tak neotvoril svoje ústa. V j e h o '
pokore sajeho údel naplní. Lebo odníme sa
mu na zemi život.“ Jeho pozostatky, prene
sené z anonymného trestaneckého hrobu
číslo 681, dnes očakávajú slávne vzkriesenie
z mŕtvych v prešovskej katedrále.
Vernosť a vytrvalosť v utrpení - to je naj
väčší dar biskupa Petra Pavla G ojdiča
gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Kristov
námestník, pápež Ján Pavol II. pri návšteve
Slovenska zhodnotil tento dar rokov tichého
utrpenia biskupa Gojdiča i celej gréckokato
líckej cirkvi slovami: „Gréckokatolícke spo
ločenstvo vyšlo z tejto skú šky obnovené
aposilnené aj vďaka svedectvu a krvi počet
ných mučeníkov. Živým dôkazom toho je
viera velkého p o č tu laikov, rehoľníkov,
rehoľníčok, kňazovi duchovných pastierov.
Stačí spomenúť utrpenie biskupa Vasiľa
Hopku a mučeníctvo biskupa Pavla Gojdiča.
Na prahu tretieho kresťanského tisícročia je
to vzácnypríspevok, ktorý vaše spoločenstvo
dáva do pokladnice Cirkvi a najmä v pros
pech ekumenizmu. Cesta k plnej jed n o te
všetkých Pánových učeníkov je úloha, ktorá
zaväzuje každého. Vykonáva sa modlitbou,
apoštolskou prácou, každodenným svedec
tvom. očisťovaním h isto ric k e j p a m ä ti
a nadovšetko obrátením srdca.“
Dnes a naveky už vladyka Pavol Gojdič
je účastníkom nikdy nekončiacej nebeskej
liturgie. Po boku svojho Majstra, ktorému
slúžil ako kňaz, mních, biskup i väzeň pre
Pána, veríme, že ani dnes nezabúda na cirkev,
ktorá mu bola zverená a v tajomnej výmene
milostí a zásluh medzi cirkvou bojujúcou a
oslávenou vyprosuje „svojmu ľudu“ Božiu
milosť a požehnanie.
Píše sa rok 2000. Ju b ilen ý rok, rok
zmierenia, rok odpustenia.
Možno niekto povie: Aký to m á zmysel
pripomínať utrpenie minulosti? Vari chcete
znovu rozdúchavať s ta rú p o lem ik u
a kontrast, ktorý sa od čias prenasledovania
prvých kresťanov objavuje vždy znovu pri
prenasledovaní, keď sa po jeho skončení
rozdeľuje Cirkev na dve skupiny, pričom
v jednej sú martýri - mučeníci a v druhej
lapsi, teda tí, ktorí obetovali modlám. Chcete
vari používať donekonečna toto klasifikova
nie pre vzťahy medzi cirkvami, či pre delenie
občanov na základe ich vzťahu k bývalému
režimu?
Zaiste, že nie. Nechceme byť v tom to
menej skromní a uvážliví ako boli starí Gréci.
Tí totiž pri častých domácich sporoch a
šarvátkach vedeli, že dnešný víťaz môže byť
zajtra porazeným a podľa toho sa aj správali.
Vojvodca, ktorý vyhral bitku, mal síce právo
vztýčiť na bojisku víťazný stĺp, tzv. tropaion,

ako stan Gréci. Keď sa v roku 480 pr. Kristom
viacmiliónové vojsko perzského kráľa Xerxésa vylodilo v Trácii a tiahlo do Grécka, zdalo
sa, že je všetko stratené. Rozkvitajúca grécka
kultúra, jeho demokracia, filozofia, literatúra
i umenie - to všetko bolo vystavené hrozbe
zániku. Budúcnosť Európy bola vystavená
hrobe zániku. Vtedy sa ničivej záplave bar
barov postavil do cesty spartský kráľ Leonidas s tromi stovkami osobne vybraných
spartských bojovníkov, na mieste ktorého
meno vošlo do dejín - v priesmyku Termopyly. Tri dni Sparťania v boji odolávali tlaku
Peržanov. Nakoniec sa perzské vojská zradou
dostali za ich chrbát. Sparťania sa nerozutekali, ale zovreli sa v obrannom šíku. Bojovali
a zahynuli do posledného muža. Peržania
dočasne zvíťazili, ale práve obrana Termopýl
vzpružila odvahu ostatných gréckych miest,
ktoré behom roka. po víťazstve pri Salamíne
a P lata jác h ro zp rášili perzskú arm ádu
a oslobodili Heladu. Keď sa neskôr Gréci
vrátili na krvou presiaknutú pôdu Termopýl,
na mieste, kde padol král Leonidas, postavili
M ons. Milan Chautur, CSsR, košický
Sparťanom pomník s odkazom pre rodákov
exarcha, a Mgr. M ichal Hospodár,
a
potomkov: „Pocestný, zvestuj v Lakedaipredseda Spolku sv. Cyrila a M etoda
mone, že tu mŕtvi ležíme, ako zákony kázali
pri odhaľovaní pam ätnej tabule
nám. “ Tento pomník stojí dodnes ako sve
ale tento tropaion bol vždy len z dreva. dectvo boja odhodlaného ducha proti hrubej
Nemal totiž vydržať príliš dlho, aby nepri sile, ako svedectvo boja za slobodu.
pomínal porážku, ktorá by mohla prekážať
Píše sa rok 2000. Jubilejný rok zmierenia
budúcemu spojenectvu.
Ako to, že my tu odhaľujem e tabulu a odpustenia.
Tí, na ktorých si tu dnes spomíname, sa
z bronzu? Je to preto, že pri pohľade na deje
minulosti nechceme byť ani menej pamätliví stali pre nás vzorom v boji za slobodu ducha.
Stáli oproti ohromnej presile barbarstva.
M ohli cúvnuť, mohli hľadať kompromisy.
Neurobili to. Zostali sami sebou aj keď z
ľudského hľadiska nemali nijakú nádej na
úspech. Zachovali sa tak, ako sa zachovali,
nie preto, aby im niekto postavil pomník.
Pane Ježišu Kriste, Boží syn,
Práve preto si ho zaslúžia. Veď svojím sve
zmiluj sa nado mnou - hriešnym,
dectvom sa každý z nich stotožnil s apošto
pozri mi rovno do srdca,
lom Pavlom , ktorý v liste K orinťanom
nech hriech v ňom dálej netrvá.
hovorí? „Nech nás takto každý pokladá za
B o žíc h slu žo b n íko v a správcov B ožích
Pozri sa dolu, rovno ku zemi,
tajomstiev. A od správcov sa už vyžaduje,
veďja som človek len hriešny,
aby bol každý verný. N o m ne naozaj málo
povedz čo konať z lásky mám,
zá leží na tom, či ma súdite vy alebo iný
nech v hriechu viac už nezmieram.
ľudský súd. A n i sám seba nesúdim.... Pán je
m ôj sudca. Preto nesúďte nič predčasne, kým
Pane, Ježišu Kriste, Boží syn,
nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, a
zľutuj sa nado mnou - hriešnym,
vyjaví úm ysly sŕdc. Vtedy ka žd ý dostane
nech hriech bude vo mne zrazený
pochvalu od Boha. “ (1 Kor 4, 1-5)
a ja v tvojom mene spasený.
Pozri sa dolu, rovno ku zemi,
nech niesom hriechom viac živený,
nech m a láska tvoja naplní
a ja začnem slúžiť bratovi.
Pane Ježišu Kriste, Boží syn,
zmiluj sa nado mnou hriešnym.
Peter Hatrák

Píše sa rok 2000. Jubilejný rok zmierenia
a odpustenia Jeho heslom je: „Kristus včera
i dnes i naveky“.
„Pamätajte na svojich predstavených,
k to rí vám hlásali Božie slovo. D obre si
v šim n ite, a k ý b o l ko n iec ich živ o ta a
napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus je ten
istý včera i dnes i naveky. “ (Heb 13, 7-8)
Cyril Vasiľ

rozhovor

10 slovo

Matka našich miestnych cirkví
Zakarpatská Ukrajina dnes viac ako v minulosti potrebuje našu pomoc
Otec Peter Gerbery, C SsR vstúpil pred 10 rokm i (v roku 1990) do rehole redemptoristov, kde prijal
rehoľné m eno Peter v Okovách.
17. augusta 1996 zložil v kláštore otcov redemptoristov v Michalovciach večné sľuby. Tri roky
kňazského života naplnil plodnou misijnou prácou. Oblasťou jeh o aktivítje predovšetkým Zakarpatská
Ukrajina.
Prečo práve pom oc Ukraji
ne?
M ukačevská e p a rc h ia je
m atkou eparchie Prešovskej,
Križevskej (Juhoslávia), Hajdudorožskej (Maďarsko), Miškol-

som si všimol, že staršia gene
rácia, vychovaná v podm ien
kach prvej republiky, má k Cirkvi
úprimný vzťah. Stredná generá
cia je však silne morálne zdevas
tovaná. Rozbité rodiny, alkoho
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- o. biskup Sem edi na stretnutí mládeže
ského a Košického exarchátu.
Momentálne Mukačevská epar
chia potrebuje intenzívnu p o 
moc. Obrazne povedané, matka
našich miestnych cirkví potrebuje pom oc tak , ako ju n eraz
ponúka dieťa, ktoré prichádza
domov k mame, aby bolo s ňou
v tých najťažších chvíľach. Takto
cítim potrebu môjho apoštolátu
na Ukrajine.
H lavným p o sla n ím našej
rehole je hlásať hojné vykúpenie
dušiam najop u sten ejším . Vo
svojej praxi vnímam mládež ako
veľmi duchovne opustenú - tu
na Slovensku, ako aj na Ukraji
ne, kde komunistická diktatúra
ešte viac zničila morálnosť ľudu.
Tam je to ešte viditeľnejšie. Môj
prvý pobyt na Ukrajine bol spo
jený s prípravou detí na sväté
prijímanie v roku 1992. Vtedy

lizmus... a v tejto atmosfére bez
nádeje sa formuje mladá gene
rácia. Ježiš Kristus vie najlepšie
vyriešiť ľudské problémy. M lá
dež tuší, kto Ježiš Kristus je, ale
nepozná ho. Preto sa snažím
zasvätený život v kňazstve ve
novať tý m to ľuďom a zvlášť
mládeži.
Ako vyzerá vaša práca v Za
karpatskej Ukrajine?
M o m en táln e som členom
michalovskej komunity, a tak po
splnení pastoračných povinností
na Slovensku môžem vypomá
hať n a U k rajin e. N a ú z e m í
Mukačevskej eparchie sa užíva
Juliánsky kalendár, teda slávenie
sviatkov sa neprekrýva s našimi
sviatkami. Keďže je tam dopo
siaľ velký nedostatok kňazov,
v y p o m á h a m p o č a s v äčších

sviatkov (Velká noc, Zoslanie
S v ä téh o D u c h a , N aro d en ie
Pána...). Počas letných prázdnin
organizujeme pobyty kresťan
skej mládeže, počas školského
roka sú to misie so zameraním
na deti a mládež.
Ako tieto stretnutia prebie
hajú? M ôžete nám v krátkosti
predstaviť ich program?
In šp iro v a n á stre tn u tia m i
m lád eže na Juskovej voli a
v Bystrej sa rozhodla naša re
hoľa s požehnaním mukačev
ského biskupa otca Ivana Sem edija organizovať podobné
stretnutia aj na území M uka
čevskej eparchie. Program na
týchto stretnutiach je podobný
ako ho pozná mládež zo stret
n u tí u n ás. Avšak k arpatská
mládež má bližší vzťah k litur
gickým modlitbám, ako je Akatist, M oleben, Utiereň, Večiereň.... Preto na týchto stretnu
tiach dávame priestor aj týmto
m odlitbám. Je tu samozrejme
p rá c a v sk u p in k ách , čas na
oddych i zábavu, možnosť pre
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duchovný rozhovor, sv. spoveď
atd.
Otec Peter, ako tieto stret
nutia prebiehajú? Môžete nám
v k rátk osti predstaviť ich
program?
Vycestovať na duchovnú púť
alebo pobyt do zahraničia je aj
pre našu mládež problém. Preto
dávame prednosť stretnutiam
miestnym. N a jeden turnus mô
že prísť maximálne 130 mla
dých. Snažím e sa, aby boli
z a stú p e n é všetky dekanáty
a zároveň, aby z každej farnosti
boh aspoň piati účastníci.
Tento projekt je organizačne
veľmi náročný. Kto sa podieľa na
jeho realizácii?
Organizovaním týchto stret
nutí ma poverila moja rehoľa.
Začal som s tým, že som oslovil
sestry služobnice Peronelu a Ka
milu, ktoré pochádzajú z Ukra
jiny, s otázkou: „Ako by sme
mohli aktívnejšie pôsobiť medzi
karpatskou m ládežou?“. Ako
riešenie sme videli možnosť ko
nať stretnutia mládeže podob
ným spôsobom ako sú u nás na
Slovensku. Ďalej, zvlášť oslovu
jeme mládež z rusínskych regió
nov s otázkou: Či nechcú pôso
biť ako laickí m isionári na
Ukrajine a časť z nich odpove

dá kladne. Samozrejme, velkou
oporou sú naši rehoľní boho
slovci. V Mukačeve momentálne
pôsobí aj niekoľko sestier slu
žobníc z Juhoslávie, ktoré' tam
donútilo odísť m inuloročné'
bombardovanie. Ochotne nám
pomáhajú. Začiatkom to h to
roku sme si dali aj meno misijnej
skupiny „Kairos“ (čas spásy).
Počas roka mimo konkrétnych
misijných podujatí mávame aj
organizačno-formačné stretnu
tia. Podobne, ako je to na stret
nutí mládeže na Bystrej alebo na
iných stretnutiach, každý z ra
dov organizátorov, ale aj rádový
účastník, má svoje nezastupiteľné miesto v celom programe
a podieľa sa na jeho realizácii.
Na územ í Z akarpatska
pôsobí niekoľko kňazov a rehoľ
níkov zo Slovenska, ako sú pri
jímaní? Nestretávajú sa s nepo
chopením, ba o d m ietan ím
miestneho obyvateľstva?
Pravidelne sa stre tá v a m
s kňazmi zo Slovenska, ktorí
tam pôsobia a obdivujem ich
húževnatosť a zmysel pre p o 
svätenie. Aj tam m á Cirkev
svojich neprajníkov, ale zároveň
mnohoje tých, ktorí nedopustia
na svojich duchovných otcov.
Ťažkosti majú niekedy obrovské,
avšak jeden zo žalmov hovorí:
„...kto v slzách seje, s radosťou
bude žať“ a potom zasa silné
slová svätého Pavla: „Beda nii,
keby som nehlásal“.
Ako prijímajú konkrétne vás?
Karpatský človek je momen
tálne veľmi ostražitý voči všet
kým „nie našim“. Usudzujem,
že je to podmienené tiež his
torickým vývojom. Táto zem
bola stále pod nadvládou nie
koho. Každá vláda ich obrala
nielen o materiálne hodnoty, ale
aj o ideály. Ja osobne som bol
mnoho ráz milo prekvapený
vrúcnym prijatím z ich strany.
Ako človeka ma veľmi teší, keď
prijímajú a ak ceptujú m oje
návrhy. Ale dôležitejšie je sto
tožniť sa so slovami, ktoré hovo
rí Pán Ježiš: „Kto vás prijíma,
mňa prijíma“. Často sa stretá
vam s tým, že skutočne túžia po
Ježišovi, prijímajú ho a z toho je
ozaj oveľa väčšia radosť.

A čo jazyková bariéra. Nie je
problémom?
Ako som už spomínal, väč
šina mládeže pochádza z rusín
skeho p ro s tre d ia a n ie k to rí
z nich absolvovali školy s vyuču
júcim jazykom ukrajinským .
Je d n a d iev čin a je d o k o n c a
a b so lv en tk o u ukrajin istiky.
Obdivujem však ostatných, ktorí
rusínsky nevedia. N aša skúse
nosť je ale taká, že jazyk nie je
až taký dôležitý. Veľmi ľahko
nach ád zajú potreb n é výrazy.
U krajinské deti a m ládež sú
veľmi otvorené, radi rozprávajú
a vtedy sa aj jazyk ľahko učí.

novy človek, k to rý tú ži po
znovuzrodení z Vody a Ducha.
Ukrajinská mládež je citlivejšia
na Božie tajom stvá. Je menej
náročná na hmotné veci.
M nohí ľudia žijú v hm ot
nom nedostatku. Má tento fakt
n e g a tív n y vp lyv na va še
pôsobenie?
Tento n ed o stato k je veľmi
viditeľný. O bdivujem týchto
ľudí, ako dokážu uživiť svoje
rodiny z tak nízkych príjmov.
Vďaka húževnatosti a zodpo
vednosti, ktorá je im vlastná,
vedia obstáť. Najviac je to však
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Ja som sa s u k rajin čin o u
stretol až v seminári v Krakowe.
Študoval som s niekolkými spolubratm i z Lvova. N a spoloč
ných vychádzkach som počúval
ich rozhovory v ich m aterin 
skom jazyku a postupne som
začal čítať ich literatúru.
Iste budete súhlasiť s tým, že
práca s ukrajinskou mládežou
sa podstatne líši od pôsobenia
medzi mladými na Slovensku.
V čom spočíva tento rozdiel?
Už počas mojej cesty v lete
v roku 1992 sa m edzi m nou
a týmto karpatským ľudom, jeho
mládežou, vytvoril blízky vzťah.
O d prvej chvíle mi p rirá stli
k srdcu. Mládež tejto „Striebor
nej z e m e “, ako ju n azývajú
literáti, má všetky krásne vlast
nosti vlastné nám Slovanom. Aj
keď roky komunistickej diktatúry
zanechali na nej svoje stopy,
kdesi v útrobách jej sŕdc drieme

viditeľné v mnohodetných rodi
nách a tam, kde si alkoholizmus
našiel svoje miesto i obete. Naše
pôsobenie je odkázané na po
moc dobrodincov zo Slovenska
a zahraničia. Vďaka príspevkom
mnohých neznámych veriacich
sa tieto stretnutia konajú. Miest
na m ládež si to z vlastných
zdrojov dovoliť nemôže. S ús
mevom spomínam na situáciu,
keď na jednom stretnutí z mi
krobusu vystúpilo šesť mladých
ľudí s takou zásobou hlávkovej
kapusty, že nám postačila pre
130 ľudí na 5 dní.
S akými najväčšími ťažkos
ťami sa stretávate?
Na túto otázku mi je veľmi
ťažko o d povedať. Ť ažkostí
a problémov je dosť, ale všetko
sa dá zniesť, veď „všetko môžem
v tom, ktorý m a posilňuje“.

