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Ježišova Matka
“Panne Márii patrí zvýšená pozornosť 

a zbožná úcta veriacich, a to pre jej dôverný 
vzťah ku Kristovi, pre jej miesto v dejinách 
spásy, pre jej dokonalé vykúpenie a pre jej 
špecifické začlenenie do Cirkvi...” (porov. 
KKC, 971).

str. 4-5

Kresťan a život
né prostredie

M nohí ľudia vrátane aj nás kresťanov 
chápu pojmy “ochrana prírody”, “životné 
prostredie”, “ekológia” a pod. ako pojmy, 
ktorými sa z úradnej moci zaoberá určitá 
skupina ľudí v štátnej správe a inde.

str. 6

Klokočov
Na oslave sviatku Nanebovzatia Panny 

M árie do Klokočová počas dvoch dní 
prichádzajú pútnici hlavne z východoslo
venského regiónu, ale aj z iných častí 
Slovenska, ako aj návštevníci Zemplínskej 
Šíravy.

Tohtoročnej odpustovej slávnosti sa 
zúčastnilo okolo päť tisíc veriacich, a to 
nielen gréckokatolík)v.

str. 11

Udri pastiera
Vo fa rn o s ti P o p rad  pred  zrakm i 

gréckokatolíkov, rímskokatoliiov a veriacich 
iných konfesií, usporiadali v predvečer 
výročia úmrtia biskupa Gojdiča (16. júla 
2000) skoro hodinový program za účasti asi 
600 veriacich ako duchovnú spomienku na 
tohto otca biskupa - mučeníka.

str. 14



úvodník

Emil Zorvan
gréckokatolícky farár 
Dvorianky

M ilí čitatelia!

Už sa vám iste stalo, že ste zobrali deti do 
prírody a učili ich spoznávať krásu hôr, potokov, 
lúk, lesov a šírych lánov. Učili ste ich to priam o 
na mieste, lebo nijaký obraz z hôr či lúk nemôže 
človeka uviesť do celej krásy a pochopenia toho, 
že i my sme súčasťou tejto Božej nádhery celého 
Božieho stvorenia.

Sme na začiatku cirkevného, školského a kedy
si aj občianskeho roku. V tom to čase sa ustano
vovali králi na trón, vyberali dane a odovzdávali 
podiely z úrody. Z ačínalo sa opäť čosi nové, 
objavné s otázkou: Aký bude ten nový kráľ? Bude 
na  konci opäť dosť úrody? Bude ten to  rok 
pokojný či vojnový?

Cirkev ako m údra matka využila tento čas na 
to, aby nás uviedla do ročného venca sviatkov, 
v ktorých nám  chce predstaviť nádheru a pestrú 
panorám u prežívania dejín spásy. U stanovila 
preto tiež začiatok nového cirkevného roku -  
indikta na september. Cielom liturgického roku 
je naučiť nás a sprítomniť nám na tvári miesta 
najvzácnejšie chvíle z dejín spásy v prežívaní 
sviatkov a udalostí zo života Ježiša Krista, Pre
svätej Bohorodičky a hrdinských životov svätých.

V našom  východnom obrade zostala táto prax 
až do dnes. Západný obrad a občianske kalen
dáre medzi tým zmenili začiatok roku viackrát. 
Dejiny spásy zhrnuté v jednom  liturgickom roku 
nám náš východný obrad sprostredkúva v úžas
ných farbách, tónoch, cerem óniách a formách 
k oslave Trojjediného Boha. M ôžeme povedať, 
že liturgický rok a jeho prežívanie je neoddeli
teľnou súčasťou nášho kultu  k Bohu a odpo
veďou na Božiu lásku.

Kým začiatok školského rokuje osobne naplno 
prežívaný u detí, žiakov, rodín i v celej spoloč
nosti a stal sa súčasťou nášho bežného života, 
s prežíva-ním začiatku nášho liturgického roku 
to tak nie je. Položme si otázku: M á ešte dnes 
praktický zmysel spomínať na začiatku septem 
bra, že sa začína nový liturgický rok? Je spásno- 
pedagogický aspekt Cirkvi už zbytočný a preko
naný? Je snáď profánna spoločnosť múdrejšia 
a skúsene jšia  ako Cirkev, nevesta  K ristova  
a studnica Svätého D ucha? Ak nie, kde sme 
spravili chybu, že nám  cirkevný rok neda-roval 
viac ako ostatné roky (občiansky, lunárny...)? 
Začnime tropárom  indikta: “Pán všetkého stvo
renia, zo svojej moci si ustanovil obdobia i roky. 
Vo svojej dobrote žehnaj i tento rok...” V duchu 
tejto modlitby prosme o požehnanie i my, aby 
sme vedeli zúžitkovať sviatky a obdobia tohto  
roku na spásu našich duší a nám  zverených detí. 
Slovo zverených chcem podčiarknuť. Veľmi často 
sa stretávam s odpoveďou mládeže a detí, že pre 
nich nič neznam ená obdobie svätého Veľkého 
pôstu, okrem toho, že im rodičia zakazujú disko
téky a nedovolia im jesť mäso. Sviatky Narodenia 
Ježiša Krista sú pre nich len časom, keď sa pod 
stromček kladú darčeky. Sviatky Paschy charak
terizujú šunkou, hrudkou a oblievačkou.