Po niekoľkoročnej práci iste
vidíte aj plody vášho úsilia.
Spomeniete si na príklad, ktorý
na vás zvlášť zapôsobil?
Máloktorému kňazovi je dopriaté vidieť plody jeho práce aj
po dlhých rokoch dušpastierstva. Až generácie po mne nech
h o d n o tia a zb ierajú plody
z toho, čo som do Božej nivy
vložil. Povzbudila m a ale jedna
skutočnosť. Pred tromi rokmi
som na sviatok Narodenia Pána
vypomáhal v dedinke Senevirska
Poľana. Žije v nej okolo 2000
obyvateľov. Na bohoslužby do
schátralého dom čeka prichá
dzalo v tomto roku okolo 20 ľudí
a do nedokončenej cerkvi na
bohoslužby prichádzalo okolo
400 obyvateľov. Nebola to však
moja zásluha.
Určite pripravujete čosi do
budúcnosti. Prezradíte nám
vaše najaktuálnejšie plány?
Naďalej chceme organizovať
predovšetkým duchovné obnovy
pre deti a mládež po jednotli
vých mestách a dedinách. Chce
me pokračovať v organizovaní
stretnutí m ládeže a začať tiež
s výchovou animátorov z radov
miestnej mládeže. Mojím pria
ním je rozbehnúť jeden projekt,
ktorého idea v nás zatiaľ dozrie
va, preto ešte o nej nechcem
hovoriť. Z ároveň chcem vás
a vašich čitateľov po p ro siť
o modlitbu za toto dielo.
Čím obohacuje misijná činnosťvás osobne. V čom vidíte jej
krásu a význam?
Pri jednom rozhovore mi istá
osoba položartom povedala:
„Otec Peter, ty na Ukrajine pre
seb a viacej n a č e rp á v aš ako
dávaš“. Som členom kongre
gácie, ktorá hlása hojné vykú
penie. Vždy som naplnený ne
sm iernym šťastím , keď kde
koľvek stretnem ľudí, ktorí si
uvedomujú, že sú vykúpení a že
s Ježišovou pomocou roztrhali
okovy otroctva hriechu. To je
však iba prvá etapa. Ten, kto si
uv ed o m u je, že je vykúpený
a chce obstáť, musí nájsť svoje
miesto v Cirkvi, spolupracovať
s milosťami, ktoré plynú z mi
lostí.
Rozhovor pripravila
Valéria Juríčková
Snímky: archív o. Gerberyho
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Ak vy odpustíte ľuďom (Mte, 14)
Láska v živote človeka plní veľmi dôležitú
úlohu. Je úzko spätá s odpúšťaním. Keďže
každý z nás má slobodnú vôľu a hoci cieľom
každého z nás je najvyššie dobro - Boh,
predsa však konáme aj zlé skutky, ktorými
dokážeme ublížiť m nohým ľudom. Sme
B ožím i deťm i a p odľa v zo ru n á šh o
nebeského O tca sa m usím e n aučiť aj
odpúšťať. Je to veľmi dôležité, pretože bez
odpustenia niet lásky a kde niet lásky, tam
niet pokoja, ani dobra, a teda ani Boha. H o
ci je to niekedy veľmi ťažké a vyžaduje to
dosť námahy a sebazapierania, predsa sa
máme snažiť odpúšťať. Lebo Ježiš hovorí:
“Komu odpustíte hriechy, budú mu odpus
tené, komu ich zadržíte, budú zadržané”
(Jn 20, 23).
Francúzsky kráľ H enrich IV. si veľmi
obľúbil svoje knieža z Bironu. D al mu
všetky najvyššie vyznamenania. Ale tento
človek sa spojil s najväčším nepriateľom
Henricha, so španielskym kráľom. Tomu
písal m nohé listy, v ktorých prezrádzal
tajomstvá a osočoval svojho dobrodincu,
Henricha. Listy boli zadržané a dostali sa
do rúk Henricha. Keď ich prečítal, bol veľmi
sklam aný, že za je h o d o b ro tu sa m u
nevďačník takto odpláca. Dal si predvolať
knieža, chytil ho za ruku a povedal mu:
“Všetko viem, teraz len na tebe záleží, či sa
k tomu priznáš a ja ti odpustím, alebo sa

nepriznáš a potom ťa budem musieť prísne
potrestať”. Keď knieža tvrdohlavo všetko

Už odm alička m a veľmi priťahovala
osoba Jána Krstiteľa. Zo začiatku to bolo
asi tým, že aj ja sa volám Ján. Bol som veľmi
hrdý na svojho patróna. Nebol to obyčajný
svätec, jeden z tých mnohých, čo som videl
v babkinej modlitebnej knižke. Tento bol
úplne iný. Mal veľké svaly, strapaté vlasy.
Vtedy som sa nerád česal. Aj oblečený bol
ako Tarzan, môj ďalší hrdina z detstva.
P ostupne, ako som d ospieval, sa môj
pohľad trochu menil. Niečo však z mojich
detských predstáv o Jánovi Krstiteľovi
predsa len zostalo. Ešte aj teraz ho vidím,
ako stojí po kolená v rieke Jordán, v rieke
mnohých nádejí. Stojí sám, nepochopený,
odvrhnutý vyššou spoločnosťou, a predsa
čosi v ňom priťahuje mnohých. Obklopuje
sa obyčajnými ľuďmi, zaneprázdneným i
svojimi všednými problémami. A predsa je
sám.
Keď sme príliš odkázaní na to, aby sme
sa všetkým páčili, boli chválení, nikdy sa
nestaneme „Jánom Krstiteľom“. On bol iný
ako ostatní. Živil sa kobylkami a lesným
medom. Bol oblečený do ťavej srsti.
U znávam , že by to p ôsobilo tro ch a
čudne, keby som sa teraz obliekol tak ako

Pánova ruka bola s ním

*

ilustr. snímka
archív: P. Gerbery

popieral, kráľ smutne vytiahol listy, ukázal
mu ich a knieža odsúdil na smrť.
Pán Boh vie o všetkých našich hriechoch,
chce n ám ich o d p u stiť, ale stanovil

on, postavil sa do Torysy a z celého hrdla
kričal: „Ľudia, kajajte sa!“ To vôbec nie je
prvoradé. Dôležitý je jeho postoj „divého
m uža“. Č o sme my urobili z Evanjelia?
M odrookého, svetlovlasého a bezproblé
mového Ježiša. Skrotili sme Ježiša aj Evan
jelium. Strach pred stranou Boha pochádza

podmienku, aby sme ich znenávideli, vo
sviatosti zmierenia vyznali a oľutovali ich.
Ak niekto nechce splniť túto podmienku
danú Pánom Bohom, musí počítať s tým,
že raz bude počuť aj on výrok odsúdenia a
to k večnej smrti.
Niektorí z nás iba povedia, že odpustili
to, či ono. No ich srdce je plné nenávisti a
zloby. Lenže oni klamú nielen iných, ale aj
samých seba. Je to veľmi zlé upadnúť do
takého stavu, z ktorého je neraz ťažké
východisko. Akoby zo začarovaného kruhu
vychádzajúci sa dostávajú do čoraz väčších
rozporov so svojou rodinou, priateľmi a
neveria ani sami sebe. Veď sú plní nenávisti
a zloby a čakajú, kedy sa konečne odplatia
druhým za to zlé, čo im spôsobili. Je to
veľmi smutné, ak nedokážeme odpúšťať.
Veď Pán Boh tak miloval svet, že poslal
svojho jeduorodeného Syna nie preto, aby
svet súdil, ale aby ho spasil. A odpúšťa aj
nám . O dpúšťam e teda aj my? Alebo si
povieme: “Veďmilujeme nášho Pána, lenže
ľudia robia veľa zla”. Ale, či nie sme všetci
Božími deťmi? A tak v každom človeku
tre b a n a c h á d z ať B oha. Z nášajm e sa
navzájom a odpúšťajme si, ak by mal niekto
niečo proti druhém u. Ako Pán odpustil
nám, tak aj my! (Kol 3, 13).
Jana Brežinská

zo strachu pred pravdou a duchovnou
stranou nášho vlastného Ja. Je zaujímavé,
že vo verši Matúšovho evanjelia, kde Ježiš
spomína Jána Krstiteľa, sa hovorí: „Medzi
všetkými, ktorí sa narodili zo ženy, niet
väčšieho ako Ján Krstiteľ“ (Mt 11, 11).
Ježiš mal neuveriteľne vysokú mienku
o Jánovi. O tom Jánovi, ktorý dá nakoniec
svoj život za to, čomu verí. Nech dá Pán,
aby bolo takýchto ľudí viac.
Neprestanem prosiť Boha, aby ma viedol
cestou môjho života. Aby som neplnil svoju
vôľu, ale jeho. A ak bude jeho ruka stále so
mnou, potom sa už nemusím ničoho báť.
Určite to nebude ľahké, veď ani Ján
Krstiteľ to nemal ľahké. Ale z celého srdca
si želám, aby som raz v starobe, ak sa
pozriem za seba, mohol povedať s čistým
svedomím: „Môj život nebol daromný, lebo
som spoznal, čo znamená milovať.“
Ján Čupalka

Slovo 13
Každý z nás, cez všetky snahy o dobro,
cez všetko úsilie o dokonalosť je poznačený
hriechom. Niet človeka, ktorý by nezhrešil
a ak aj niekto hovorí, že je bez hriechu,
klame sám seba a Boha robí luhárom. Ak
by sme hľadali príčinu hriechu, tak koreň
všetkých hriechov je v ľudskom srdci.
Hriech je skutok proti rozumu, pravde
a správnemu svedomiu. Je to priestupok
proti pravej láske k B ohu a blížnem u
spôsobený zvráteným lipnutím na určitých
veciach. Hriech zraňuje ľudskú prirodze
nosť a vážne narušuje ľudskú solidaritu.
Hriech teda je skutok alebo túžba proti
večnému Zákonu. Hriech je urážka Boha
a narušenie spoločenstva s ním.
Je potrebné, aby si každý z nás uvedomil
svoju hriešnosť voči Bohu. Jedni si ju
uvedomujú hlbšie a zasa iní len tak všedne.
Možno je aj skupina takých ľudí, ktorých
netrápi myšlienka hriechu a nezaoberajú sa
ním, ale žijú svoj život naplno. Hriech sa
prejavuje myšlienkami, slovami, skutkami.
Hriechom sa previňujem e p ro ti B ohu
a taktiež aj proti vlastnej prirodzenosti.
Svojou pýchou sa staviam proti tomu, ktorý
mi daroval život. Preto uvedomenie si, že
somčlovekom hriešnym, vzbudzuje vo mne
určitý rešpekt až strach. Hriech m a o d 
sudzuje na večnú smrť, ale Boh poslal
svojho Syna práve kvôli hriešnikom a tak
tiež aj kvôli mne. Som hriešny človek,
a predsa som milovaný. Aká je to láska, že
miluje aj hriešnikov, neprajníkov a nevd’ačníkov? Touto láskou je samotný Boh, Ježiš
Kristus, ktorý neváhal za nás položiť vlastný

Z detstva mi v mysli utkvel obraz starej
mamy, ktorá s akousi až posväcujúcou
úctou berie do rúk bochník čerstvého
vonavého chleba. Vidím ju, ako nožom
urobí na spodnej časti bochníka kríž. A ako
pri tom potichu vraví: „V mene O tca i Syna
i Svätého Ducha“. Zostávajú v nás takéto
obrazy. Obrazy ľudí, ktorí si uvedomovali
vzácnosť daru, ktorý inak nenazvali ako
darom Božím. Ten jednoduchý kríž kreslený

Som človek hriešny
život a to len z lásky k nám, aby sme boli
spasení. Je tu hriech, ktorý robí priepasť
m edzi B o hom a človekom . Boh dáva
človeku poznať jeho hriešnosť a v tom mu
podáva pom ocnú ruku, aby človek spoznal
svojho Tvorcu a opravdivého Záchrancu.
Záleží len a len od nás ako sa rozhodneme.
Buď budeme večne žiť, alebo budeme večne
umierať. To Boh nechal na našu slobodnú
vôľu. A práve z tejto slobody určite každý
v živote pociťuje, že by chcel konať dobro,
ale vždy je mu bližšie zlo. Človek môže robiť
všetko, lenže nie všetko mu osoží, nie všetko
mu dá život. Je tu satan, ktorý nás chce
obrať o večný život s Bohom, a preto nás
pokúša, aby sme zradili ako zradil Judáš.
Francúzsky románopisec Green napísal
rom án Chague homme a sanvit, čo zna
mená, že každý človek má aj svoju moc.
Hlavnou postavou je Wilfred Ingram, ktorý
je zmietaný medzi požiadavkou veriaceho
svedomia a bezuzdnými pohlavnými túžba
mi. Zatiaľ čo okolie ho považuje za sluš
ného človeka, Wilfred si je vedomý, že je
ponorený do bahna hriechov. Keď ide do
bordelu, odloží si ruženec, aby Ukrižovaný
nebol prítomný. Občas má túžbu zahodiť
viem , lebo m u prekáža, aby sa vyžíval
v plnej miere. Cíti, že jeho konaním sa viera
otupuje. Jeho situácia sa zostruje, keď

hrotom noža symbolizoval kresťanskú úctu
voči chlebu. Znamenal vďaku človeka Bohu
za to, že chlebík máme, že sa vôbec urodil.
Boží Syn vo svojom vzore m odlitby
zdôraznil význam prosby o náš chlieb na
každý deň. Pritom nezabudol zdôrazniť, že
nemáme byť ustarostení o to, čo budeme
jesť, alebo čo budem e piť, alebo čím sa
zao d ejem e. Č lovek m á hľadať najprv
kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. Božie

pozná ženu jeho príbuzného Jamesa Krighta a zamiluje sa do nej. James vie o ich po
mere, ale dôveruje svojej žene. Raz medzi
tým ito dvomi m užm i sa rozvinie tento
rozhovor: „Nechcem vám rozprávať o ná
boženstve“, hovorí James Wilfredovi, „ale
chcem vám prečítať štyri verše z Biblie.
Potom otvorí Bibliu a číta menoslov apoš
tolov. Nakoniec na miesto Judáša dáva svo
je meno. Wilfed sa pýta na príčinu, prečo
Judášovo meno nahradil vlastným.“ James
mu odpovedá: „Pamätaj si, že miesto Judá
šovho meno môžeme dať m eno každého
z nás.“ Ježiš miluje i Judáša. Zrada bola
velkým, ale odpustiteľným hriechom. Judá
šov omyl spočíva v tom, že tomu neveril.
Preto sa obesil. N a Krížovej ceste boli
chvíle, keď Judáš mohol potešiť Krista, a to
tým, že by bol prosil o odpustenie.
Aj tento príbeh poukazuje na ľudskú
slabosť, v ktorej sa môže nájsť každý človek.
Nie je ľahké priznať si hriech, lebo človek
nerád nachádza v sebe nedokonalosť. Uve
dom í si ho až vtedy, ak sa pokorí pred
Bohom a uzná ho za Vládcu a Kráľa, ktorý
m u chce odpustiť a darovať večný život
v Ježišovi Kristovi. Je potrené, aby sme
tom u uverili svojím srdcom.
Rastislav Janičko

kráľovstvo znamená hľadať duchovný chlieb
sýtiaci dušu. Hľadať Krista, veď on je tým
chlebom, ktorý zostúpil z neba. Vedel, že aj
jednoduchí ľudia toto prirovnanie k jedné
mu z najzákladnejších pokrmov pochopia.
Bez chleba sa naozaj nedá žiť. Platí to
pre chlieb materiálny, ale aj duchovný.
Chlieb Ježiš lámal so slovami: „Vezmite a
jedzte! Toto je moje telo...!“ (Mt 26, 26).
E u ch a ristia, večera Pánova je dodnes
m ystickým prijím aním K ristovho tela.
N echápem e to, no cítime a veríme, že
Kristus je a bude do konca sveta prítomný
cez sviatostné telo duchovného chleba.
Nedajme sa oklamať tými, ktorí slovami iba
o fyzických potrebách ubíjajú nášho ducha.
Nedovoľme, aby sme sa stali ostro závislí
od materiálnych vecí. Naši predkovia žili
skromne, no duchovne boli vyššie ako dnes
m nohí. H ľadajm e aj my ten duchovný
chlieb, aby sme sa naučili správnem u
vzťahu k chlebu fyzickému, ktorý Boh dá
tým, ktorí o neho prosia. Je to nádej, ktorá
spojí všetkých kresťanov na zemi a urobí
z nich je d n u veľkú du ch o v n ú ro d in u
zhromaždenú pri stole svojho Pána.
Kvetka Vojteková

Môžem byt' cestou k viere?
G oethe svojho času povedal, že cele'
dejiny sú bojom medzi vierou a neverou. Keď
som hlbšie uvažoval nad týmito slovami,
uvedomil som si, že sú pravdivé. Celé dejiny
sú bojom medzi vierou a neverou. Teda nie
v zmysle boja medzi ateizmom a kresťan
stvom a inými náboženstvami - lebo vieru
možno chápať aj širšie. Veriť v širšom slova
zmysle znam ená veriť človeku, mať nádej,
veriť v dobro, pravdu, lásku, veriť v hodnoty,
ktoré priniesol Kristus. Kresťanstvo hovorí,
že týmto hodnotám treba nielen veriť, ale že
si ich máme aj zamilovať. Človek m á pre ne
žiť a m á ich mať hlboko vo svojom srdci.
A v tom to zmysle sa dejiny naozaj zdajú
akoby bojom medzi stratou týchto hodnôt
a ich opätovným nachádzaním a uplatňo
vaním. Veď problémom súčasného sveta nie
je ateizmus, aj keď sa niekedy možno trápime
nad tým, ako odovzdať svoju vieru ďalším
generáciám. Problém dnešného sveta sa
začína tam, kde sa vytrácajú hodnoty, ktoré
nás učí spoznávať viera. Teda tam, kde sa
vytráca pravda, láska, dobro a s nimi aj
radosť. Tam, kde sa vytráca viera, aj tá
v náboženskom zmysle, tam akoby človek
poprel kvality, ktoré ho robia zrelým člove
kom. A práve tu sa začína problém, akýsi boj.
Lebo tam , kde sa vytráca viera a s ňou
i človek, tam lúdia buď postupne rezignujú,
alebo prijímajú rôzne divné metódy správa
nia sa voči ostatným . N eraz sú to pravé
modely agresie, boja, nerešpektovania slobo

POZDRAV PRE MÁRIU
“Kráľovná neba a zeme'’
Buď pozdravená, Mária,
Ty naša Matka vznešená.
Kráľovná neba a zeme,
preto všetci utekáme po potechu
a ochranu k Tebe.
M ÁRIA, Ty ranná zora,
ktorá vstávaš s nami,
M ÁRIA, Ty naše slnko,
ktoré doprevádzaš nás
celý deň našimi cestami.
M ARIA, si nočná luna, nočný svit,
s nami sa ukladáš
a m odlíš sa za pokojný svet.
M ÁRIA, si naša ochrana, si naša potecha,
si orodovnica,
si dobrotivá matka “M ária”
všetkých svojich pozem ských
putujúcich detí.
Elena Chomová

dy iných ľudí, nerešpektovania pravdy...
A táto skutočnosť môže spôsobovať napätie
prítomné v dejinách, i to, že raz sme na tom
lepšie, inokedy horšie. Počas obdobia, keď
sme prežívali veľkonočnú radosť z Ježišovho
zmŕtvychvstania, pripomínali sme si Ježišove
zmŕtvychvstanie spôsobom ako ho chápali

My, kresťania máme byť schopní rozvíjať
to, čo sme spoznali a prežili v čase paschálneho obdobia. M á byť v nás túžba vytvárať
spoločenstvo s ľuďmi tohto sveta i medzi
sebou navzájom, aby sme vytvorili v našich
chrámoch prostredie, kde sa bude cítiť každý
dobre. Toto je výzvou i Kristovho posolstva.

jeho učeníci a apoštoli, ako sa v ich vnútri
opäť rodila viera. Ak aj dnes človek prekoná
svoju pochybnosť, ak si otvorí srdce, začne
poznávať, premýšľať, vo svojom vnútri pocí
ti potrebu spoločenstva ľudí, s ktorými by
zdieľal akoby Ježišovo myslenie, kde by
odovzdal Ježiša, jeho učenie a lásku tým,
ktorí sú na ceste hľadania.

Toto nech sála z nás. Ono nech je nádejou,
že sa aj iní vrátia do tohto spoločenstva, aby
pochopili, že tak málo každý z nás potrebuje,
aby vyplnil to velké vákuum, ktoré je v nás.
To je ten svet medzi vierou a neverou.

Naše šťastie
Pán Boh nás stvoril preto, aby sme boli
šťastní. Človek mal takýto život v raji, ale
keďže padol, dostal nový život pozn a
menaný nám ahou, utrpením, bolesťou a aj
smrťou. Spasiteľ potom vykupiteľským
dielom zmenil stav sveta, priniesol nám
radosť darom sam ého seba, prísľubom
a pozvaním k večnému šťastiu.
Každý z nás viac, či menej túži po šťastí,
ale predstavy má o ňom každý z nás iné,
ba až protichodné. V skutočnosti pohľad
na šťastie nemákaždý po celý život ten istý.
Postupne sa náš názor mení úmerne s tým,
ako sa menia aj naše životné podmienky,
ako sa mení naše okolie. Človek postupuje
stále k väčšej vnímavosti, zodpovednosti,
duchovnosti i kultúre. Dokáže sa ale ubrá
niť pocitu hladu po bohatstve a to tak, aby
si zachoval pocit vnútorného šťastia? Tolo

Ján Zavacký

je výsledkom osobného pohybu dopredu rastu zjednocujúcej lásky v ľudskom spo
ločenstve a konečne trvalé šťastie je v na
šom zjednotení sa s Bohom ako s neko
nečným a večným šťastím.
Ak toto chceme dosiahnuť, nutne musí
me uniknúť samí zo svojho obranného mú
ru a pokúsiť sa prijať aj iných okolo nás.
Šťastie nie je dielom jedného človeka pre
sam ého seba, ale dielom neustáleho
zjednocovania seba s inými v spoločenstvo
pln é p o ro z u m e n ia , priateľskej lásky
i nezištnej pom oci. O no tu prichádza
v rámci tejto lásky a povznáša k dokonalej
šiemu a plnšiemu prežívaniu vlastného
života.
Aby človek dosiahol šťastie, musí sa
spolu s inými začať približovať k jednému
centru, ktoré nás presahuje a učí nás
nekonečnej láske k blížnym, centru, ktorým
je jedine Kristus. Len toto šťastie sa nikdy
nakončí a vedie k ešte plnšiemu šťastiu.
Peter Hatrák

životy
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Dominik Metod Trčka, CSsR o m -iM )
prvý viceprovinciál slovenských gréckokatolíckych pedemptoristov
Jednou z významných osobností Gréc
kokatolíckej cirkvi na Slovensku je aj
misionár, redemptorista otec Trčka. Narodil
sa 6. júla 1886 vo Frýdlande na Morave.
Po ukončeníjuvenátu redemptoristov (malý
seminár) nastúpil na jeden rok do noviciátu
a po jeho ukončení pokračoval vo filozo
fických a bohosloveckých štúdiách. Sviatosť
kňazstva prijal 17. júla 1910.
Jeho velká túžba pracovať s gréckokato
líkmi sa naplnila, keď spolu s rehoľným
spolubratom o. Stanislavom N ekulom,
CSsR sa ako prví východní misionári vydali
na cestu do Ľvova. Bližší vzťah misionárov
s veriacimi si vytvorili po osvojení ukrajin
ského a staroslovenského jazyka, v ktorom
aj slúžili staroslovenskú liturgiu. Po dvoj
ročnom pôsobení na Ukrajine, ich otec provinciál preložil do novozaloženého kláštora
v Stropkove, odkiaľ mali pôsobiť po celom
východnom Slovensku a na Podkarpatskej
Rusi. Otcovia redem ptoristi sa horlivo
venovali apoštolskej práci, v ktorej tiež šírili
kult Matky ustavičnej pomoci. Veľkú pria
zeň u veriacich si misionári získali počas
prvých misií pre gréckokatolíkov, ktorí po

tom v hojnom počte prichádzali do kláštor
ného chrámu. Od roku 1924 sa komunita
redemptoristov v Stropkove začala rozras
tať a o. M etod sa stal rektorom kláštora.
Kongregácia pre východné katolícke cirkvi
ho vymenovala za apoštolského vizitátora
sestier baziliánok v Prešove a v Užhorode.
V
období druhej svetovej vojny musel o.
M etod ako prefekt študentov evakuovať do
Dlhého Klčova. Po návrate do Michaloviec
bol ustanovený za predstaveného kláštora.
Úsilie otcov redemptoristov o vznik novej,
samostatnej gréckokatolíckej viceprovincie
sa naplnila 23. marca 1946 a práve jej prvým
viceprovinciálom sa stal otec Trčka. Keďže
sa politická situácia stále zhoršovala, musel
na nátlak úradov opustiť michalovský kláš
tor. Počas barbarskej noci z 13. na 14. apríla
1950 bol spolu s ostatnými odvlečený do
internačného kláštora v Podolínci. Ako
najvyšší predstavený gréckokatolíckych re
demptoristov na Slovensku po neustálom
prevážaní a vypočúvaní skončil vo väznici
na Mirove s dvanásťročným trestom. Hoci
jeho zdravie bolo značne podlomené, jeho
duch bol silný. V apríli .1958 ho previezli

do väznice v Leopoldove, kde v cele na
kňazskom oddelení bolo 18 kňazov. Pri
spievaní vianočných piesni ho prichytil do
zorca a za to dostal trest, samotku. Asi týž
deň strávil o zime a hlade v miestnosti bez
okna. Čoskoro sa začal šíriť v leopoldovskej
väznici chrípkový vírus. V dôsledku pre
chladnutia dostal zápaľ pľúc a dňa 23.
marca 1956 zomrel.
Bol pochovaný dozorcom na väzenskom
cintoríne, bez kňaza. Až po obnovení čin
nosti gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968
požiadali otcovia redemptoristi o prevoz
jeho telesných pozostatkov, ktoré sú dnes
uložené v hrobke redemptoristov v M icha
lovciach.
Podľa knihy Zostali verní I. od ThDr.
Já n a Babjaka, SJ a Mgr. Pavla Kušníra
spracovala Katarína Rabiková

Pôvod úcty mučeníkov
prítom ného a trpiaceho Krista.
O b eto v an ím živ o ta si získal
zásluhy, stal sa príhovorcom
u Boha, prednášal mu modlitby
a prosby bratov vo viere, ba ako
privilegovaného občana neba ho
pokladali za sprievodcu duší
k Božiemu súdu.
Začiatky siahajú až do druhej
polovice 2. stor. Z tejto doby sa
nám zachovali dve najstaršie
svedectvá. Cirkevný historik Euzébius uvádza, že rímsky kňaz
G aius sa dostal do polemiky
s Proklom, ktorý žil v Malej Ázii
a bol prívržencom montanistov.
Proklos chcel oslabiť autoritu
rímskej cirkevnej obce a pouka
zoval, že v Malej Ázii majú hroby
apoštola Filipa a iných význam
Pôvod úcty mučeníka ma svoj ných osobností. Gaius následne
základ v úcte k zomrelým. No v odpovedi Proklovi spom ína
mučeník sa líši od ostatných hroby apoštolov v meste Rím,
mŕtvych, lebo sa stal nositeľom mysliac tým pravdepodobne hro

by sv. a p o š to la P e tra a sv.
apoštola Pavla.
Druhé svedectvo máme z naj
staršej zachovanej autentickej
správy o um učení sv. Plykarpa
(Martýrium Polycarpi), napísa
né formou okružného listu cir
kevnej obce v Smyme. Tu čítame,
že učeníci „vzali jeho pozostatky,
vzácnejšie než drahokamy, cen
nejšie nad zlato a pochovali ich
na zvláštne miesto, aby sa tam
mohli zhromažďovať kresťania
každý rok vo výnimočný deň jeho
smrti“.
Obidve svedectvá sú istým
d ô k az o m sta ro b y lé h o k u ltu
mučeníkov na Západe i na Vý
chode. V Afrike sa tá to ú cta
rozšírila až od čias Déciovho
prenasledovania.
Ucta mučeníka predpokladá,
že sa nejakým spôsobom potvr
dzovala autentickosť mučeníckej

smrti. Zdá sa, že aj v kresťan
skom staroveku bola istá proce
dúra, analogická s dnešným pro
cesom blahorečenia alebo svätorečenia. Len tak si možno vysvet
liť, prečo arcibiskup Cecilián
v Kartágu pokarhal istú ženu za
to, že pred prijatím sviatosti po
bozkala ostatky „neviem akého
zomrelého, a hoci aj mučeníka,
ale ešte nepotvrdeného“. Muče
ník, ktorý bol potvrdený sa nazý
val martýr vinicatus.
Veľkú úlohu pri šírení kultu
mučeníkov zohrala popularita,
v ktorej sa zrejme uplatňovala
psychóza más. Práve kvôli takej
to popularite boli niektorí muče
níci uctievaní hneď po sm rti
a s veľkou okázalosťou, kým iní
význam ní m učeníci postupne
upadli do zabudnutia.
Peter Hatrák

reportáž
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JERUZALEM

Chrám sv. A nny
a Anny. Práve v týchto miestach
sa narodila a vyrastala Panna
Mária. V krypte tohto chrámu sa
nachádza malý oltár s ikonou
nad miestom jej narodenia.
CHRÁM '
Vľavo: rybník Strution
Dole: Oblúk Ecce hom o
v kláštore sestier zo Sióna
BFTHFSDA
Jeruzalem je veľmi velké m es
to, a preto pútnikom poskytuje
m nožstvo zážitkov spojených
s jeho históriou. Jednou zo sta
vieb, spájajúcich židov i kresťa
nov, je rybník Bethesda. Ležal pri
tzv. Svinskej bráne a jeho vody
boli považované za liečivé. Bol
obklopený štyrmi kolonádami,
kde ležalo mnoho chorých. Práve
tu Ježiš uzdravil o ch rn u téh o
človeka. Na túto pamiatku bol v
4. storočí nad rybníkom posta
vený chrám so šikmou podlahou
tak, aby jeho vrchol bol v úrovni
chrámovej plošiny. Rybníky Bet
hesda boli nájdené pri vykopáv
kach v roku 1871.
DOM SV. ANNY
V blízkosti rybníkov dnes stojí
chrám sv. Anny. Túto stavbu
postavili v prísnom románskom
slohu križiaci a nezbúrali ju ani
M ohamedáni v 12. storočí. Pod-

KOH1JTIFHO SPFVIJ
Ď alším z pozoruhodných
chrámov v Jeruzaleme je Chrám
Kohútieho spevu. Stojí ako tichá
spomienka na Petrovo trikrát vy
slovené „Nepoznám ho!“ Mo
derný kostol bol vybudovaný
v roku 1931 na mieste, kde pô
vodne stál dom Kaifáša, ktorý
bol veľkňazom v dobe zatknutia
Ježiša Krista.
VIA DOLOROSA
KRÍZOVÁ CF.STA
Jedným z nezabudnuteľných
zážitkov kresťanov je krížová j
cesta. Nezačneme ju v honos
nom chráme, ale na mieste, kde i
naozaj začalo utrpenie Ježiša \
Krista - na mieste starej pevnosti
Antóniu.
I
A N T Ó N IA A CiABATHA

Dal ju postaviť kráľ Herodes
Veľký v roku 36 pred Kristom
k úcte cisára Marka Antónia.
Sídlili v nej rímski prokurátori,
medzi ktorých patril aj Poncius
Pilát. Táto monumentálna stav
ba mala štyri veže a bola zborená
v roku 70 po židovskom povstaní
budúcim cisárom Títom. Jej
západná časť zvaná Lithostrotos
- Gabatha bola dláždená a slúži
la na cvičenie vojakov. Práve na
tomto mieste Pilát za spoluúčas-
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Sväté me
Miesto, kde Ježiša zavinuli do plachiet pred uložením do hrobu
ta , p o tu p e n ia a výsm echu,
ktorého sa mu dostalo od Židov.

Vnútro chrámu Bičovania Krista, kde je druhé zastavenie
Krížovej cesty, skrášľuje aj nádherná mozaika tŕňovej koruny
ti Židov odsúdil Ježiša Krista na
smrť.
Miesto, kde Pilát vyriekol slo
vá „Ecce homo“ - „Hľa človek“,
je dnes súčasťou presbytéria ba
ziliky v kláštore sestier zo Sióná.
Väčšia časť oblúka však pretína
Via Dolorosa - Krížovú cestu.
Na mieste pevnosti Antónia
dnes stojí kláštor s kaplnkou
bičovania, tŕním korunovania.
Jej kupolu zdobí veľká mozaika
tŕňovej koruny. Ďalšou kaplnkou
je kaplnka odsúdenia, kde Ježiš
vzal kríž na svoje plecia. N a tom 
to mieste berú veriaci symbolické
kríže a nesú ich po krížovej ceste.
Jednotlivé zastavenia pripom í
najú nielen kamenné reliéfy na
stenách domov. Každý sprievod
sa musí predierať hustou spleťou
úzkych a strmých uličiek, kde na
vás pokrikujú predávajúci a tí,
ktorým sa tento prejav nábož
nosti kresťanov nepáči. Je to pri
pomenutím utrpenia Ježiša Kris

CHRÁM ANASTASIS
Krížovú cestu končia kresťa
nia na priestranstve vedľa kupoly
chrám u A nastasis - C hrám u
V zkriesenia. P riam o v to m to
chrám e sa n a c h á d z a päť zo
štrn á stich z astav e n í krížovej
cesty.
Tretiu stanicu krížovej cesty
z d o b í n ád h ern ý reliéf Ježiša
Krista, ako padá pod krížom.
O toto miesto sa starajú armén

ski katolíci. Ďalšiu stanicu zdobí
reliéf nad bránou chrámu bolesti
Panny Márie, zobrazujúci Ježiša
Krista v momente stretnutia so
svojou Matkou. Ostatné zasta
venia pripomínajú nielen kapln
ky, ale aj stĺpy brán chrám ov
rôznych cirkví. Jednou zo zaují
mavostí Krížovej cesty je skala,
o ktorú sa Kristus oprel, keď bol
úplne vyčerpaný. D odnes sa
o túto skalu oprelo niekolko sto
viek miliónov veriacich. Je akoby
obrazom Boha - Otca, o ktorého
sa Kristus opieral celý svoj život
a on sa stal skrze Krista opornou
skalou pre nás, ľudí žijúcich
v roku 2000.
Juraj Gradoš

Zastavenia Krížovej cesty

naše dedičstvo
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Hrabová Roztoka
Obec leží na východnom okraji Vihorlatu (Zavihorlatská pahorkatina) v nadmorskej
výške okolo 410 m.
Prvá písomná správa o Hrabovej Roztoke, okres Snina, pochádza z roku 1568 (Hrabowa
Roztoka), kedbola prvýkrát zdanená daňou kráľovi (porta) na humenskom panstve. Vznikla
na základe valašského práva s rusínskym obyvateľstvom v rokoch 1538-1548.
Hrabová Roztoka je teraz filiálkou Gréckokatolíckeho farského úradu v Šmigovci, ktorý
spravuje otec Mgr. Damián Saraka. D o apríla 1945 bola filiálkou farnosti Ruský Hrabovec.
Podľa starších schematizmov boli cirkevné matriky od roku 1821, ale v druhej svetovej
vojne (FRONT 1944), boli čiastočne zničené. Zachované matriky z rokov 1826-1900 sú
teraz uložené v SOBA v Prešove.
D revený gréckokatolícky ch rám sv.
Bažila Veľkého bol postavený v polovici 18.
stor. Je to trojpriestorová zrubová stavba
s rovno uzavretým presbytériom , loďou
a „babincom“. Prikrytá je silne prečnieva
júcou šindľovou valbovou strechou s dvomi
vežičkami. Strecha zakrýva celý „babinec“
a s ním aj dolnú konštrukciu veže, takže
veža vyrastá akoby zo strechy na spôsob
strešnej vežičky. Zrubová konštrukcia cerkvi
je šalovaná vertikálne pribitými doskami
a na škárach lištami. N a streche nad ikonostasom je malá strešná vežička s cibuľovitou
baňou. Tento drevený chrám eviduje aj
súpis Mukačevskej diecézy z roku 1788.
Interiér tejto cerkvi priťahuje najmä har
m óniou farieb, ktoré sa preukázali po
reštaurovaní koncom osemdesiatych rokov.
V súčasnosti sa plánuje oprava časti exterié
ru. Chrám je situovaný vysoko nad obcou.
V nútorná výzdoba chrám u pochádza
z 18. stor. Hlavný oltár je barokový, z polo
vice 18. stor. M á špirálovité stĺpiky, obtoče
né vínnou révou. Ikonostas je z umeleckej
dielne najm ä dvoch ikonopiscov. Obrazy
v dvoch radoch sú na ikonostase bez obvyk
lých úponkových pletencov a iba nad pro
stredným obrazom radu Deésis je neskoro
barokový mušľový motív z polovice 18. stor.
V Súpise pamiatok Slovenska I. a inej litera
túre je uvedená aj jednoduchá, geometricky
vyzdobená obradová truhlica z 18. storočia.
Chrámová ikona zobrazuje sv. Bažila Veľké
ho v celej postave, ale bez mitry. Kráľovské
dvere pochádzajú tiež z konca 18. stor.
Cyklus ikon sviatkového radu na ikonostase
nedodržiava postupnosť cirkevného kalen
dára. Bol vyhotovený s ďalšími radmi ikon
na ikonostase už v ikonopiseckej dielni dru
hého majstra v polovici 18. stor. V drevorez
be architektonickej konštrukcie ikonostasu
používa už dynamické barokové ľormy.
Jednotlivé vyobrazenia sú orámované liš
tami červenej, modrej a zlatej farby. Kom
pozície sviatkov sú traktované ako pokojné
epizódy zo života Bohorodičky a Krista aj
s vyobrazením dobových elem entov 18.
stor. (odev pastierov, vojakov a pod.).