Aktívne prežívanie cirkevného roku, jeho sviat
kov a období je pri tom  pre kresťana nukleárnym

reaktorom , dávajúcim energiu k večnému životu 
a Božiemu kráľovstvu v nás. Nás starších ťažko 
formovať, no deti sú otvorené pre nové hlbšie 
postoje, pravdy a prežívania dní, období a sviat
kov v roku. Stačí im ich trošičku viac priblížiť, 
spestriť a prežívať ich spoločne s nimi. Keďže 
mesiac septem ber je mesiacom mladých (žiakov 
a študentov), prijmime podanú ruku matky cirkvi 
najväčšej vychovávateľky a pedagogičky. Veďme 
svoje deti po najslávnejšom venci dní a období 
nového cirkevného roku. Uvedomme si práve 
teraz zodpovednosť otcov, matiek a nás duchov
ných otcov a vodcov, lebo skúsenosť cirkvi nám 
hovorí, že na našom  osobnom  súde nám  Kristus 
položí ako prvú otázku: “Ako si sa staral o tebe 
zverený poklad nesmrteľných ľudských duší?”

M ám veľmi príjemné pocity z ohlasov našich 
detí, ktoré sa delili s tým, ako v tom to jubilejnom 
roku na Svätý večer ich otcovia viedli rodinnú 
litu rg iu  tam , kde využili ponuku, ktorú  sme 
veriacim sprostredkovali predložením krátkych 
modlitieb a zvykov pri štedrovečernej večeri. Deti 
aspoň na okamih videli svojho otca v úlohe hlavy 
rodinnej cirkvi. Ziaľ, toto sú zriedkavé príklady, 
keď rodičia a najm ä otcovia odovzdávajú deťom 
vieru osobným postojom .

Začiatkom tohto  cirkevného roku nezmeškaj
me vlak vedúci nádhernou  panorám ou dejín 
spásy a života nášho  Spasiteľa Ježiša Krista. 
C hcú nás sprevádzať P resvätá  B ohorodička 
a o statn í svätí. Smer jazdy je nemenný -  večný 
život.

Začnime krížom Pána nášho Ježiša Krista. 
Pod krížom nájdime našu nebeskú matku Pre
čistú Pannu M áriu. O na nás svojimi sviatkami 
najm ä vo vianočnom  pôste ba i celú jeseň chce 
silne pobádať k zrodeniu Krista v nás. Tak ako 
to vidíme potom  na Vianoce na Panne Márii.
V novembri a v zádušné soboty Veľkého pôstu 
rozprávajm e deťom o úcte k zosnutým; navšte
vujúc s nim i sv. liturgie a naše cintoríny. Na 
sviatky N arodenia Ježiša K rista nezabudnime 
deťom vysvetliť, čo to znam ená, že Boh zostúpil 
na zem, že sa chce vteliť cez Božie slovo aj v nás, 
že je “S nami Boh”. Vysvetlime im, čo je to zbož- 
štenie človeka, aby sme na sviatky Bohozjavenia 
pocítili na sebe samých slová evanjelia: “Ľud 
bývajúci v tem notách uvidel veľké svetlo”(M t 4, 
16). Súčasne učme úcte k Najsvätejšej Trojici 
a k poznaniu veľkosti svätého krstu. Toto nám 
ponúka cirkev od sviatkov Bohozjavenia až po 
Veľkú sobotu. V pôste naučm e deti hlboko sa 
klaňať Bohu spojac poklony so sebazapieraním 
a pôstom . Bolo to vidieť na nádherných litur
giách Vopred posvätených darov. Dnes je každé 
dieťa vychovávané svetom: “byť malý bohom ”. 
Tieto hlboké poklony ako znak dávajú týmto 
deťom viac, ako múdre ponaučenia a reči, že Boh 
je najväčší, svätý a jediný Pán. V tieto dni si 
odopierajme televízor. Bude to pre ich budúcnosť 
tá  najlepšia škola ako odolať pokušeniam. Na 
sviatky Paschy a celej Päťdesiatnice prežívajme 
s nimi ozajstnú radosť z našej spásy. Nič nena
hradí jasavé, radostné a úprimné hlásky našich 
detí, keď na u tie rn i V zkriesenia sp o n tán n e
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a s vierou odpovedajú na kňa
zov pozdrav: Christos Voskrese 
“Voistinu Voskrese!” Táto ra 
dosť otvoriac sa Svätému D u
chu nás má sprevádzať v čisto
te a sv iežosti aj v h o rúc ich  
mesiacoch leta so sv. apošto l
mi Petrom a Pavlom a sv. Cy
rilom a M etodom. Na sviatok 
Prem enenia Pána ukážme na 
Ježišovi Kristovi ako na ozaj
stnom človekovi čo čaká tých, 
ktorí veria a počúvajú Božie 
slová a zachovávajú  ich. Tu 
prežívajme pravdu: Boh sa stal 
človekom, aby sa človek mohol 
stať Bohom. Zúčastňujm e sa 
na pútiach k Uspenskej Boho
rodičke, rozjímajme o šťastnej 
hodinke sm rti i sm erovan iu  
našej životnej púte a zotrvajme 
v tom  až po začiatok nového 
cirkevného roku.