S K ristom Velkňazom v strede je rad
apoštolov. Títo majú svoje atribúty podľa
západného štýlu, bez záväzných cyrilských
či iných nápisov na ikonách. Oddelene sú
um iestnené dve krajné figúry apoštolov
kvôli nedostatku miesta. Ikonopisec sa tu
síce usiloval dodržať ikonopisecké tradície,
ale ikony už „latinizovaľ pom ocou dekora
tivizmu, spomínanej atributiky a architek
túry. Rad prorokov je po oboch stranách

Ukrižovania inštalovaný skoro horizontál
ne, v rokajovej rezbe a so zvitkami v rukách.
Ikona Kalvárie na hlavnom oltári je
orámovaná honosne s rezbou s rastlinnými
motívmi. Je zavŕšená Svätým Duchom
v tvare holuba s rozprestretými krídlami
nad svetom na Zemi. N ad ním je kruh
s kvetom u p ro stre d a vychádzajúcimi
paprštekmi svetla navôkol. Hlavný oltár je
obrátený celý na východ. Je dielom ľudové
ho majstra, ktorý využitím naturalistických
prvkov (krv) dosiahol hlbšie prežívanie
tragédie nášho Spasiteľa. Tomu napomáha
aj zobrazenie Krista, Bohorodičky a apoš

tola Jána evanjelistu. Pozadie ikon je bohaté
na rastlinnú ornamentiku.
V cerkvi sa zachoval procesiový (výnos
ný) kríž z druhej polovice 18. stor. s vyobra
zením Ukrižovania a Bohozjavenia.
V chrámovej veži sú dva cenné zvony
z roku 1796. Kostol bol vlastníkovi vrátený
súdne v novembri 1997.
Andrej Kaputa

myšlienky múdrych
Byť Božím dieťaťom znam ená držať sa Božej ruky, konať Božiu vôľu, nie vlastnú, vložiť
všetky starosti a všetku nádej do Božej ruky, nestarať sa už o seba a o svoju budúcnosť.
V tom spočíva sloboda a radosť Božieho dieťaťa.
Dôvera v Boha môže obstáť iba vtedy, keď zahŕňa ochotu prijať z Otcovej ruky čokoľvek.
Edita Steinová

príbeh
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Od svojho detstva som
poznala slovo BOH. M odlila
som sa k nemu, c h o d ila do
chrámu. Až raz som pocítila, ako
so mnou Boh živo spolupracuje.
Chodila som na rôzne duchovné lebo predstava dlhého a neľahstretnutia a chcela som viac kého putovania ich odradila od
spoznávať Božiu lásku. Pretože ich úsilia. D ruhá skupina došla
tú potrebuje dnes každý z nás. až do polovice cesty. Tam sa však
Spočiatku som m n o h o vecí
nechápala, ale vedela som sa aj
to, že o vešetko treba prosiť. A
tak som prosila Boha. aby mi
pomohol spoznávať cestu
k nemu.

Dostala som nové oči

SVET CEZ RUŽOVÉ
OKULIARE
Áno, prišiel ten deň, ked som
sa vedela do modlitby vžiť tak,
ako keď sa ro zp ráv a p riateľ
s priateľom. Začala som si ho
predstavovať ako sedí na stolíku
a hovoriť mu, čo sa mi v ten deň
všetko stalo. Cez Božie slovo mi
ponúkal dobré myšlienky, všetko
sa mi darilo, lebo som si bola
istá, že všetko, čo chcem a čo od
neho prosím, to aj dostanem .
Dozvedela som sa dokonca, že
som „princezná“ (Boh je kráľom
a ja jeho dcéra). N o a žiadna
princezná nemôže byť smutná.
Život sa mi zdal v každom
ohľade super. Všetkých ľudí som
brala ako Božie deti. Až som sa
čudovala, že sa to takto dá....
STRATILA SOM RUŽOVÉ
OKULIARE
... ked do môjho života prišli
väčšie problémy, zistila som, že
mi zmizol úsm ev z tv áre (a
úsmev = barometer radosti =
dar od Boha). Kjednému prob
lému sa ako náročky prid ali
ďalšie a ďalšie. Určite ste sa aj vy
už ocitli v takej situácii. Pravdu
povediac, stratila som chuť do
života, moja viera, o ktorej som
si myslela, že je velká, sa zrazu
rozpŕchla. A ostala som sama.
Áno, aspoň tak som si myslela.
Rozprávala som sa s Bohom, ale
bez viery to nemalo žiadnu cenu.
PÁN MI VRÁTIL ZRAK
Nakoniec ma Pán jedného
dňa priviedol do chrámu na sv.
liturgiu a prihovoril sa ku mne
ústami kňaza príbehom o troch
skupinách ľudí. Tí sa raz vybrali
hľadať šťastie a zmysel života.
Prvú skupinu tvorili lenivci, ktorí
ostali hneď na začiatku cesty,

usadila, lebo zistila, že aj na tejto
lúke je celkom dobre a užívala si
všetko jej pohodlie. Len pútnici
z tretej skupiny išli vytrvalo ďalej.
Došli až do konca, hoci cesta
nebola ľahká. Ideál cieľa im však
dal silu vždy pokračovať a po
každej nepríjemnosti začínať od
znova. Boli to kresťania.
Aký je cieľ m ôjho života?
V ktorej skupine kráčam ja? A
idem ešte vôbec niekam? Pocho
pila som, že môj cieľje skutočný,
reálny a „čaká“ na mňa. Asi tak,
ako dieťatko čaká na svoju m a
mu. Lenže spoznať túto skutoč
nosť, to nestačilo. Zlý duch mi
v momente začal nahovárať, že
v d n ešn o m svete sa n e o p la tí
milovať Boha a zachovávať jeho
prikázania. C hcel mi naplniť
srdce neistotou. Neustále sa ozý
vala pochybnosť: Kde máš isto
tu, že existuje nejaký cieľ a že prá
ve ty ho dosiahneš? Nie je istejšie
užívať si teraz a rozum nejšie
robiť to, čo práve chceš? Vedela
som, že moje rozhodnutie musí
byť jednoznačné.
„ Veď Boh tak miloval svet, že
dal svojho jednorodeného Syna,
aby nezahynul nik, kto v neho
verí, ale aby m al večný živo t“ (Jn
3,16). Tieto slová mi dali istotu.
Spoznala som, že sa vôbec ne
musím báť. Pretože nie je možné,
aby zahynul ten, kto verí v Bo
žieho Syna. On prišiel, aby ťa
nosil n a rukách, ak sa topíš

v problémoch. Ponúka ti útechu,
často ti vyjde v ústrety, ak ty
nemáš silu vykročiť ako prvý. M á
na teba stále čas, chápe ťa a túži

po tebe. Dokonca ti dáva sám
seba, svoje telo a svoju krv. Áno,
d o p u stí aj problém y. Ale len
preto, aby nás „vychovával“ ako
svoje deti. Problémy by nás mali
vždy n ap ĺň a ť rad o sťo u . Nie
preto, že by sme sa mali tešiť zo
starostí. Ale vtedy si môžeme byť

istí, že keď nás Boh vychováva,
záleží mu na nás, myslí na naše
šťastie a našu spokojnosť. Nie
sme mu ľahostajní, lebo vtedy by
si nás nevšímal. Vychováva nás
bolesťou, ale len preto, aby sme
spoznali svoj omyl a navždy ho
vyhodili zo svojho srdca. Ak
bude srdce prázdne od omylov,
bude v ňom len pravda, a teda
bude v ňom plnou mocou vlád
nuť náš starostlivý láskavý Boh.
Toto je cieľ, pre ktorý sa oplatí aj
poobíjať kolená pri našich zlyha
niach, oplatí sa neustále vstávať
a predierať sa cez všetky námahy.
A nie je pravda, že ostať sedieť
v polovici cesty je pohodlnejšie.
Veď tým, čo chcú ísť dokonca,
Pán jednoznačne hovorí: „Hľa
dajte teda najprv Božie kráľov
stvo a jeho spravodlivosť a toto
všetko dostanete navyše. Preto
nebuďte ustarostení o zajtrajšok;
za jtra jší deň sa p o sta rá sám
o seba“ (Mt 6,33-34a). A ešte
jednu vec na záver: Pán nám
veľmi pom áha aj cez priateľov.
Takže musíme mať dobre otvore
né oči a hľadať ho všade. Lebo
on je naozaj v každom človeku a
v každej situácii. To len my sme
tolkokrát takí nevšímaví.
Táňa

e n
V lúčoch slnka začal nový deň,
aký bude snáď večer zviem,
chválou Boha, sláviť ho chcem,
prácou tvorivou, plnej úžitku,
láskou v srdci, plného zážitku,
túžba, tak žiť každý deň,
to je môj sen.
Deň krášli slnko jagavé,
blaho v tvári, kto v láske Boha žije,
pocit ten nezná, kto žije v hneve,
Boha, Tvorcu svojho nemiluje.
Lúč slnka, zlaté klasy raži,
vzťah k Bohu, kôl srdca blaží,
ak hriech dušu neťaží.
Kytice kvetov vo vázach prírody,
viera v Boha, dar šťastia slobody,
dobro konať v každom okamihu,
spriadať skutky dobra, v pestrú mozaiku.
Pane daj, by pokoj v duši každý deň,
bol v púšti žitia, živý prameň,
to túžba moja, silný sen.
Anton Fabíšik
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Rozprávka

Skúste to aj Vy...
Vďaka B ohu za c h o ro b u ,
ktorú mi dal! Možno si myslite,
že iba blázon to môže napísať.
Ale vďaka tom u, by som n e
p rež ila tak n á d h e rn ý m áj mesiac lásky.
Už dávno som tak trošku ob
divovala svoju m am u aj z n á 

mych, že dokážu pristupovať
k sviatosti E u ch aristie každý
deň. Ja som vydržala iba od
piatku do nedele. Pri dosť nároč
nom povolaní, vo veľkom kolek
tíve a súkromnom živote som sa
dala zavliecť stále do hriechu.
Ešte v minulom roku sme si
s kamarátkou sľubovali, že v máji
2000 poriadne oslávime narode
niny, ktoré máme v jeden deň,
narodenie môjho syna a dvad
siate piate výročie môjho sobáša
s manželom. N ato všetko som
bola v duchu pyšná, že v takom
prekrásnom m esiaci m a čaká
toľko osláv. Avšak m álo som
myslela na to, že všetky tieto dary
som dostala práve v mariánskom
mesiaci. Na Pannu M ária zostá
valo málo času. Lenže prišiel
január 2000 a ja som ochorela.
Pom aly prišiel aj m esiac máj
a vtedy sa začali moje zdravotné

Táto rozprávka je m o žn o aj
o tebe. Prečo? Lebo my, ľudia,
sm e ako kvety v Božej záhrade.
Boh je pre náš život ako slnko pre
kvety, rozdáva svetlo a radosť.
S ln e č n é lú č e tak p o m á h a jú
vyrastať kvetom zo zem e, ako
nám B o ží hlas zanechať hriech.
D ážď zase p ô so b í ako milosť,
zaplavujúca dušu. A všade nás
sprevádza vietor - anjel, B o ží
posol, ktorý nás ochraňuje.
A teraz počúvaj. Začína sa chcieť, aby som umrela. Čo mám
rozprávka.
robiť? Kto m i poradí?
- Snežienka!
Bola zima. Celý svet očakával
- To si ty, vietor? Čo mi
jar, ale tá nie a nie prísť. Slnko odkazuje Slnko?
zahaľovalo velké čierne mraky,
- Slnko ťa miluje!
sneh sa netopil a m ráz neustále
- Už idem kvitnúť!
dobiedzal. Všetky kvety spali. Tu
Vietor si zhlboka vydýchol
sa ozvalo volanie:
a radostne odletel.
- Kvetinka, snežienka, pre
_ Snežienka vyslala nad zem
buď sa!
dva m alé zelené lístočky. Boli
K vietky sa prebrali, ale keď zopnuté ako ruky, keď sa modlí
zistili, že to nepatrí im, pospali. me. Všetko sa razom zmenilo.
Iba Snežienka, schovaná v cibuľ Mračná sa roztrhali a vietor ich
ke sa ozvala:
rozfúkal na všetky strany. Po
- K to m a to volá?
zem i sa rozsypali dlho očaká
- To som ja, vietor. Posiela vané slnečné lúče. Sneh sa začal
m a S ln ko , a b y si u ž začala topiť.
kvitnúť!
L ístky posiln en é slnečným
- To bude omyl! Ešte je sneh svetlom rástli stále vyššie. One
a mráz. m ne sa chce spať!
dlho sa objavil m alý biely púčik.
Vietor m lčky odletel. M rzelo K eď trošku podrástol, Slnko ho
ho, že Snežienka neposlúchla. nežne oslovilo:
Ako si m ôže myslieť, že sa Slnko
- Snežienka, teba som si vy
m ýli? P onáhľal sa n a sp ä ť bralo za posla jari. A ž keď si
k Slnku. O chvíľu letel opäť budiť začala kvitnúť, zima stratila svo
malú Snežienku.
ju m oc. N a tvoju poslušnosť
- Bum , bum, - búchal holý čakal celý svet.
m i vetvami stromov.
Snežienke to prišlo ľúto. Sklo
- Snežienka, Slnko ti odka nila hlávku a neodvážila sa po
zuje, aby si sa nebála. M á š kvit zrieť Slnku do tváre. Iba tíško
núť!
vzdychala:
- O d ká ž S ln k u , že m á m
- Odpusť mi, Slnko, že som
strach. To predsa nejde, kvety ti neverila.
ešte spia!
Slnko sa usmialo a pohladilo
Vietor sa obrátil a fujazdil Snežienku teplým lúčom. Prišiel
k Slnku. Zase nepochodil.
ju navštíviť i vietor.
Z im a nepovoľovala. Stále
- Snežienka, si krásna! Ško
mrzlo a sivá obloha veštila ďalšie da, že si nezačala kvitnúť hneď.
prívaly snehu. Snežienka nem oh
Snežienka sa hanblivo us
la zaspať. Trápilo ju, že nepo miala a prikývla.
slúchla Slnko. Vždy sa tešila na
Odvtedy m á sklonenú hlavič
svoje rozkvitnutie. Teraz bola jej ku. K eď k nej priletí vietor a roz
p red sta v a b e zn á d e jn e preč. právajú sa o jari, Snežienka si
Vonku je zim a, až v kostiach vzdychne a povie:
praští. Ona m á kvitnúť? Svedo
- S ln ko treba poslúchnuť
m ie je j však hovorilo čosi iné. vždy, aj vtedy, keď máme tisíc
Anna Slnko je Pánom celého sveta, dôvodov neposlúchnuť.
darcom života. N em ôže predsa
Ria Valdo

p roblém y. H neď v prvý deň
v mesiaci m a začali bolieť oči.
Väčšiu časť dňa som bola pri
pútaná na lôžko. Pre boľavé oči
som bola vyradená aj z čítania
a p o z e ra n ia telev ízie. H oci
z osláv nebolo nič, aj tak to bol
d ru h ý n a jk ra jš í m esiac m áj
v m ojom živote. Tým prvým
najkrajším m esiacom bol ten,
keď som porodila svojho syna
a videla ho na vlastné. A na máj
v tom to roku nezabudnem až do
konca svojho života.
Dostala som veľkú milosť od
Boha, celý mesiac mi bolo dožičané pristupovať k Najsvätejšej
Eucharistii a tak v kútiku duše
nemusím už závidieť svojej ma
me a znám ym , keď pristupujú
každý deň k Najsvätejšej Eucha
ristii. Zažila som to aj ja a je to
nádherný, neopísateľný pocit.
Moje oči vyzdraveli, aj choroba
pom aly ustupuje. N o teraz si
omnoho viac cením, že ráno keď
vstanem m ôžem očam i vidieť
všetko okolo seba a ďakujem
Bohu za ten dar.
M ožno po p rečítaní týchto
riadkov si pom yslíte, že je to
príbeh, ktorý m á význam iba pre
mňa. Ale chcela by som poprosiť
tých, ktorí nemajú odvahu a čas
častejšie p ristupovať k svätej
Eucharistii, aby to skúsili. M ož
no si v duchu myslíte, veď ani
niet času, keď človek je zamest
naný a odkladáte to až budete na
dôchodku. Lenže skúste prehod
notiť svoj čas, či sa nenájde voľná
hodinka ísť večer, alebo ráno na
svätú liturgiu. Koľkokrát nám
ubehne čas len tak pri rozprávaní
sa pri káve, pri pive alebo sa
stan em e o tro k m i p o zeran ím
televízie no ten čas sa nám už
nevráti.
Verte, že ľahšie sa človeku žije
a znáša bolesť, keď častejšie pris
tupuje k Eucharistii. Aj každo
denné rodinné starosti sa prežijú
ľahšie. Neodkladajme to na dô
chodkový vek. Veď, čo ak sa ho
nedožijeme a bude už neskoro.
A tak ďakujem B ohu a Panne
M árii, že som s ň ou zažila a
zažívam nádherné dni.

Cirkev sa zaujíma o životné prostredie
Drahá konzultácia poverených zástupcov biskupských konferencií pre životné prostredie
natému „Spiritualita stvorenia a politika životného prostredia“
Bad Honnef (Nemecko), 4. - 7. mája 2000
Asi 50 delegátov 18 európskych biskupských konferencií sa zúčastnilo na zasadaní na
tému „Špiritualita stvorenia a politika životného prostredia“ v dňoch 4. - 7. mája v Bad
Honnef, ktoré zorganizovala rada európskych biskupských konferencií (CCEE). Z o
zasadania vzišli nasledujúce závery:

r

1. Situácia jednotlivých krajín a zasade
nie sa cirkví za životné prostredie: Delegácie
jednotlivých krajín predložili svoje správy,
z ktorých sa ukázalo, že situácia v jednotli
vých krajinách je veľmi rozdielna. Čo sa týka
krajín strednej a v ýchodnej E urópy,
vyzdvihlo sa, že okrem neprehliadnuteľných
škôd na životnom prostredí existujú oblasti
s takmer nedotknutou prírodou a veľkým
bohatstvom druhov. Velké škody na život
nom prostredí sa vyskytli v poslednom
desaťročí, pretože subvencie na podporu
boli sotva zamerané na stálosť. K zaangažo
vanosti cirkví sa konštatovalo, že od prvej
konzultácie poverených zástupcov pre život
né prostredie v minulom roku v Slovinsku
sa niečo urobilo: napr. pri biskupských
konferenciách boli zriadené komisie alebo
pracovné skupiny zamerané na pastoráciu
životného prostredia; Poznámka redakcie:
Konferencia biskupov Slovenska aj u nás
uviedla skupinu pre „vieru a ekológiu“,
ktorej členom za prešovskú diecézu je RNDr.
Jozef Voskár. Taldsto tu boli pastierske listy
či popravy a praktické iniciatívy, ako aj zvý
šenie rôznych aktivít pre životné prostredie
v každej krajine.
2. Špiritualita stvorenia: Predovšetkým
v referáte prof. Antonia Donghi (Taliansko)
bolo vyzdvihnuté, ako veľmi kresťanská
liturgika vo svojej symbolike vychádza
z prírody, napríklad v rytme ročných období.
Ako aj sociálno-politická iniciatíva m usí
vychádzať z centra kresťanskej viery a posto
ja úcty a lásky ku všetkým stvoreniam .
Delegáti navrhli európskym biskupským
konferenciám zavedenie „D ňa stvorenia“
v čase medzi 1. septem brom a sviatkom
vďaky za úrodu tak, ako sa už medzičasom
slávili v niektorých k rajinách a stal sa
podnetom k zvýšenému zasadzovaniu sa za
stvorenie.
3. Jubilejný rok 2000 ako rok oslobodenia
stvorenia
O biblických podkladoch a politickosociálnych dôsledkoch sa hovorilo v reľeráte
Mgr. Ľubomíra Fabčina (Slovensko) a P.
Miguel-Angel Sanchez (Španielsko). Bolo
zrejmé, že jubilejný rok m usí znam enať
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rovinách. Pre proces zjednotenia Európy,
ktorý je v súčasnosti v kríze, môžu cirkvi
pomôcť víziou spoločného života medzi
národmi a úspešného spoločenstva (biskup
Homeyer, predseda ComECE). Aj zasade
nie sa za životné prostredie je prínosom pre
mier (Janos Zlinszky, Maďarsko).

návrat k oslobodzujúcem u Bohu. ktorý
zveril ľuďom zem ako „vypožičný dar“. Ťažké
ohrozenie stvorenia sa stáva zrejmým vo
svojej dramatike až v globálnej perspektíve
a v súvislosti s chudobou rastúcou na celom

5.
Najbližšia konferencia: Ďalšia (tretia)
k o n zu ltácia poverených zástu p co v pre
životné prostredie európskych biskupských
konferencií bola navrhnutá na 17. až 20. máj
2001 na Slovensku. Ako témy na ňu boli

svete. Hospodárstvo, ktoré zabudlo na etic
ké kritérium stálosti a vykorisťuje stvorenie,
je p ríč in o u n e sp o č etn ý c h obeti práve
južných národov (Prof. Jean-Pierre Raffin,
Francúzsko). Kresťanská špiritualita vyža
duje oslobodzujúcu solidárnosť s chudob
nými a d ô sled né prepojenie životného
prostredia so sociálnymi inciatívami.

diskutované: Predstavenie kresťanského
životného štýlu ako príspevok celkovej
spravodlivosti.

4. Politika životného prostredia a spolu
pôsobenia cirkví: Iniciatíva cirkví spočíva
predovšetkým v tvorbe povedomia (ohlaso
vanie, výchova), ako aj v ko n k rétn o m
zasadení sa prostredníctvom príkladných
p rojektov. Tu sa p o n ú k a sp o lu p rá c a

St. Gallen, 8. 5. 2000
R ada európskych biskupských konfe
rencií (C C EE) je spojenie biskupských
konferencií Európy. V súčasnosti m á 34
členov. Jej predsedom je pražský arcibiskup
kardinál Miloslav Vlk; viceprezidentmi sú
M ons. Karí L ehm ann, M ainz, a M ons.
Istvan Serégély, Eger. Generálnym tajom 
níkom CCEE je don Aldo Giordano. Sídlom
sekretariátu je St. Gallen (Švajčiarsko).

Význam Eucharistického
kongresu pre Slovensko
Nikto nepochybuje, že Jubilejný rok 2000
je plný duchovných aktivít, že všetko je
zamerané na Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,
ktorý pred 2000 rokmi prišiel medzi nás.
Vyvrcholením všetkých aktivít bol 47.
M edzinárodný Eucharistický kongres v Rí
me v dňoch 18. - 25. júna. Prípravou na
Medzinárodný Eucharistický kongres boli
partikulárne, diecézne Eucharistické kon
gresy, do slávenia ktorých sa zapojili far
nosti. Celoslovenský Eucharistický kongres
je akoby odozvou, reflexiou na M edzi
národný Eucharistický kongres a záväzkom
uskutočňovať v každodennom živote kres
ťana posolstvo kongresu, ktoré pram ení
z Eucharistie, zo stálej prítom nosti Krista
medzi nami. Svätý Otec o Jubilejnom roku
napísal: „Rok 2000 bude rokom intenzívne
eucharistickým“ (TMA 5). Žiť z Eucharistie
a s Eucharistiou musíme potom aj dalšie
roky. Iba vtedy dokážeme naplniť Ježišove
slová: „Toto robte na moju pam iatku“ (Lk
22, 19).
Eucharistia a kontemplácia tvoria cestu
kresťanskej dokonalosti, základ sviatost
ného života. Sviatostný život m usí byť
sprevádzaný vnútorným životom, kontem
pláciou. Kontemplácia je prostriedok, kto
rým prijímame tajomstvo, je to prostriedok,
ktorý dáva vnútornú náplň sviatostnému
životu a otvára nás pre pôsobenie navonok.
Kontemplácia je spôsob ako umožniť, aby
milosť prijatá vo sviatostiach utvárala celé
naše vnútro, t. j. myšlienky, city, vôľu,
pamäť. Len vtedy, ak sme v kontemplácii
vstrebali do seba božský život, ktorý k nám
prišiel prostredníctvom sviatostí, dokážeme
ho konkrétne vyjadriť aj skutkam i, to
znamená úkonmi cností, na prvom mieste
láskou. Ako neexistuje ľudský skutok, ktorý
by nevychádzal z myšlienky, tak neexistuje
kresťanská cnosť, ktorá by nepram enila
z kontemplácie. Sv. Gregor Nisenský píše:
„Sú tri prvky, ktoré prezrádzajú a odlišujú
kresťana: skutok, slovo a myšlienka. Prvý
z nich je myšlienka, potom prichádza slovo,
ktoré otvára a zjavuje to, čo bolo prijaté
v mysli a na treťom mieste je skutok, ktorý
vykonáva to, čo si niekto zaumienil. Doko
nalosť kresťanského života záleží v úplnom
pripodobnení sa Kristovi. Najprv vo vnútri,
v srdci a potom vo vonkajšej činnosti“ (Sv.
G reg o r N isen sk ý , O id eáln ej p o d o b e
kresťana).

Kontemplácia je teda povinná cesta, aby
sa prešlo od prijatia Krista vo svätej liturgii
k nasledovaniu Krista v živote. Preto, ako
sa hovorí o všeobecnom povolaní k svätosti
všetkých pokrstených, tak sa má hovoriť

ilustr. snímka
archív

o všeobecnom povolaní všetkých pokrste
ných ku kontemplácii. Cesta kresťanskej
dokonalosti vedie od tajomstva ku kontem
plácii a od kontemplácie k činnosti. Tieto
tri prvky tvoria jedinú cestu svätosti, otvo
renú všetkým pokrsteným, podľa nevyspyta
teľnej miery Božieho d aru a slobodnej
odpovede človeka.
Akonáhle sa pokúsime konkrétne apli
kovať tieto všeobecné predpoklady o tajom
stvách na Eucharistii, ihneď zisťujeme ich
dôležitosť a aktuálnosť. Vyplýva z nich, že
pre pripodobnenie sa Kristovi nestačí jesť

Jeho telo a piť Jeho krv, ale je potrebné aj
sa zamýšľať nad týmto tajomstvom. Medzi
Eucharistiou a vtelením je veľká príbuznosť.
Pri vtelení - píše sv. Augustín - „Mária
počala Slovo najprv v mysli, až potom
v tele“. M ária bola teda po vtelení plná
Ježiša nielen telesným spôsobom , ale
i v duchu. Bola plná Ježiša, pretože myslela
na Ježiša, čakala na Ježiša, milovala Ježiša.
V tom sa nám javí ako najdokonalejší vzor
toho, čo sa má uskutočňovať eucharistickou
kontempláciou. Takto m á vyzerať kresťan,
ktorý prijal Ježiša v Eucharistii. Taktiež on
má prijať Ježiša vo svojej mysli, keď ho prijal
vo svojom tele. A prijať K rista v mysli
znamená konkrétne myslieť na neho, mať
upretý pohľad na neho, pamätať na neho.
Keď Ježiš ustanovil Eucharistiu, posvätil
toto slovo. Povedal: „Toto robte na moju
pam iatku“ (Lk22, 19).
Eucharistická pamiatka má dvojaký roz
mer: jeden sa dotýka Boha a druhý človeka.
V teologickom zmysle pam iatka spočíva
v tom , že pripom ína Ježiša Otcovi, že
vyzývame Otca, aby si spomenul na to, čo
Ježiš vykonal pre nás a z lásky k nemu, aby
nám odpustil a preukázal dobrodenia.
V
antropologickom zmysle spočíva Eu
charistická pam iatka v tom , že pripo
míname Ježiša už nie Otcovi, ale sebe sa
mým, spomíname na neho. Musíme vedieť
hovoriť Ježišovi to, čo hovoril ľzaiáš Bohu
v Starom zákone: „Tvoje meno a tvoja sláva
je túžbou duše“ (Iz 26, 8). Keď sa nám
vybaví takáto túžba a spomienka, má moc
preniknúť celý náš vnútorný svet a zamerať
ho na predmet spomienky, najmä ak tým
predm etom nie je vec, ale osoba, a to
milovaná osoba - Ježiš Kristus.
Príklad:
Biskup Augustín raz slúžil svätú liturgiu.
Po konsek račn ý ch slovách: „Vezmite
a jedzte z neho všetci, toto je moje telo...“
pozrel na posvätný chlieb, ktorý mal pred
sebou na oltári, Kristus sa mu v hlbokej
meditácii prihováral: „Prichádzam k tebe
v podobe chleba, aby si ma mohol prijať ako
pokrm. Vrúcnejšie sa s tebou ani nemôžem
spojiť, než aby si ma prijal ako pokrm!“
Vtedy vo svojom srdci začal s Pánom
rozprávať: „Povedzte mi, čo to pomôže, ked
ťa prijmem do seba? Moje telo premení
posvätný chlieb na seba, a to predsa nie je
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nič dobrého. Lebo ja som úbohý, biedny,
slabý a hriešny, a ked sa ty zmeníš na mňa,
aj ty budeš úbohý, biedny, slabý a hriešny...“
Augustín mlčal a čakal n a odpoveď.
Odrazu v sebe počul znieť hudbu a zreteľne
vnímal slová: „Môj duch je všemohúci Boží
Duch... tvoje telo m a nikdy nedokáže
premeniť... môj všem ohúci D uch Boží
premení teba... ty sa zmeníš na m ňa.“
Augustín potriasol hlavou: „Tomu nero
zumiem“, povedal. „Ja mám teba jesť, ale
ty chceš mňa premeniť?“
„Tak je to,“ počul vo svojom vnútri.
„Ale ako budem po tom prem enení
vyzerať?“ opýtal sa Augustín.
„Tak ako teraz“, povedal Pán. „Ja nez
mením tvoje telo, ale tvojho nesvätého
ducha. Tvojho nesvätého ducha premením
na svätého ducha.“
„Ďakujem ti za tento nesmierny dar!”
povedal Augustín a hlboko sa poklonil.
„Ďakujem ti, Pane môj dobrý!“
Vtom sa biskupovi zdalo, že počuje zvo
lať svoje meno: „Augustín! Mýliš sa! Nie
kvôli sebe budeš premenený. Premením ťa,
aby si mal milujúce srdce...“
„Áno, P ane,“ odpovedal preľaknutý
Augustín.
„Srdce milujúce všetkých!“
„Áno, Pane.“
„Dobrotivé srdce...“
„Áno, Pane.“
„Srdce, ktoré hľadá a prináša pokoj...“
„Áno, Pane.“
Augustín sa túžobne pozrel na posvätný
chlieb. Teraz vedel, čô Pán od neho očakáva.
Pán prehovoril v je h o v lastn o m srdci
(Mozaika radosti, str. 115-117, Lúč, Bratis
lava 1997).
V správe o poslednej večeri, ktorú nám
zanechal sv. Lukáš a sv. Pavol, sa stretá
vame s týmto Ježišovým príkazom: „Toto
robte na moju p a m ia tk u .“ V Jánovom
evanjeliu v správe o p o sled n ej večeri
nachádzame tento Ježišov príkaz: „Dal som
vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja
urobil vám“ (Jn 13,15). Tieto dve Ježišove
..prikázania“ majú medzi sebou nepopie
rateľný vzťah. Avšak predsa je medzi nimi
rozdiel: v prvom prípade ide o „pamiatku“,
teda o niečo, čo sa týka liturgie; v druhom
prípade však ide o konanie, teda o niečo, čo
sa vzťahuje na život. Takže priamo evan
jeliový postup nás vyzýva, aby sme prešli
od pamiatky k nasledovaniu, od E ucha
ristickej kontem plácie k E ucharistickej
praxi.
Živá viera v Krista prítomného v Eucharistii nech nám napom áha k stále plnšej
účasti na slávení Tajomstva Pánovho tela
a krvi, nech nám pomáha v slúžiacej láske
bratom, sestrám, aby sa naše spoločenstvo
s Kristom stalo viditeľným v dnešnom svete.
Jaroslav Paulík

Krostánské symboly
vo fotografii
Výstava vo Vlastivednom múzon v Trebišove
Milovníci meditatívnej sakrálnej foto
grafie môžu vidieť vo vlastivednom múzeu
v Trebišove jedinečnú výstavu Ing. Miku
láša Jacečka nazvanú Kresťanské symboly
vo fotografii. Na príprave a realizácii tejto
výstavy mali výrazný podiel Pamiatkový
ústav Michalovce, Dom Matice slovenskej
v M ichalovciach, Fotoštúdio „S“, Vlasti
vedné m ú z e 
um v Trebišove
a Zem plínske
osvetové stre
disko v M icha
lovciach. Výs
tava bola slávn o stn e o tv o 
re n á v m alej
výstavnej sieni
VM v Trebišo
ve 27. 6. 2000.
Ožíva v nej
autorov zám er
vyjadriť pocit
p re k rá sn e j
vlasti v m edi
tatívnej sakrál
nej fotografii,
na ktorej patrí
d o m in a n tn é
m iesto krížu.
Autorova filozofia vyviera z myšlienky, že
v živote si každý nesie svoj kríž. Vychádza
pritom z názoru, že kríž nie je koncom
života, ale začiatkom vykúpenia. Výstava
p o tv rd z u je , že v a u to ro m p o n ím a n í,
s ktorým je treba sa stotožniť, je kríž ako
symbol kresťanstva n ad národný a nadštátny. N epozná národnostné hranice, je
n eo d m y sliteľn o u súčasťo u krajiny, či
objektu (chrámu), pri ktorom sa nachádza.
Autor zachytáva kríž v premenách krajiny
a ročných období.
S a k rá ln a fo to g ra fia Ing. M ik u láša
Jacečka, ktorý žije vo Vinnom, je veľkým
k u ltú rn y m o b o h a te n ím a svojráznym
zach y ten ím p a m ia to k na vých o d n o m
Slovensku. Súčasne je stvárnením okamihu,
ale aj dobovým dokum entom , zachycu
júcim neopakovateľnosť chvíle.
Autor sa v spomienkach často ponára do
rokov detstva. Žije v ňom pocit vznáša
júceho sa chrám u v rodnej obci Habura,
pričom sakrálne pamiatky chápe ako ľudové
symboly Stvoriteľovho ducha. A utor sa

vyznáva z toho, že fotografie krížov či
sakrálnych objektov mu pomáhajú preko
návať živ o tn é krízy. M á neo b y čajn ú
schopnosť objavovať to, čo nám pri bežnom
kontakte s krajinou často unikne. Preto na
výstave môžeme obdivovať duchovnú krásu
sakrálnych objektov v Lelese, Vinnom,
Habure, Berdejovských kúpeľoch, ale aj na
Spišskom hrade
či n a sy m b o 
lickom cintoríne
vo Vysokých
Tatrách.
Neodmyslite
ľnou súčasťou
výstavy je K a
tedrála Prem e
n en ia
P án a
v Markhame pri
Toronte, o kto
rej je známe, že
je niekoľkoná
sobným zväčše
ním gréckokato
líckeho chrámu
v Novom Ruskove. D al ju
postaviť novoruskovský rodák
Štefan Boleslav
R om an, k to rý stá l 18 rokov na čele
Svetového kongresu Slovákov. Návštevníci
môžu na výstave uvidieť aj pomník na hrobe
M o n s. Fugu v H a m ilto n e i výzdobu
v m isijnom dom e slovenských jezuitov
v kanadskom Cambridge.
V
Ju b ilejn o m roku 2000 je výstava
Kresťanských symbolov vo fotografii M i
kuláša Jacečka vyjadrením vďaky rodnému
kraju v jeho fotopocitoch. Autor považuje
túto fotografiu za výpoveď o sebe a súčasne
je vyjadrením jeho duševného uspokojenia.
Svojimi výstavami (Pam iatky a príroda
Zemplína, Z rodného kraja Mons. Fugu)
vzdáva ú c tu svojm u ro d n é m u kraju
a spláca dlh zahraničným Slovákom, ktorí
mali možnosť vnímať jeho fotopocity na
výstave v kanadskom Toronte. Za výsledky
tvorivej práce fotografie bol autor ocenený
pam ätnou plaketou sv. Cyrila a M etoda za
ochranu národného dedičstva. Výstavu si
návštevníci Vlastivedného múzea v Trebi
šove môžu pozrieť do 3. 9. 2000.
Juraj Zadanský
Vlastivedné múzeum v Trebišove

správy zo sveta
LITVA (KP/ TK KBS) - V Litve na úpätí
„krížovej hory“ v Siauliai, ktorá je pokrytá
„lesom “ tisíco v krížov, p o sv ä tili nový
františkánsky kláštor, ktorý bude slúžiť
litovským fra n tišk á n o m ako no v iciát.
Apoštolský nuncius v Litve, arcibiskup Ervín
J. Ender pri bohoslužbách pripomenul, že
iniciátorom kláštora bol pápež Ján Pavol II.
Pápež pri svojej návšteve v roku 1993
navštívil 7. septembra aj „krížovú horu“. O
niekoľko d n í- 17. septembra putoval pápež
do La Verný v Talianskej Umbrii, kde sv.
F ran tiše k d o s ta l stigm y. Tam vznikla
myšlienka zriadiť františkánsku svätyňu aj
v Siauliai.
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Madona tretieho milénia