Nenechajme sa oklamať fa
lošnou  radosťou  a oslavam i 
pominuteľného času v posled
né či prvé dni občianskeho  
ro k u , k to ré  n ás  p o b á d a jú  
k hlučnému prekričaniu a zapí
janiu skutočnosti, že sme opäť 
s ta rš í a b ližšie k sm rti. N a 
opak. N aplno prežívajme v na
šich ro d in ách  a fa rn o stiach  
s našim i deťmi, žiakmi a štu- 
dentami aktívne celý cirkevný 
rok. On neved ie  k le ta rg ii 
z rýchleho  času  a s ta rn u tia  
v našom  živote, ale je m ostom 
do večnosti pre tých, ktorí ho 
prežívajú vo viere.

Velebím ťa
Velebím ťa, Pane, 
lebo si ma učil, 
do pamäti si mi viyl 
prikázania sväté.

Velebím ťa, Pane, 
lebo si ma viedol 
cestou úzkou, tŕnistou, 
cestou lásky -  ďalekou.

Velebím ťa, Pane, 
lebo ma miluješ, 
lebo iba ty vieš, 
čo ja potrebujem.

Ty si môj pravý Otec 
a ja ti s láskou ďakujem.

Peter Hatrák

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

V spoločnosti Panny 
Márie, Ježišovej Matky

“Keď hovoríme o vykúpenom človekovi, treba 
osobitne vyzdvihnúť Máriu, lebo popri Kristovi má 
v dejinách spásy jedinečnú úlohu...”, píše M. 
Schmaus vo svojom diele Život milosti a milos- 
tiplná. A ďalej pokračuje: “Panne M árii patrí 
zvýšená pozornosť a zbožná úcta veriacich, a to 
pre jej dôverný vzťah ku Kristovi, pre jej miesto 
v dejinách spásy, pre jej dokonalé vykúpenie a pre 
jej špecifické začlenenie do Cirkvi...” (porov. KKC, 
971).

Toto osobitné začlenenie Panny Márie do Cirkvi 
si zvlášť uvedomujeme po tieto dni, ktoré sú 
poznačené častými mariánskymi stretnutiam i 
a púťami. M ariánske pútnické m iesta ožívajú 
zbožnými pútnikmi, aby si na týchto milostivých 
m iestach zvlášť v Jubilejnom  roku 2000 cez 
orodovanie Ježišovej Matky vyprosili potrebné 
milosti.

Skutočnosť, že jednoduchí ľudia sa niekedy 
ľahšie modlia k Panne Márii ako k Ježišovi Kristovi 
nespočíva v tom, že by azda od nej očakávali 
božskú pomoc. Panna M ária je im blízka ako 
človek a že je Matkou v najvyššej možnej miere 
s pochopením pre všetky naše ľudské potreby. 
M nohí si myslia, že je “stvorenie ako my” a že im 
určite pomôže. Veď často prosíme aj druhých ľudí, 
aby nám  pom áhali m odlitbam i. Sám  Ježiš 
povedal: “Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení 
v mojom mene, tam som ja medzi nimi” (Mt 18, 
20). K tomu nás sv. Jakub uisťuje: “Veľa zmôže 
naliehavá modlitba spravodlivého” (Jak 5,16). Ak 
to platí o spravodlivom človekovi, zvlášť to platí
o Ježišovej Matke, ktorá svojou spravodlivosťou 
“prevyšuje všetky ostatné nebeské i pozemské 
stvorenia” (LG, 53). Preto sa k Panne Márii ob- 
raciam e ako k orodovníčke u Boha. Je takto 
“cestou, ktorá vedie ku Kristovi” (MC, 32). Vzýva 
sa “v Cirkvi pod titulmi Orodovnica, Ochrankyňa, 
Pomocnica, Prostrednica” (KKC, 969). Tento fakt 
je konečne podstatou mariánskeho kultu.