RUSKO (KP/ TK KBS) - V Rusku rastie
počet katolíckych kňazov. Päť rokov po
presťahovaní katolíckeho kňazského semi
nára z Moskvy do St. Peterburgu vyjadril
jeho rektor Anatolij Gej spokojnosť z vývoja
cirkvi. Informovala o tom nadácia Kirche
in Not / Ostpriesterhilľe v Mníchove. “Budo
vanie farností nabralo na dynamike. Násled
kom toho je, že sa stále viac mladých ľudí
zaujíma o duchovné povolania“, povedal
rektor. V seminári v St. Peterburgu študujú
bohoslovci zo všetkých častí krajiny. V roku
1995 tu bolo podľa rektora Geja 30 semina
ristov, medzičasom vzrástol ich počet na 75.
Každý tretí prichádza z rehole. N a jeseň ro
ku 1995 sa seminár pre nedostatok priesto
rov presťahoval z Moskvy do St. Peteburgu.
RUMUNSKO (K P/ TK KBS) - K histo
rickému aktu zmierenia došlo v Rumunsku:
pravoslávny patriarcha Teoctist I. navštívil
po mŕtvici ochrnutého kardinála Alexandru
Todeu v jeho skrom nom byte v Reghine.
Kardinál Todea (88) je symbolickou posta
vou odporu gréckokatolíckej cirkvi proti
komunistickému útlaku. Stretnutie oboch
hláv cirkví trvalo viac ako hodinu a konalo
sa v ovzduší velkej srdečnosti. K ardinál
Todea nemôže hovoriť - jediné slová, ktoré
dokáže vysloviť je modlitba Otčenáš a tú sa
s ním patriarcha Teoctist pomodlil v slzách.
Po návšteve Teoctist I. povedal, že jeho
želaním bolo navštíviť velkú osobnosť,
rum unského k ardinála m učeníka, ktorý
tolko urobil pre Krista, pre Cirkev a pre
rumunský národ.
VATIKÁN (KP/ TK KBS) - D ňa 20. júla
uverejnili vo Vatikáne apoštolský list Sväté
ho Otca k 300. výročiu zjednotenia grécko
katolíckej cirkvi Rumunska s Cirkvou v Rí
me. V liste s dátum om 7. mája 2000 pápež
tiež pripom ína svoju apoštolskú návštevu
v tejto krajine 7. až 9. mája 1999. Ján Pavol
II. v liste povzbudzuje gréckokatolícku cirkev
v Rumunsku, aby pokračovala v dialógu
s pravoslávnou cirkvou krajiny. “Autentický
návrat k spoločným liturgickým a patristickým tradíciám povedie k zmiereniu s ostat
nými cirkvami v R um unsku“, píše Svätý
Otec.

snímka
použitá
z internetu

Ikona “M ad o n a Tretieho M ilénia” je
druhou verziou Vladimírskej Bohorodičky,
ktorá sa nachádza v Tretjakovskej Galérii
v Moskve; považuje sa za najväčšiu ikonu
M atky B ožej, k to rú p áp e ž J á n X X III.
vyhlásil za patrónku jednoty celej cirkvi.
Ik o n a z o b raz u je M a d o n u , ako d rží
v náručí dieťa - Ježiša, ktorý je skutočným
centrom celého diela: nie sme to my, ktorí
sa staráme o Pannu Máriu, ale je to ona,
Sv. Panna, ktorá sa stará o nás, o naše
trápenia, naše hriechy, naše muky... a ona
sa postará, ked nám chýba víno, tak ako sa
postarala v Kane Galilejskej.
Ohnivo-červená a žltá farba nám pripo
mínajú horiaci krík, z ktorého prehovoril
Boh k M ojžišovi. Je to plam eň božieho
zápalu pre spásu človeka.
M adona chráni náš život a vidí, že nemá
me víno vzkriesenia: víťazstvo nad smrťou.
N aša ľudská prirodzenosť, naša radosť nie
je naplnená, chýba nám víno. Kristus, jej

milovaný syn, uskutočňuje večnú spásu pre
nás. Vstáva z mŕtvych a víno je hotové.
P reto všetko m á význam, Kristus je
vzkriesený, smrť bola premožená a Madonna, sa za nás prihovára; nalieha na nás, aby
sme priniesli každému človeku víno Novej
Evanjelizácie. Okolo svätej Panny s dieťa
ťom sú na ikone napísané slová v latinskom
jazyku:
“Ave stella novae evangelizationis,
terti millennio Maria humilis
m ater gloriosa.”
Zdravas, hviezda novej evanjelizácie
pokorná Mária, tretieho tisícročia
M atka slávna.
R ozm ery ikony sú 100x74 cm. Je
namaľovaná technikou - olej na dubovej
doske. Autor ikony je Kiko Arguello, ktorý
namaľoval túto ikonu pre Svätú Stolicu
z príležitosti Velkého Jubilea 2000.
z ang. p reložil a upravil Stanislav
Gábor -

domáce správy
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Obnovený chrám v Bežovciach

r
I

BEŽOVCE (M ária Halajčíková, ml.) V nedeľu 2. júla 2000 našu farnosť navštívil
náš duchovný pastier vladyka Milan Chautur. Zavítal k nám, aby posvätil našu prácu,
náš krásne obnovený chrám zasvätený N a
nebovstúpeniu nášho Pána Ježiša Krista.
Odmenou za našu prácu bolo veľké duchov
né posilnenie, ktoré sme našli počas sláv
nostnej archijerejskej svätej liturgie i v m no
hých slovách otca biskupa. Vo svojej homílii
sa nám otec biskup poďakoval za naše úsilie
a pripomenul nám, aby sme v krásnom ob
novenom chráme nezabúdali na obnovenie
našich sŕdc pre nášho milujúceho Pána.
Na svätej liturgii sa zúčastnil aj tunajší
reformovaný kňaz so svojimi veriacimi, čo
veľmi potešilo otca biskupa. Svoju radosť
prejavil poďakovaním sa nášm u duchovnemu otcovi Vlastimilovi Bajužíkovi i refor
movanému otcovi Halásovi za pestovanie
dobrých vzájomných vzťahov.
Po velkej eucharistickej hostine nasledo
valo pohostenie, po ktorom sviatočný deň

KOŠICE (slovo) - V sobotu 15. júla vo
večerných hodinách Mons. Milan Chautur,
CSsR a Mgr. Michal H ospodár za účasti
pozvaných hostí, kňazov a veriacich odhalili
pam ätnú tabuľu svedkom viery na budove
košického apoštolského exarchátu. Tabulu
zhotovil akad. so ch ár R ichard Wágner.
Bližšie na str. 7-9.
pokračoval p o p o lu d ň ajším futbalovým
zápasom . Zahral si aj otec biskup, prítomní
kňazi, bohoslovci i členovia našej farnosti
p ro ti bežovským fu tb alisto m . H oci sa
z víťazstva nakoniec tešil kolektív futbalis
tov z B ežoviec, bol to pekný športový
zážitok, po ktorom nasledovalo večerné
posedenie pri ohni s našimi vzácnymi hos
ťami. Začali sme ho spoločnou modlitbou
svätého ruženca, počas ktorej sme všetci
v d u c h u ď akovali za te n to deň plný
duchovných zážitkov.

Odpustová slávnosťv Novom Ruskove
NOVÝ RUSKOV (Peter Hatrák) - Gréc
kokatolícky chrám v Novom Ruskove, časti
obce Malý Ruskov je zasvätený patrónom
nášho exarchátu sv. Cyrilovi a Metodovi,
a teda na tento sviatok tu pripadá odpus
tová slávnosť, ktorú sme však slúžili v nedeľu
9. júla.
Odpustová slávnosť je pre veriaci ľud
vždy duchovným obohatením a povzbude
ním do ďalších dní v ich duchovnom živote.
Takáto slávnosť sa tu konala po druhýkrát
v dejinách chrámu a o to bolo prežívanie
tohto dňa pre domácich gréckokatolíckych
veriacich z tejto časti našej obce rad o st
nejšie.

My z Veľkého Ruskova sme sa na ňom
zúčastnili v spoločnom sprievode, v ktorom
sme išli peši niekolko kilometrov od nášho
chrámu. Okrem nás na túto odpustovú sláv
nosť zavítali aj veriaci z Lastoviec a najmä
z Čeľoviec, ktorí takto sprevádzali svojho
kňaza k nám . Svätú liturgiu slúžil otec
Dávid Zorvan, asistoval diakon Radoslav
Tóth. Z a celý priebeh slávnosti chceme
poďakovať aj nášm u tunajšiemu správcovi
farnosti v Novom Ruskove, otcovi dekanovi
Pavlovi Dancákovi a zboru z Velkého Rus
kova, dievčenskej skupine z Velkého Rusko
va, ktorá zaspievala niekolko mládežníckych
piesní.

Prvé primície v Milpoši

!

M1LPOŠ (Elena) - Pod Čergovskými
vrchmi sa nachádza malá dedinka Milpoš.
Dedina ako mnohé iné na Slovensku, ibaže
málo známa, mlčanlivá v objatí prekrásnych
hôr a úbočí, ktoré ju obklopujú. Začiatkom
júla tu nastal neobyčajný ruch. Začali sa
prípravy na primície novokňaza. O to viac
potešiteľné, že to boli prvé primície v histórii
našej dediny. Bez obetavej práce jej obyvatel'ov by nebolo možné uskutočniť takúto
rozsiahlu akciu.
Nehľadiac na únavu, nehľadiac na čas,
všetci obyvatelia obce, muži i ženy, mládež
i rehoľné sestry robili, čo bolo v ich silách.
Keď súmrak padol do doliny, aj práce sa

RUSKÉ PEKĽANY (slovo) - V sobotu
15. júla za účasti M ons. Jána Hirku konala
v rodisku biskupa Pavla Petra G ojdiča
slávnosť „spom ienka na svedkov viery“.
Bližšie na stranách 4-6.

skončili. Rozhostilo sa velebné ticho, len
prizdobené briežky šumeli a šuchotali pri
každom závane vetra. Všetko bolo nádherné.
Časť dediny sa zmenila na nepoznanie. Vý
nimočný bol ten večer, ale ešte výnimočnejší
bol ďalší deň - 5. júl, cirkevný aj štátny svia
tok, sviatok Cyrila a M etoda, našich vierozvestcov. Keď svitli ranné zore, práce na
príprave prim ícií pokračovali. Prim ičná
svätá liturgia o. Jozefa Urvinitku sa konala
za velkej účasti kňazov, rehoľných sestier
a veriacich. Všetci prítomní, domáci i hostia,
sa v týchto okamihoch mohli presvedčiť,
„aký dobrý je Pán. Šťastný človek, čo sa
utieka k nem u“.

SEČOVSKÁ POLIANKA (TK PB) D iecézna slávnosť ku cti Panny M árie
Karmelskej sa uskutočnila v dňoch 14-16.
júla 2000 v Sečovskej Polianke. Vyvrcholila
v nedeľu o 10.00 bude slávnostnou sv.
liturgiou, pri ktorej prešovský biskup Mons.
Ján Hirka posvätil novopostavený grécko
katolícky chrám sv. proroka Eliáša. Prorok
Eliáš, svätá hora Karmel a Presvätá Boho
rodička nech sa naveky tešia zbožnej úcte
všetkých, ktorí budú prichádzať do tohto
chrámu oslavovať Trojjediného Boha.
KYJOV (TK PB) - V obci Kyjov (okr.
Stará Ľubovňa) posvätil v nedeľu 16. júla
generálny vikár prešovského biskupstva Ján
Zavacký novopostavenú farskú budovu. Pri
svätej liturgii, k to rú slávil v m iestnom
chráme požehnal obecné symboly - zásta
vu, erb a pečať, pri príležitosti 610. výročia
prvej písomnej zmienky o obci. V príhovore
k veriacim zdôraznil, slová Svätého Otca
Jána Pavla II., že tento Jubilejný rok 2000
má upevniť a oživiť vieru všetkých v Krista
veriacich.
BYSTRÁ (TK PB) - P o čas letných
prázdnin sa každoročne gréckokatolícka
mládež schádza na duchovnom stretnutí
v rekreačnom zariadení Rekrey Chemes
Bystrá neďaleko Humenného. Už tradične
sa tu zíde m lád ež z m n ohých kútov
Slovenska. V tom to roku to bude v troch
turnusoch: pre deti od 10 - 13 rokov v dňoch
31. júla - 4. augusta, pre starších ako 17
rokov od 7. do 11. augusta a pre 14 - 16
ročných od 14. do 18. augusta. Účastníci,
ktorých organizátori v tom to roku očaká
vajú v počte 1500 sa v tejto malebnej oáze
ticha a pokoja započúvajú do evanjeliových
slov radostnej zvesti. Prostredníctvom mod
litby a rozjímania môže vstúpiť do ich sŕdc
svetlo a pravda. Táto mladá generácia pri
chádza nabrať do svojho života duchovnú
silu, vzájomne sa povzbudiť a vytvoriť vo
svojom živote priestor pre pôsobenie Božie
ho Ducha. Heslom tohtoročného stretnutia
m lád eže v B ystrej sú slová Já n o v h o
ev an jelia: „A S lovo sa telom sta lo a
prebývalo medzi nami.“ (Jn 1,14).

Sečovská Polianka má nový chrám
SEČOVSKÁ POLIANKA (veriaci) - Pre
obec Sečovská P o lia n k a , a zvlášť p re
gréckokatolícku cirkev, bol 16. júl 2000
významným dňom. Po siedmich rokoch prác
bola ukončená stavba gréckokatolíckeho
chrámu sv. proroka Eliáša. Táto posviacka
bo la sp o je n á s d iecézn o u o d p u sto v o u
slávnosťou ku cti Panny Márie Karmelskej.
Slávnosť začala už v piatok 14. júla 2000
duchovnou obnovou, ktorú viedol otec
Miroslav Iľko, správca farnosti Remeniny
a v sobotu 15. jú la 2000 otec M iroslav
Šimko, správca farnosti Veľký Lipník. Počas
duchovnej obnovy m nohí pútnici pristúpili
k sviatosti zmierenia. V sobotu po sv. liturgii
domáci správca farnosti otec M arek Petro
zaobliekol mnohých pútnikov do svätého
škapuliara. Slávnosť vyvrcholila v nedeľu 16.
júla 2000. Úvodom slávnosti bola mládež
nícka akadémia. Po nej nasledoval akatist
k P resvätej B ohoro d ičk e, k to rý viedol
novokňaz otec Marcel Iľko, správca farnosti
Tichý Potok. Sam otná posviacka chrámu sv.
p ro ro k a E liá ša z a č a la o 10,00 hod in e

a vykonal ju J. Exc. ThDr. h.c. Ján Hirka,
prešovský biskup. O tca biskupa privítala
pred chrám om starostka obce Sečovská
Polianka M ária Jarošová, ktorá vyzdvihla
c h rám ako n a jk ra jší m o n u m en t obce.
Privítanie bolo ukončené slovanským zvy
kom - chlebom a soľou. Po tom to akte
nasledovala posviacka chrámu a slávnostná
sv ätá litu rg ia za hojnej účasti kňazov
a veriacich obidvoch katolíckych obradov.
N a úvod otec biskup povedal: “Je ľahšie
postaviť chrám, ako zmeniť svoje srdce”.
V homílii vyzdvihol dve postavy, ktoré sú

Prva odpustová slavnost v novom chráme
VINBARG (R enáta M arková) - N aša
m ladá farnosť v B ardejove na sídlisku
Vinbarg toh to roku oslavuje svoje tretie
narodeniny. Ako patrónov sme si zvolili
solúnskych b ratov sv. Cyrila a M etoda,
spolupatrónov Európy. Aj ked 5. júl nepatrí
medzi prikázané sviatky, myslím si, že títo
solúnsky bratia si zaslúžia našu pozornosť
a úctu. Už vyše tisíc rokov im vďačíme za
to, že priniesli vieru slovanskému národu.
Radosť z oslavy slovanských bratov bola
v našej mladučkej farnosti o to väčšia, že
v tomto Jubilejnom roku sa naša odpustová
slávnosť m ohla konať v novopostavenom
Kostole sv. rodiny, kde spoločne s bratmi
rímskokatolíkmi slávime svoje liturgické
obrady. Príprava na odpustovú slávnosť
začala už vo štvrtok 6. júla 2000 možnosťou
pristúpiť k sviatosti zmierenia, sv. liturgiou
a po nej spoločnou púťou do chrám u sv.
Petra a Pavla v Bardejove, ktorý bol o.
biskupom určený ako chrám, kde možno
získať Jubilejné odpustky. M nohých iste
odradilo nepríjem né počasie a dážď. Tí
z nás, ktorých dážď neodradil, si púťou
a spoločnou modlitbou sv. ruženca získali
cenné milosti. Na druhý deň 7. júla 2000
prijal pozvanie otec Emil Lechman, správca
farnosti Ortuťová, aby s nam i slávil naj
svätejšiu Eucharistiu. V homílii nám objas
nil, prečo Boh neposiela jednotlivca, ale
dvoch bratov, aby ohlasovali Krista. V so
botu 8. júla 2000 slávil Najsvätejšiu Eucha
ristiu a kázal otec Peter Borza, kaplán v Bar

dejove. Povzbudil nás slovami proroka Izaiáša: “On vzal na seba naše slabosti a niesol
naše choroby”. A prišla nedeľa - Pánov deň.
Prebudili sme sa do upršaného rána, ale nič
to neubralo na slávnostnej atmosfére dňa.
O 11,00 hodine bol chrám zaplnený viac ako
inokedy. Zišlo sa tu do 600 veriacich. Nechý
bali ani pozvaní hostia: otec kanonik Miku

láš Vladimír, otec dekan Pavol Chanáth,
rím skokatolícky farár na Vinbargu otec
Rastislav R andar a hlavný celebrant otec
Peter Rusnák, správca farnosti Petrová. Na
úvod sv. liturgie zazneli privítacie slová náš
ho správcu farnosti otca Petra Capa. Sláv
nostnú atmosféru umocnil svojím spevom
chrámový zbor pri chráme sv. Petra a Pavla
v Bardejove, pod vedením dirigentky p. Ivice
Hanisovej. Pred začiatkom sv. liturgie i po
nej sa zase predstavilo naše mládežnícke
spevácke spoločenstvo na Vinbargu SYNAXIS, ktoré pri tejto príležitosti aktuálne
zaradilo pieseň na celosvetové stretnutie

v spojení s novopostaveným chrámom, a to
postavu sv. proroka Eliáša, ktorý je patró
nom tohto chrámu, o ktorom povedal: “Pro
rok, je vyvolený Boží človek, je živým
svedomím, ktoré usmerňuje ľudí na pravú
cestu a signalizuje nebezpečenstvo hriechu.
Svätý Eliáš bol prorok ako oheň. Jeho slová
priamo šľahali”. Druhou postavou je Panna
M ária Karmelská, ktorú otec biskup dneš
ným rodinám odporučil ako vzor a veriacich
vyzval k ho d n o tn ejšiem u duchovnému
životu v rodinách.
Svätú liturgiu doprevádzal liturgický
zbor pod vedením Mgr. A. Valenčíka. Sláv
nosť bola ukončená myrovaním.
V
závere je treba poďakovať predovšet
kým Pánu Bohu, ktorý má najväčšiu zásluhu
na výstavbe tohoto chrámu, všetkým dobro
dincom a v neposlednom rade správcovi
farnosti otcovi Marekovi Petrovi, ktorý sa
pustil do tejto, v dnešnej dobe neľahkej
úlohy, ale s Božou pomocou ju aj zavŕšil.
“Prorok Eliáš, svätá hora Karmel a Pre
svätá Bohorodička nech sa naveky tešia
zbožnej úcte všetkých, ktorí budú prichádzať
do tohto chrámu, aby oslavovali trojjedi
ného Boha”.

mládeže v Jubilejnom roku s názvom “Ema
nuel”. Celá slávnosť vyznela veľmi pekne
a m ňa osobne zaujala homília otca Petra
Rusnáka. Časť z nej, ktorá ma oslovila, bolo
zaujímavou formou podané vysvetlenie, ako
ľahko môžeme prísť k majetku: “Najlepšie
je, ak niečo zdedíme po bohatých predkoch.
Ježiš Kristus nebol nejaký milionár, a predsa
nám zanechal obrovské bohatstvo, a to nie
len nám na Vinbargu, či na Slovensku, ale
celému národu. M nohí si to ani neuvedo
mujeme a za skutočné bohatstvo považu
jeme len bohatstvo materiálne. Ale naším
spoločným dedičstvom je viera v Ježiša Kris
ta, ktorú sme dostali úplne zadarmo. Nemu
síme robiť nič preto, aby sme to dedičstvo
dostali. Stačí iba chcieť a uveriť, že Božia
láska má moc nás preniknúť tak, že mocou
Svätého Ducha budeme vo svojom živote
odpovedať na Božiu vôľu Máriinými slova
mi “Staň sa!” - tak ako uverila Mária, že
to, čo sa počalo v jej lone, je od Boha. Tak
ako Svätý Cyrila a Metod nadchnutí Kristo
vou láskou zanechali všetko, aby slúžili
Evanjeliu. My sme pozvaní byť takými, ako
naši patróni. Nemusíme byť všetci misio
nári, nemusíme o Bohu hovoriť, stačí žiť tak,
aby sa nás na Boha pýtali.”
Všetky chvíle, aj tie pripravené, aj samot
ná slávnosť v našej farnosti, boli sprevádza
né dažďom. Zemi na blahodarnú vlahu
a nám možno aj na skúšku, či sa nenecháme
odradiť. Je neodvratnou pravdou, že počas
odpustovej slávnosti s kvapkami daždä mali
m ožnosť spadnúť do našich duší hojné
milosti. Bolo len na každom jednom z nás,
či sme dovolili Bohu, aby nás nimi naplnil.

kalendár

Slovo 27
Pondelok 7 . 8 . - Domécius, mučeník
1 Kor 11, 31-34, 12, 1-6; M t 18, 111, zač. 74

Liturgický kalendár

Utorok8.8 .—Emilián Vyznávač, biskup

Pondelok 28. 8. - M ojžiš Murín,
prepodobný; Augustín, biskup

1 Kor 12,12-26, zač. 152; M t 1 8 ,1 8 22, zač. 76

Rúcho svetlé. M enlivé časti z pon
delka alebo o svätých.
2 Kor 5 ,1 0 -1 5 , zač. 179; Mk 1 ,9 -1 5 ,
zač. 2

Streda 9 .8 .-M atej, apoštol
Menlivé časti s poriadkom poprazdenstva, okrem: Tropár z Premenenia
a o apoštolovi. Sláva kondák o apoš
tolovi. I teraz kondák z Premenenia.
Prokimen, aleluja a pričasten najprv
z Premenenia potom o apoštolovi.
1 kor 13, 4 -1 3 ,1 4 ,1 -5 , zač. 154; Sk
I,1 2 -1 7 . 21-26, zač. 2; M t 2 0 ,1 -1 6 ,
zač. 80, Lk 1 0 ,1 6 -2 1 , zač. 51

Utorok 2 9 .8 . - Sťatie hlavy sv. Jána,
predchodcu a krstiteľa Pánovho
Pôstny deň. R úcho p ô stn ej farby.
A ntifóny predobrazujúce alebo každo
denné. Tropár o svätom, Sláva kondák
o svätom. I teraz podľa predpisu. Pro
kimen, aleluja a pričasten o svätom.
Lk 13, 25-33, zač. 33; M k 6 ,1 4 -3 0 ,
zač. 24

Štvrtok 1 0 .8 .—Vavrinec, mučeník
1 Kor 14, 6-19, zač. 155; M t 2 0 ,1 7 28, zač. 81

Streda 30.8. - Alexander, Ján a Pavol,
biskupi

Piatok 11.8. —Euplos, mučeník
1 Kor 14, 26-40, zač. 157; M t 2 1 ,1 2 14.17-20, zač. 83

Menlivé časti zo stredy (rúcho pôstnej
fa rb y ) a le b o o b is k u p o c h (rú c h o
svetlé).
2 Kor 6, 11-16, zač. 182; Mk 1, 2328, zač. 4

Sobota 1 2 .8 .- Fócius a Anicet, muče
níci
Rim 14, 6-9, zač. 113; M t 15, 32-39,
zač. 64

Štvrtok 31. 8. - Uloženie pásu Pre
svätej Bohorodičky v chráme

Nedeľa 13. 8. - Maxim Vyznávač,
prepodobný
-9 . nedeľa po 50-nici —8. hlas
Rúcho svetlé. Radové evanjelium na
utierni je deviate. Prvá a druhá antifóna
je z Premenenia. Blaženstvá. Vchod
s refrénom druhej antifóny zo sviatku.
Tropár z hlasu a z Premenenia. Sláva
kondák z hlasu, I teraz z Premenenia.
Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu
a potom z Premenenia. 1 Kor 3 ,9 -1 7 ,
zač. 128; Mt 14, 22-34, zač. 59
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvele
buj a IX. irmos.

ilustr. snímka
archív
1 Kor 1 6 ,4 -1 2 , zač. 165; M t 2 1 ,2 8 32, zač. 86

2 Kor 2 ,1 4 -1 7 ; 3 ,1 -3 , zač. 172; Mt
23, 23-28, zač. 95

Štvrtok 1 7 . 8 . - Myron, mučeník

Streda 2 3.8. - Lupus, mučeník
- Otdanie sviatku Zosnutia Presvätej
Bohorodičky

2 Kor 1, 1-7, zač. 167; M t 21, 4 3 46, zač: 88

Piatok 1 8 . 8 . - Florus a Laurus, mučsníci

Pondelok 14. 8. - Predprazdenstvo
Zosnutia Presvätej Bohorodičky

2 Kor 1 ,1 2 -2 0 , zač. 169; M t 22, 2 3 33, zač. 91

Antifóny predobrazujúce alebo každo
denné. Tropár, Sláva I teraz kondák
z predsvíatku. Prokimen, aleluja a pri
časten z pondelka. 1 Kor 15, 12-19,
zač. 159; Mt 2 1 ,1 8 -2 2 , zač. 84

Sobota 19. 8. - Andrej Stratilát
a spoločníci, mučeníci

Utorok 15.8. -Z osnutie Presvätej Bo
horodičky
Prikázaný s v ia to k . R úcho s v e tlé .
Antifóny predobrazujúce. Tropár, Sláva
I teraz kondák zo sviatku. Prokimen,
aleluja a pričasten zo sviatku. Fip 2 ,5 I I , zač. 240; Lk 10, 38-42; 11, 2 7 28, zač. 54
Namiesto D ô s to jn é je sa s p ie v a
Zvelebuj a IX. irmos. Myrovanie.

Do 23. augusta (vrátane), menlivé časti
sú ako na sviatok Zosnutia Presvätej
Bohorodičky. Čítania sú radové.
Streda 1 6 .8 .- Prenesenie nerukoutvoreného obrazu nášho Pána

p odľa p re d p isu . P rokim en, a le lu ja
a pričasten z hlasu.
1 Kor 9, 2-12, zač. 141; Mt 18, 23-35,
zač. 77

Rim 1 5 ,3 0 -3 2 , zač. 119; M t 1 7 ,2 4 2 7 ,1 8 ,1 -4 , zač. 73

Nedeľa 20.8. - Samuel, prorok
- 1 0. nedeľa po 50-nici - 1 . hlas
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni
je desiate. Antifóny nedeľné. Tropár
z hlasu a zo sviatku. Sláva kondák
z hlasu. I teraz kondák zo sviatku.
Prokimen, aleluja a pričasten najprv
z hlasu a potom zo sviatku.
1 Kor 4, 9-16, zač. 131; M t 1 7 ,1 4 23, zač. 72
N a m ie sto D ô sto jn é je sa sp ie va
Zvelebuj a IX. irmos.

Pondelok 2 1 . 8 . - Tadeáš, apoštol
2 Kor 2, 3-15, zač. 171; M t 2 3 ,1 3 22, zač. 94

Utorok 22.8. - Agatonika spoločníci,
mučeníci

M enlivé časti zo sviatku.
2 Kor 3, 4 -1 1 , zač. 173; M t 23, 2939, zač. 96

Štvrtok 2 4.8. - Eutych, mučeník
M e n livé časti zo štvrtku a lebo o
svätých.
2 Kor 4 ,1 -1 2 , zač. 175; M t 2 4 ,1 3 28, zač. 99

Piatok 2 5 .8 . - Titus a B artolom ej,
apoštoli
M e n liv é č a s ti z p ia tk u a le b o
o apoštoloch.
2 Kor 4 ,1 3 -1 8 , zač. 177; M t 24, 273 3 ,2 4 , 42-5 1 , zač. 100

Sobota 2 6 .8 . - Hadrián a Natália,
mučeníci
M e n liv é č a s ti zo s o b o ty a le b o
0 svätých.
1 Kor 1 ,3 -9 , zač. 123; M t 19, 3-12,
zač. 78

Nedeľa 2 7 . 8 . - Pimen, prepodobný
-1 1 . nedeľa po 5 0 -n ic i- 2 . hlas
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni
je druhé. A ntifóny nedeľné. Tropár
z hlasu, Sláva kondák z hlasu, I teraz

Rúcho svetlé. Antifóny predobra-zujúce
alebo každodenné. Tropár z Uloženia.
S lá va , I te ra z ko ndák z U lo že n ia.
P ro k im e n , a le lu ja a p rič a s te n
z Uloženia.
2 Kor 7-10, zač. 183; Heb 9 ,1 -7 , zač.
320; Mk 1 ,2 9 -3 5 , zač. 5; Lk 10, 3842; 11, 27-28, zač. 54

Piatok 1.9 . - Simeon, prepodobný
- Začiatok indiktu, Nového cirkevného
roka
Rúcho svetlé. Antifóny predobrazu-júce
a le b o každodenné. Tropár in d ik tu
a o p re p o d o b n o m . S lá va kondák
0 prepodobnom. I teraz kondák indik
tu . P ro k im e n , a le lu ja a p riča s te n
z indiktu.
m m 2 ,1 -7 , zač. 282; Kol 3 ,1 2 -1 6 ,
zač. 258; Lk 4 ,1 6 -2 2 , zač. 13; Jn 10,
9-13, zač. 36

Sobota 2 .9 . - Mamant, mučeník
M enlivé časti zo soboty (rúcho svetlé)
alebo o mučeníkovi (rúcho červené).
1 Kor 1, 26-31; 2 ,1 - 5 , zač. 125; Mt
20, 29-34, zač. 82

Nedeľa 3 . 9 . - Antim, biskup
-1 2 . nedeľa po 50-nici - 3. hlas
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je
prvé. Tropár z hlasu. Sláva kondák
z h la s u . I te ra z p o d ľa p re d p is u .
Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu.
1 Kor 15, 1-11, zač. 158; M t 1 9 ,1 6 26, zač. 79
Vojtech Boháč

Z myšlienokna každýtoň
Bože, buď s nami, lebo more je
8. nedeľa po ZSD
„Všetci jedli a nasýtili sa, ba také nezmerné a naša lodka taká
ešte nazbierali dvanásť plných m alá.“
košov zvyšných odrobín “ (M t 14,
Podľa ich príkladu volajme aj
20).
my: Pane Bože, buď s nami, lebo
Z Verneovho rom ánu Tajom more nášho života je také búrlivé
n ý o stro v sa d o zv ed ám e, že a naše sily sú také slabé... „Pane
niekoľko stroskotancov sa ocitlo m ocný buď vždy s nam i, lebo
na osam elom ostrove. Učený iného pomocníka okrem teba v
inžinier im zostrojil všetko, čo súžení nem ám e. Pane mocný,
potrebovali. Nemali však chlieb. zostaň s nam i“ (Z Eucharistickej
Na to nestačil. Stalo sa, že chla pobožnosti). A Boh, ktorý zavše
pec o p ra v o v a l p o d šív k u na na človeka d o p u stí aj skúšky,
kabáte a n ašiel je d n o obilné dodá aj sily. „Nábžený človek má
zrnko. Inžinier zajasal. Pôda bol všade so sebou potešiteľa Ježiša
veľmi úrodná a úroda dozrieva a hovorí: Buď so m nou, Pane
dvakrát do roka. Z asiali teda Ježišu , na k ažd o m m ieste a
zrnko a starostlivo ho chránili. v každom čase. To nech je mojím
Ž iad n a iná vec im n e m o h la potešením, aby som sa rád zrie
kol všetkej ľudskej útechy“ (O
nahradiť jediné obilné zrnko.
Ľudia si v čase hojnosti ne nasl. Krista, III., 16, 12-13).
uvedomujú pravú hodnotu chle
b a... T í n a sý te n í z evan jelia
Zosnuťie Presvätej Bohoro
nešetrne šliapali po zvyškoch dičky
chleba. Ježiš im prikazuje zvyšky
„Ale on povedal: «Skôr sú
pozbierať, pretože je to Boží dar blahoslavení, čo počúvajú Božie
a nepatri sa s ním takto zaobchá slovo a zachovávajú ho» “ (Lk 11,
dzať... Je to výzva pre všetkých, 28).
k to rí p ric h á d z a jú d o styku
Zo života sv. A ntona pustov
níka sa rozpráva, ako vycho
s chlebom.
vával sp o lu b ra to v , k to rí sa
k nem u pripojili. P rečítal im
9. nedeľa po ZSD
„Ale keď videl siln ý vietor, úryvok zo Svätého písma a pý
naľakal sa. Z a č a l sa to p iť a tal sa, čo tento výrok znamená.
vykríkol: «Pane, zachráň m a !» “ Každý odpovedal ako najlepšie
(M t 14, 30).
vedel. Len jeden riekol: „Ja ne
B retó n sk i ry b á ri m ajú vo viem.“ Pustovník Anton pochvá
zvyku pred vyplávaním na more lil toho posledného: „Ten je na
pokľaknúť do piesku a volať správnej ceste.“
Boha na pom oc takto: „Pane
Som učitelka a raz m a na hodine vy
rušila poznámka istého študenta, ako bolo
dobre za onej doby (myslel tým kom u
nistickú). Hoci sam a mám málo rokov na
to, aby som ju d obre p o z n a la , p red sa
o mnohých veciach som sa m ala možnosť
dozvedieť z kníh či rozprávania. Preto
som so z á p a lo m z a č a la ro z p rá v a ť
o sibírskych gulagoch, o p o ru šo v an í
ľudskej dôstojnosti, o atmosfére, ktorá
vládla za spomínaných čias, o tom, čo
všetko sa mohlo a ešte viac nemohlo...
Po nejakom čase som si všimla trpké výrazy,
smútok a beznádej na tvárach študentov.
Zrazu jeden z nich povedal: „Už dosť, to
stačí! “ Ano, nám, čo sme to nezažili pripadá
ako zlý sen, že niekto bol pre vieru prenasle
dovaný, mučený, väznený, že nemohol robiť
prácu, na ktorú mal kvalifikáciu, ... Ľudia,
čo všetko toto prežívali v premiére nemohli