Panna “M ária je prítomná z rozkazu Najvyš
šieho”, hovorí sv. Ľudovít Grignion z Montfortu. 
Jej pomoc a materskú och-ranu Boží ľud skusoval 
od “najstarších čias” (porov. KKC, 971). Dalo by 
sa povedať, že Cirkev, ako mystické Kristovo telo, 
ju prijímala v tej úlohe, akú plnila voči ľudskému - 
detskému Kristovmu telu - v úlohe starostlivej 
Matky. V minulom a v tomto storočí to naozaj 
skusujeme. Na mnohých milostivých miestach sa 
zjavuje nebývalým, trvalým spôsobom, aby dala 
poznať túto svoju stálu prítomnosť.

Mariánska úcta, ktorú veriaci často prejavujú 
Ježišovej Matke, dostáva vždy nový podnet zjave
niami na rozličných miestach. Najznámejšie sú 
Lurdy vo Francúzsku, kde sa v roku 1858 Panna

M ária viackrát zjavila jednoduchému dievčaťu 
Bernadete. Ešte významnejšou je Fatima v Portu
galsku. kde v roku 1917 videli Pannu Máriu tri 
jednoduché sedliacke deti. “Takéto «zjavenia » nie 
sú však pre katolíkov pravdou viery. Sú to súkrom
né zjavenia, ktoré sa týkajú zúčastnených osôb 
a nikto nie je povinný v ne veriť. Božie zjavenie zá
väzné pre všetkých sa však uzavrelo v apoštolských 
časoch. To ale neznamená, že by sa neodporúčalo

Bohorodička - Oranta v kalpnke Gréckokatolíckeho 
apoštolského exarchátu v Košiciach, ilustr. snímka

putovať na tieto miesta, a tak si prehlbovať viem” 
(L. Csontos SJ„ Kat. noviny, 7. sept. 1997, s. 9).

Toto putovanie na milostivé mariánske miesta 
má svoje opodstatnenie zvlášť v tomto Jubilejnom 
roku 2000, aby sme získali plnomocné odpustky 
podľa želania svätej Cirkvi (porov. TMA, 14). 
Cirkev nás pozýva, aby sme prijali Pannu Máriu 
do svojho srdca, medzi hodnoty, ktoré predkladá 
viera. Budeme kráčať v jej spoločnosti, jedno
ducho, akoby sme išli s mamou, s túžbou objaviť 
obrovské tajomstvo, ktoré táto mama nosí v srd
ci. Panna Mária nie je postava, ktorú možno z toho
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vylúčiť. Pápež Pavol VI. nám  to pripom ína 
slovami: “Byť kresťanmi znamená byť mariánski.” 
Nemôžeme teda byť kresťanmi bez toho, že by sme 
nehľadeli na Pannu Máriu ako na tú, ktorá v sebe 
viac než ktokoľvek iný realizovala Ježišov príkaz: 
“Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský 
Otec.” (Mt 5, 48). Na to nás upozorňuje aj 
Vieroučná konštitúcia O Cirkvi (Lumen gentium), 
v ktorej je podaná povaha a podklad mariánskej 
úcty: “Svätý cirkevný snem zámerne podáva toto 
katolícke učenie a zároveň povzbudzuje všetkých 
synov a dcéry Cirkvi, aby veľkodušne pestovali 
úctu voči Panne Márii, najmä v liturgii, aby mali 
vo velkej vážnosti mariánske pobožnosti a nábožné 
úkony, ktoré v priebehu vekov odporúčal učiteľský 
úrad Cirkvi...” (LG, 67).

V hymne biskupa Jakuba zo Zarug z rokov 451 - 
521 po Kr. sa hovorí: “Cez Máriu boli starnúce 
stvorenia obnovené” (porov. Akatist k Bohorodič
ke, Ikos 1).

Dávny biskup napísal tieto slová v časoch, ktoré 
sa podobali našim, keď sa jedna epocha blížila ku 
koncu a rodila sa nová, ešte neznáma. Duch a pos
lanie Panny Márie po stáročia trvá a pôsobí 
podnes. Má silu obnovovať život a svet. Preto na 
Pannu Máriu nezabúdame, preto šiju ctíme, preto 
sa k nej denne obraciam e s p rosbam i ako 
k Matke, ktorú nám daroval sám Pán (porov. J. 
Ch. Korec: O úcte k Panne Márii).

Takto môžeme povedať, že mariánska úcta patrí 
k nášmu životu veriacich presne tak, ako Sväté 
písmo a samotná Eucharistia. Tento kult Božieho 
ľudu voči Panne Márii vzrastal v úcte a láske, 
v pobožnosti a nasledovaní najmä od Efezského 
cirkevného snemu (porov. LG, 66). Za ten čas sa 
vyskytli aj prehnané formy mariánskej úcty, ako aj 
prehnané formy jej odm ietania. Preto Svätý 
cirkevný snem napom ína na  prvom  m ieste 
bohoslovcov a kazateľov Božieho slova, “aby sa v 
úvahách o zvláštnej h o dnosti B ohorodičky 
starostlivo vyhýbali akémukolVek nesprávnemu 
zveličovaniu a priam tak prílišnej úzkoprsosti..., 
aby správne vysvetľovali úlohy a výsady Panny 
Márie, ktoré vždy súvisia s Kristom, zdrojom 
všetkej pravdy, svätosti a nábožnosti...” (LG, 67). 
Napomína aj veriacich: “Nech pamätajú, že na
ozajstná nábožnosť nespočíva v jalových a nestá
lych citoch ani v akejsi márnej ľahkovernosti, ale 
že vychádza z pravej viery, ktorá nás privádza 
k uznaniu vznešenosti Božej Rodičky a pobáda 
nás k synovskej láske voči našej matke a k nasle
dovaniu jej čností” (tamtiež).

Cirkev teda od počiatku hlásala zásadu: Per 
Mariam ad Jesum - Skrze Máriu k Ježišovi. Ne
myslela tu len na modlitby a úctu k Božej Matke, 
ale aj na tento cenný spôsob, ako odpozorovať 
a do svojho života prijať kvality jej života. Jubilejný 
rok 2000 nás upozorňuje na to, aby sme pokročili 
práve v tomto bode mariánskeho nasledovania a 
všímali si vlastnosti našej nebeskej Matky. Ona je 
naším vynikajúcim vzorom. Je hviezdou, ktorá s 
istotou povedie naše kroky k Pánovi (porov. TMA, 
59). Každý drobný postoj ku každodenným  
problémom života podľa príkladu Panny Márie 
nás môže duchovne zveľadiť a naučí nás hlbšie 
rozumieť Ježišovi.

František Dancák

Skutočnosť večného života sa 
dostáva do nášho vedomia ces
tou viery. Veda nám večný život 
nemôže ani dokázať ani vyvrátiť. 
Ak teda niekto povie (môže to byť 
aj vedec), že po smrti je život, to 
nie je odpoveď vedy, ale odpoveď 
viery. A keď iný povie (môže to 
byť aj vedec), že po smrti nie je 
život, to zase nie je odpoveď vedy, 
je to viera. Aj jedno, aj druhé je 
viera. A to už dobre vieme, že pri 
viere najviac záleží na tom, komu 
sme uverili. Ku komu pôjdeme? 
Táto otázka zaznela z úst apoš
tola Petra: “Pane, a ku komu by 
sme išli? Ty máš slová večného 
života. A my sme uverili a spoz
nali, že ty si Boží Svätý” (Jn 6, 
68-69). Sv. Ján evanjelista nám 
vo svojom evanjeliu naznačil Je
žišovu odpoveď: “Ja som vzkrie
senie a život. Kto verí vo mňa, 
bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto 
žije a verí vo mňa, neumrie na 
veky” (Jn 11,25-26). “Lebo vôľa 
môjho Otca je, aby každý, kto 
vidí Syna a verí v neho, mal več
ný život; a ja ho vzkriesim v pos
ledný deň” (Jn 6, 40. 44. 55). 
Týmto Ježišovým slovám verí 
kresťanstvo, pretože ich Pán vys
trojil pečaťou hodnovernosti. Vo 
sviatosti najsvätejšej Eucharistie 

, je skutočné a podstatne prítom
né telo a krv spolu s dušou i bož
stvom nášho Pána Ježiša Krista, 
a teda celý Kristus. Dôkaz zo 
Svätého písma nájdeme u sväté
ho Jána: Ježiš v K afarnaum e 
sľúbil, že dá jesť svoje telo a piť 
svoju krv (Jn 6, 27; 6,51-57; 6, 
64-70) - skutočné požívanie Tela 
a Krvi.