Len ten, kto Sväté písm o
pokorne premýšľa a uvažuje nad
ním, len ten počuje niečo nové...
Je ž iš K ristu s práve takých
pochválil... Sú blahoslavení...
B la h o slav e n á je aj Je žišo v a
M atka M ária, pretože prijala do
srdca Božie slovo a vo svojom
živote ho aj uskutočňovala. Je na
vtom veľkým príkladom.
10. nedeľa po ZSD
„Keď prišli k zástupu, pris
túpil k nem u istý človek, padol
pred ním na kolená a hovoril:
«Pane, z m ilu j sa n a d m ojím
synom ...“(M t 17, 14-15).
Talianskej filmovej herečke
Sophii Lorenovej pri jednej ceste
do USA ktosi ukradol šperky
velkej hodnoty. Po príchode
domov vyhlásila, že to bola pre
ňu najhoršia chvíľa v jej živote.
Už si vraj nikdy nekúpi nijaký
šperk. Jediným klenotom okolo
jej krku bude len objatie jej syna.
N aozaj, poklad nad všetky
poklady sveta je pre každého
opravdivého rodiča - dieťa. Čo
by pre neho neurobil? Napr. ako
ten otec z evanjelia...
11. nedeľa po ZSD
„Tak aj m ô j n eb e ský O tec
urobí vám, ak neodpustíte zo
srdca každý svojmu bratovi“ (M t
18, 35).
Ktosi upozornil stojaceho pá
na pred chrámom, prečo nejde
do chrámu dnu, veď Pán Boh mu
už dávno odpustil. A on odpo
vedal: „Pán Boh áno, ale tí ľudia,
čo sú v chráme, ešte nie!“

povedať už dosť, stačí... Mohli však reago
vať... A m nohí reagovali práve tak, že ich
osobné svedectvá sú pre nás povzbudením
vo viere, aj dnes z nich môžem e čerpať
posilu pre našu šedú každodennosť. Čo
motivovalo týchto ľudí, čo im dávalo silu

myslenie
zostať verným, čo im dávalo nádej upro
stred toľkej beznádeje? S odpoveďami na
tieto, ale aj mnohé iné otázky som sa stretla
v nedávno vydanej knihe Jána Šimulčíka:
Z á p a s o n ádej. A u to r v nej zach y táv a
osobné svedectvá šiestich tajne vysvätených
kňazov v rokoch totality, míľniky ich života
zasadené do krutej reality onej doby. Kniha

Všetci potrebujeme odpuste
nie, každý v inom. Každý človek
je nielen veriteľom spolubratov,
ale aj dlžníkom voči Bohu - a
preto má vymazať z pamäti všet
ky príkoria a urobiť škrt cez účty
minulosti. Pán Boh vždy odpúš
ťa, aj človek ľutuje, preto tak mu
sí konať aj kresťan. Túto pravdu
vyjadruje Kristus Pán aj v po
dobenstve o nemilosrdnom slu
hovi.
Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa
„Herodes sa Jána bál. Vedel,
že je to m u ž spravodlivý a svä
tý . .“(M k 6, 20).
V obrovskom zástupe svätých
má osobitné miesto sv. Ján Krsti
teľ, Pánov Predchodca. Tešil sa
úcte už za života. Uctil si ho aj
sám kráľ Herodes.
Aj my obdivujeme nielen jeho
vysoko spravodlivý a čestný ži
vot, ale aj cestu, ktorou dosiahol
svätý život. Vieme však, že ne
bola ľahká... Ani on, ani ostatní
svätí nemali ľahkú cestu k svä
tosti.
Sv. Terézia z Avily na sklonku
svojho života napísala, že potre
bovala 47 rokov aby natoľko
dozrela, že sa mohla dať viesť
Duchom Božej lásky.
Sv. Ján Krstiteľ, ako aj všetci
svätí sú nám príkladom, že svä
tým sa môžeme stať na každom
mieste, aj keď nemusíme odchá
dzať na púšť, do kláštora, ani
zomierať mučeníckou smrťou.
Na každom mieste a v každom
p o v o la n í m ôžem e dosiahnuť
svätosť. Nie je to úloha ľahká, ale
dosiahnuteľná.
-ľd-

je pozastavením sa nad históriou blízkominulou, ale pritom hlboko aktuálnou aj
v živote súčasníkov. Pre mňa osobne bola
viac ako len historickým poohliadnutím sa.
O sudy týchto ľudí sú výzvou k odvahe,
k odvahe nebáť sa dať k dispozícii Bohu,
nebáť sa odpovedať na Božie ponuky. Sú
svedectvom o naplnení vlastnej životnej
cesty a o láske, s akou m ožno plniť
Bohom pripravené poslanie tu na tejto
zemi. Som vďačná všetkým, ktorí ponúkli
svoje osobné histórie ako vzory žitého
a naplneného kresťanstva. Ďakujem im, že
sa nebáli byť príkladom pre dnešný svet!
Verím, že s podobnými dojmami dočítajú
túto knihu všetci, ktorí po nej siahnu, aby
rozšírili svoje obzory a čerpali silu i povzbu
denie.
Zuzana Ondičková
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Z am račené ráno v m este na
severe. Autobus plný študentov a
ľudí, cestujúcich do zamestnania.
S ed ia je d e n vedľa d ru h é h o ,
zababušení do ťažkých zimníkov,
uspáva ich m onotónne hučanie
m otora a teplo. Nik nerozpráva.
Vidia sa každý deň, ale radšej sa
schovávajú za noviny.
Z razu sa ozve hlas: “Pozor,
pozor!”
N oviny z a šu štia a hlavy sa
dvíhajú.
“Prihovára sa vám váš vodič.”
Ticho. Všetci pozerajú na šoférovú
šiju. Z hlasu citiť pevnosť.
“Všeetci odložte noviny.”
Noviny po centimetri klesajú.
“Teraz sa obráťte a pozrite sa na
suseda.”
Prekvapenie. Všetci poslúchajú
a niekto sa dokonca usmeje.
“A teraz opakujte za mnou...”
pokračuje vodič, “dobrý deň, môj
sused!”
Hlasy sú nesmelé, trochu pre
kvapené, ale bariéra pomaly padá.
M nohí si podávajú ruky, študenti
sa objímajú. A v autobuse to len
tak bzučí ako v úli.
Dobrý deň, sused!

opustený

BRUNO FERRERO
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Nemám sa čoho háf
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- Macko, čo si dostal na nadoreniny?
- Dostal som desať fliaš medu, teta.
- A čo si s nimi spravil?
- Rozdelil som sa s bračekom, predsa.
- A spravodlivo?
- Áno, mne osem a jem u osem.
- Macko, spravodlivo znam ená päť a päť. Či nie?
- A ja viem. Ja som už svojich osem fliaš zjedol.

Ked Pán je so mnou. nemám sa čoho báť,
keď Pán je so mnou, strach stráca svoju tvár.
Keď Pán je so mnou, rád kráčam po cestách,
keď Pán je so mnou, i v búrkach budem stáť.
Keď Ty si so mnou, nemám čoho sa báť,
keď Ty si so mnou, strach stráca svoju tvár.
Ked Ty si so mnou, rád kráčam po cestách,
ked Ty si so mnou, i v búrkach budem stáť.

- „ Teta, prosím si pätkorunovú známku. “ - hovorí
m alý chlapec na pošte.
- „Pätkorunovú, hovoríš. “- robí sa hluchou poštárka.
Tak zostaň so mnou, nechcem sa viacej báť,
- „ Á n o ,... a kolko stojí?“
tak zostaň so mnou, strach stratí svoju tvár.
Blondýnka ráno volá pohotovosť:
Tak zostaň so mnou, pôjdeme po cestách,
- Rýchlo, pán doktor, rýchlo, môj muž má teplotu
tak zostaň so mnou, i v búrkach budem stáť.
57 stupňov.
Tak zostaň so mnou...
- Hovoríte 57? Tak to potom musíte volať k hasičom.
Turistická loď pláva neďaleko opusteného ostrova, na
ktorom otrhaný a zarastený m u ž pobehuje a máva
rukami.
- „Čo je tom u chlapovi?“ - pýta sa jeden zo spolu
cestujúcich.
- „Neviem“ - odpovie kapitán, „ale vždy sa takto teší,
keď plávame okolo. “

Istý Američan sa po smrti dostal do neba. Začal
vychvaľovať prírodné krásy a najviac Niagarské
vodopády.
- „Ale, veď tá vaša Niagara, to nič nie je,“ poznamenal sivobradý starček.
- „A to už prečo? Videli ste vari väčšiu vodu?“
- „Videl synak, videl.“
- A ktože ste?“
- „Noe.“

- „Hej chlapče, kde je brod cez rieku?“
- „Tu vľavo!“
Turista vojde rezko do rieky. Po pár krokoch však stratil
zem pod nohami a len, len že sa neutopil.
Ak aj vy poznáte nejaké dobré vtipy, uvítame
- „Tak tom u teda nerozumiem.“ - hundre si chlapec. vaše korešpondenčné lístky.
„Pred chvíľou tade prešli kačice a voda im siahala len
po pás.“
- „Tatko, daj mi päť korún“ - hovorí syn otcovi.
- „Čo? Štyri koruny? Načo sú ti tri koruiny. Nestačili
by ti dve? Tu máš jednu. A dones výdavok!!!“
Na hodine náboženstva:
- „Kto m i povie m ená aspoň štyroch prorokov?“
- „Ja viem. “ - hlási sa m alá Janko. „Izaiáš, Eliáš,
Malachiáš, a ... a M ariáš.“
- „Čo si myslíte o zákaze fajčenia na pracovisku?“
- „Mne je to jedno, ja som potápač!“
- „Obžalovaný, prečo vykrádate autá na parkovisku?“
- „Pán sudca, na tie, čo idú p o ceste ešte nemám
kondičku. “
Dnešné otázky:
1. Klokočov je pútnické miesto ku cti:
A-Bohorodičky; B-Sv. Jozefa; C-Sv. Cyrila a M etoda
2. Uspenie Presvätej Bohorodičky znamená:
A-Návštevu; B-Usnutie; C-Umučenie
sp 3. Chrám kohútieho spevu stojí na mieste domu:
A-S v. Petra; B-Herodesa Velkého; C-Kajfáša
4. Otec biskup Gojdič sa narodil v roku:
i
A-1888.; B -1899.; C-1900.

Redakcia si vyhradzuje právo
na úpravu príspevkov.
Zaslané rukopisy nevraciame.
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Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom
zasielajte na adresu redakcie s označením: súťaž so slovom
do 31.08.2000, alebo ich doručte do schránky na Hlavnej 1
v Prešove.
Výherca získa knihu Na každý deň jeden a kalendár.

slov

v spoločnosti
Panny Márie
Zamyslenie o. Františka
Dancáka nad úlohou Márie

Topoľa
V obci za nádržou Starina
na vysokom kopci stojí
zvláštny drevený chrám

Spravodajstvo
nielen z odpustových
slávností

Súťaž pre Vás

in ze rc ia

Slovo 31
B L A H O Ž E L A N IE
Vďaka Bohu za požehnaných 33 rokov, ktorých sa
dožil náš duchovný otec Ľuboslav Petričko dňa
22. júla 2000.
Prosíme P ána B oha, n á šh o J e ž iša K rista
a Bohorodičku Pannu Máriu, aby Vám dali pevné
zdravie, veľa Božích milostí a síl vo Vašej obetavej
a spásonosnej práci.
“Mnoho rokov, šťastných rokov!”
Veriaci z Čiernej nad Tisou
9. júla 2000 sa dožil náš duchovný otec Miron
Keruľ-Kmec, tit. dekan z Vyšnej Olšavy, svojich 34
narodenín a desiatého výročia kňazstva. Duchov
nému otcovi ďakujú veriaci za jeho obetavú prácu
a do ďalších rokov života vyprosujú pevné zdravie,
veľa Božích m ilostí a stálu ochranu Presvätej
Bohorodičky.
V mesiaci august sa významných jubileí dožívajú:
Ján Minďaš, správca farnosti Sulín - 7.8.2000 40 rokov ordinácie
Jozef Gdula, tit. dekan, správca farnosti Nižný
Tvarožec - 13.8.2000 - 40 rokov ordinácie
Ján Koščo, tit. arcidekan, prefekt kňazského
seminára v Prešove - 13.8.2000 - 70. narodeniny
Juraj Červený, správca farn o sti Štenovce 14.8.2000 - 40 rokov ordinácie
Jozef Čekan, tit. dekan, člen ústredia cirkvi pri BÚ
v Prešove - 27.8.2000 - 55. narodeniny
M noho rokov, šťastných rokov!

SPOMÍNAME
Dňa 17. júla 2000 nečakane usnul v Pánovi grécko
katolícky kňaz František Tirpák, správca farnosti
Stankovce. Otec Tirpák sa narodil 4. októbra 1950
v Trebišove. Kňazskú vysviacku prijal v apríli 1996
v Prešove. Pohrebné obrady vykonal prešovský
biskup Mons. Ján Hirka za spoluúčasti o. Vladimí
ra Tomka, košického generálneho vikára dňa 21.
júla 2000 v Trebišove.
Večnú pamiatku, zachovaj mu Pane, vo svojom
pokoji!
INZERCIA
Agentúra so skúsenosťami ponúka prácu Au-Pair
v Nemecku pre dievčatá 18-24 rokov so základmi
nemčiny a vzťahom k deťom.
Kresťanské rodiny ponúkajú stravu a ubytovanie,
návštevu školy, vreckové min. 400 DM.
Tel. č.: 091/570 86
0905/ 170 678
Maľujem obrazy na plátno alebo na stenu, krížové
cesty, zástavy do Domu smútku.
Cena dohodou na tel. č.: 0948/ 67 98 07
Predám RENAULT 19, 1.4 RN, r.v. 1992 (jazdený
od r. 1993), najazdených: 146.000 km, m odrá
metalíza, 5-dverový, spojler, tretie brzdné svetlo,
posilovač riad en ia, opierky aj n a zad n ý ch
sedadlách, zadné delené sedadlo, rádio, poťahy,
zimné a letné pneumatiky, cena: cca 140.000
(dohoda možná), t.č. 0903 350 379

firm a EL GRECO s .r.o ., Poštová 1 , Košice
ponúka pre Váš kostol:
kalichy, pozlátené obaly na evanjeliá, kríze, tymian,
koberce, bronzové lustre s ikonami, svietniky,
večné svetlá a velá iných doplnkov s cirkevnou
tematikou.
Tel./fax: 095/625 6052

Snasi dušu svoiu - 95 Sk

Importná firma
EL GRECO s .r.o ., Košice
hládá spoločníka (čku) vo
väčších mestách Slovenska pre
otvorenie obchodov s cirkevnými
predmetmi z dovozu.
Teľ/fax: 09 5/6256052,0905236 095

SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA

Tvrdá väzba: 12 0 Sk
objednávky zasielajte na adresu:
PETR A, P.0.ROX 20 4, 080 01 Prešov
čím s k ô r !!!

Cena len nočas augusta!!!
Tlač v obmedzenom m nožstve!!!

PETRA
H bvná3vP nešoveponúka
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 I. 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!

Spolok sv. Cyrila a M etoda vznikol
z túžob a obetí gréckokatolíckych
veriacich na Slovensku v roku 1941
pod názvom Jed nota sv. Cyrila
a M e to d a s cieľom zveľaďovať
dedičstvo slovanských apoštolov
a vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.
V roku 1950 bola činnosť spolku
násilne prerušená.
Spolok sv. Cyrila a M etoda (ďalej
len SSCM) je náboženským, kultúmo-výchovným spolkom grécko
katolíkov v Slovenskej republike.
SSCM rozvíja svoju náboženskú,
kultúrnu, výchovno-vzdelávaciu
a organizačnú činnosť medzi gréc
kokatolíkmi v Slovenskej republike
aj v z a h ra n ič í v úsilí zachovať
a zveľaďovať dedičstvo sv. Cyrila
a M etoda, spolupatrónov Európy,
a upevňovať náboženské a národ
né povedomie gréckokatolíkov.
SSČM napomáha formovať nábo
ženský profil a náboženské pre
svedčenie veriacich byzantskoslovanského obradu v duchu cyrilom etodskej trad íc ie . P osilňuje
a upevňuje ich príslušnosť k vše
obecnej Cirkvi, k Svätému Otcovi,
rímskemu pápežovi. Rozvíja ich
vzťah k vlasti a národu.
SSCM vytvára podmienky pre roz
voj náboženskej, kultúrnej, výchov
nej a záujmovej aktivity gréckoka
tolíkov. Buduje členskú základňu.
SSCM rozvíja aktivitu v oblasti
náboženského a kultúrneho života
aj medzi gréckokatolíkmi, ktorí žijú
v zahraničí. Nadväzuje s nimi kon
takty a rozvíja ich náboženské
a národné povedomie.
SSCM rozvíja aktivitu aj v oblasti
edičnej a vydavateľskej.
SSCM v rámci svojej pôsobnosti
vydáva periodické a neperiodické
publikácie.
SSCM v duchu ekumenizmu spo
lupracuje s inými náboženskými
spoločnosťami a organizáciami.

Kalendáre
na rok 2001
i
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Jtorok

21
Streda

22
»tvrtok

23
5iatok

24

Prenesenie ostatkov prvomučeníka Štefana
Gustáv
k, Dalmat, Faust, prepodobní
Jerguš
efezských mučeníkov
Dominik, Dominm
Predprazt
<ia Pána; Eusignios, mučeník Hortenzia
Pána
Jozefína

t*

ondelok Félix

20

T Sprievod so sv. Krížom; Makabejskí mučeníci
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Predprazdenstvo Uvedenia Presvätej
do chrámu
Elvlra

mučeník
■eníci
Maxim Vyznávač, prepodobný
nútia Presvätej Bohorodičky
ohorodičky
voreného obrazu nášho Pána

Uvedenie Presvätej Bohorodičky do c
Cecília

Filem ón a spoločníci, apoštoli
Klement

>

■t Objednávky (aj hromadné)
ti zasielajte na adresu:

Amfiloch a Gregor, biskupi
Emília
1 vr

Katarína a M e rkú r v e ľk n m u ŕa n íri

Štefánia
Oskar
Ľubomíra
Vavrinec
Zuzana
Darina
Ľubomír
Mojmír
Marcela
Leonard
Milica
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UT Agatonik a spoločníci, inuuewui

PETRA, P.O.Box 204
080 01 Prešov
ncnomir