Keby teda nikdy v živote ne
prijal Ježiša v Eucharistii ako po
krm pre večný život, už ho v tejto 
chvíli prijal vierou do seba ako 
pokrm večného života. Z toho 
vyplýva, že sa na ceste do večné
ho života živíme dvojako:

- po prvé: vierou v Ježiša Kris
ta: “Veru, veru hovorím vám: Kto 
verí (vo mňa), má večný život.” 
(Jn 6, 47)

- po druhé: svätým prijíma
ním: “Kto je tento chlieb, bude 
žiť naveky.” (Jn 6, 58)

Sv. Irenej sa zaoberá touto 
pravdou. Vraví: “Ak by telo ne
mohlo byť spasené, tak nás Pán 

j svojou krvou vlastne nevykúpil. 
: Potom by ani prijímanie z kali

cha nebolo účasťou na jeho krvi, 
: ani lámanie chleba by nebolo 

účasťou na jeho tele. Krv je totiž 
1 v žilách a v celej podstate člove- 
; ka. A tú si Božie slovo naozaj

vzalo a svojou krvou nás vykú
pilo, ako hovorí apoštol: “V ňom 
m ám e vykúpenie jeho krvou, 
odpustenie hriechov. Sme jeho 
údmi a živíme sa pokrmom prí
rody. Pokrmy prírody zaň On 
poskytuje, lebo dáva slnku svietiť 
a pršať na prírodu. A ten kalich, 
ktorý je z pokrmov prírody, na
zval svojou krvou a ním zveľa
ďuje našu krv. A ten chlieb, ktorý 
je  z pokrm ov prírody, nazval 
svojím telom a zveľaďuje ním 
naše telá. Keď teda naplnený ka
lich a pripravený chlieb príjme 
slovo Božieho premenenia a sta
ne sa Eucharistiou Kristovej Krvi 
a Tela, akože niektorí hovoria, že 
telo nie je schopné prijať Boží 
dar, ktorým je večný život? Ten 
sa živý Kristovou krvou a telom”. 
Chlieb večného života sa nám 
podáva vo svätej liturgii. V litur
gii slova prijímame a rozmnožu
jeme v sebe vieru a v liturgii Eu
charistie prijím am e Kristovo 
Telo.

V obidvoch prijímaniach ide
o dar nekonečnej hodnoty. Ide
o dvojchodový pokrm . Ale 
v oboch prípadoch je to Chlieb 
večného života. Večný život nie 
je vypovedaný iba na obdobie po 
smrti, ale existuje tu na zemi, vo 
vnútri veriaceho človeka. Jestvuje 
jeden život. Ten, ktorý dnes žije
me, ktorý už teraz siaha poza to, 
čo poznávame svojimi zmyslami 
a čo nemôže pochopiť náš ro
zum, keď ho neosvecuje viera.

Jediný život, ktorý na konci 
našej pozemskej cesty hlboko 
pretvorený, premenený, vzkriese
ný v Kristovi vyústi do večnosti. 
Boh je už teraz prítomný v srdci 
tohto života. Zostúpil tam, ovlá
dal ho, dáva mu jeho úžasnú 
nadprirodzenú dimenziu a oži
vuje ho celý, ako duch oživuje 
telo. Keď prichádza chvíľa smrti, 
iba jedna vec je dôležitá, či je 
v nás večný život. Ak je, obsiah
neme nebo. Ak ho v sebe nemá
me, do neba nemôžeme prísť. 
Nie preto, že by nám chýbala 
“vstupenka”, ale preto, že naša 
duša nie je prispôsobená na život 
v nebi. Nie je to teda otázka pre
chodu cez bránu neba. Ide tu
o schopnosť a prispôsobenosť 
života v nebi, keď sa tam dosta
neme. Potrebujeme nadprirodze
ný život, večný život, Boží život, 
ktorý si musíme získať už tu na 
zemi.

Kto prijíma Ježiša, je pojatý do 
života, ktorý vychádza z Boha.

Silvia Horňáková



téma 6 SlOVO

Krestán a životné prostredie
„Celá zem nech má bázeň pred Pánom." ( Ž 33,8)

M nohí ľudia vrátane aj nás 
kresťanov chápu pojmy “ochra
na prírody”, “životné prostre
die”, “ekológia” a pod. ako poj
my, ktorými sa z úradnej moci 
zaoberá určitá  skupina ľudí 
v štátnej správe, samospráve, 
alebo v rôznych odborných pro
fesionálnych, či dobrovoľných 
neštátnych organizáciách. A tak 
d lhodobo vznikal dojem , že 
zodpovednosť za všetko, čo sa 
u nás v ekologickej oblasti dialo 
a deje, nesú na svojich pleciach 
predovšetkým tieto inštitúcie. 
Problémy ekologického rázu 
však dnes aj u nás nadobudli 
také rozm ery, že ich každý 
nejakým spôsobom už zakusuje 
akoby “na vlastnej koži” a stá
vajú sa predm etom  záujm u 
všetkých ľudí, každého človeka. 
Všetky negatívne dôsledky eko
logických problémov totiž zasa
hujú samotnú existenciu člove
ka, jeho zdravie, jeho život. Je 
tu už v mnohých ohľadoch tvrdo 
nastolená otázka prežitia, otáz
ka záchrany života ako kozmic
kého fenoménu, ktorý má exklu
zívne podmienky len na jedinej 
planéte slnečnej sústavy, na 
“modrej” planéte -  Zem.

Ako m nohoročný profesio
nálny pracovník ochrany prírody 
som  za uplynulé desaťročia 
vlády ateistickej ideológie nemal 
možnosť explicitne (otvorene) 
proklamovať kresťanskú doktrí
nu o prírode ako o Božom stvo
rení, ale ostali mi len implicitné 
(zabalené) formy podľa príslo
via “múdiym to stačí”.

Dnes do otázok tejto zložitej 
problematiky našej existencie 
dostala možnosť hovoriť aj Cir
kev a to z jednoduchého dôvo
du, že problémy životného pros
tredia sú výslovne problémami 
morálnymi, etickými a dotýkajú 
sa osobne každého človeka, kto
rý sa vo svojom svedomí rozho
duje ku svojmu činu. Každé ľud
ské konanie, a teda aj konanie 
v oblasti životného prostredia, 
spadá do kompetencie morálky, 
pretože každý ľudský čin po 
rozumovom zvážení a vôľovom 
rozhodnutí je morálne započíta
teľný a nesiem e zaň osobnú 
zodpovednosť, či už bol dobrý, 
alebo zlý. Každý človek totiž 
osobne nesie zodpovednosť vo 
svojom svedomí za všetko, čo 
vykoná aj v oblasti životného 
prostredia, a preto musí niesť za všetko aj osobné sankcie. Tzv. 

“ekologické hriechy” nemôžu 
byť anonymné, alebo všeobecne 
“spoločenské”, ale zodpovedá 
za ne vždy podľa podielu a stup
ňa zodpovednosti konkrétny 
človek. A konkrétny človek -  
kresťan sa z týchto hriechov mu
sí aj spovedať. Je tu vždy prestú
penie piateho Božieho príkazu
-  “Nezabiješ!”, pod kompeten
ciu ktorého patrí aj každé ohro
zenie zdravia človeka v celej šká
le rôznych poškodení až po 
priamu, alebo nepriamu smrť 
cez krátkodobo, alebo dlhodobo 
trvajúce poškodenia.

Kresťan by mal byť pri riešení 
súčasných ekologických problé
mov modelovým typom človeka, 
ktorý z Božieho zjavenia vie 
a verí, že všetko, čo ho obklopuje 
tu na tejto zemi i vo vesmíre, je 
stvorením Božím a je darom 
Božej lásky ku človekovi, ktorý 
je korunou tvorstva. Dalo by sa 
obrazne povedať, že celé stvo-

renstvo je akoby “zhmotnenou” 
Božou láskou, ktorou nás Boh 
obdarúva, aby nám všetko slú
žilo, aby nám bolo na osoh, aby 
sme si -  biblicky povedané -  
všetko podmanili, čo tiež biblic
ky znamená, aby sme to spravo
vali ako múdri správcovia zvere
ných Božích darov. Z Božieho 
zjavenia v knihe Genezis sa 
dozvedáme, že Boh sa prechá
dzal v rajskej záhrade a ona bola 
teda posvätným prostredím pre 
človeka, ktorý v nej mal žiť bez 
hriechu.

Aj dnes, ak nájdeme kus krás
nej, zachovanej prírody, mnohí 
z nás povedia, že je to ako Boží 
chrám a cítime sa tam povzne- 
sene, cítime na sebe účinky Bo
žej lásky. Opačný pocit máme, 
ak prídeme do devastovanej prí
rody so zapáchajúcim ovzdu
ším, otrávenou vodou medzi 
haldy hnijúceho odpadu. Tu 
akoby človek svojím “ekologic



Učiť sa od učitelákým hriechom” “vyhnal Boha 
z raja”.

Súčasný kresťan teda dostáva 
šancu, šancu radikálne zmeniť 
svoje doterajšie postoje k príro
de ako Bohom darovaném u 
prostrediu pre svoj život. Zara
diť problémy “veľkej” i “malej” 
ekológie do spytovania svedo
mia a začať žiť v spoločenstve 
ostatných ľudí, zvierat, rastlín
i neživej prírody ako je voda, 
pôda a vzduch podľa modelu sv. 
Františka z Assisi, ktorý všet
kých a všetko nazýval svojimi 
bratmi a sestrami.

K tejto radikálnej premene 
kresťanov bude napomáhať celá 
Cirkev rôznymi pastoračnými 
formami a aktivitami. Začala 
tým, že zriadila “Radu pre otáz
ky viery a ekológie” ako poradný 
orgán Konferencie biskupov 
Slovenska pre otázky ekológie. 
Rada je pričlenená ku Komisii 
pre bioetiku, ktorej predsedom 
je spišský biskup Prof. ThDr. 
František Tondra.

Minulého roku zvolala Rada 
európskych biskupských konfe
rencií prvé stretnutie delegátov 
do Celje v Slovinsku a tohto 
roku druhé zasadanie v Bad 
Honnefe v Nemecku, kde sa už 
rozbehla práca Cirkvi pri pomo
ci v riešení ekologických problé
mov súčasného sveta. Sloven
sku, ktoré vyslalo svojich delegá
tov na obidve zasadnutia  sa 
dostalo velkej cti, že tretie zasad
nutie zástupcov biskupských 
konľerencií Európy pre otázky 
ekológie bude v máji budúceho 
roku na Slovensku.

Ak dnes hľadáme riešenia 
kritických situácií v oblasti eko
lógie a životného prostredia, 
kresťania so svojou konepciou 
ochrany Božieho stvorenia ako 
Božieho daru pre človeka môžu 
výraznou mierou prispieť k zas
taveniu devastačného procesu 
a k obnove takých princípov 
spravovania a využívania prí
rodných zdrojov, ktoré zaručia 
ich maximálnu udržateľnosť, 
obnoviteľnosť a reprodukčnú 
schopnosť pre všetkých obyva
teľov našej Zeme.

Čo bol schopný človek svo
jou nerozumnosťou a nemorál
nosťou zničiť, to môže zasa 
svojou rozumnosťou a kresťan
skou morálnosťou napraviť.

Nech nám v tom Boh po
máha!

RNDr. Jozef Voskár 
Člen Rady pre otázky viery 

a ekológie pri KBS

V hre zo šestnásteho storočia 
hlavný hrdina Friar Bacon zos
trojil ohromnú mosadznú hlavu, 
ktorá dokázala odpovedať na 
každú otázku týkajúcu sa minu
losti, prítomnosti i budúcnosti. 
Táto vševedúca hlava reprezen
tuje jeden z najstarších ľudských 
snov o stroji, ktorý by človeku 
dal jednoduché riešenia najťaž
ších ľudských problémov. Pre 
deti však sú takouto “vševedia- 
cou hlavou” rodičia a učitelia. 
Jedno malé dievča sa spýtalo 
svojho otca: “Otecko, je Boh 
silnejší ako Superman?” Zaiste 
sa to u to  o tázkou zaobera lo  
dlhší čas, ale keď si na ňu nedo
kázalo  dať odpoveď, tak  sa 
spýtalo ocka -  veď ten vie všetko.

Pozrime sa však na iný prí
pad. Mladý muž sa chystal na 
svoje prvé rande. Bol veľmi ner
vózny a obával sa, či bude ve
dieť, čo hovoriť. Obrátil sa teda 
s dôverou na svojho učiteľa, 
ktorý podľa neho vedel odpoveď 
na každú otázku. Učiteľ mu 
poradil, že ak nebude vedieť čo 
povedať, nech vyskúša tri témy: 
jedlo, rodinu a filozofiu. Keď 
hneď na začiatku rande viazla 
konverzácia, mladík si spomenul 
na radu učiteľa. “Jedlo!” pove
dal pre seba a slečny sa spýtal: 
“Na aký spôsob máš rada vajíč
ka na raňajky?” “Ja nemám rada 
vajíčka!” odpovedala. Mladíka 
hneď napadla druhá téma - ro
dina. “Ako sa má tvoj brat?” “Ja 
nem ám  b ra ta ,” o dpovedala  
znudene slečna. Ostávala ešte 
tretia téma -  filozofia: “Ak by si 
mala brata,” pýtal sa mladík, 
“čo myslíš, na aký spôsob by 
mal rád vajíčka na raňajky?” 
Odpoveďou slečny bola prosba: 
“Prosím , vezmi ma dom ov.” 
Mladíkov vzťah k učiteľovi ako 
pram eňu nekonečných vedo
m ostí bol v ten deň poriadne 
otrasený.

Čo očakávame od “ideálneho 
učiteľa”? Známy pedagóg Dr. 
Charles B. Conant napísal päť 
hlavných predpokladov dobrého 
učiteľa.

Dobrý učiteľ musí mať nákaz
livé nadšenie pre predmet, ktorý 
vyučuje. Dobrý učiteľ musí uče
nie považovať za radosť a pote
šenie, to znam ená, že sa teší 
z toho, že je medzi žiakmi. Dob
rý učiteľ musí mať vášnivý zá-

y  í l

ujem o žiakov a ich vývoj. Dob
rý učiteľ musí vedieť dosť o pred
mete, ktorý vyučuje, aby stimu
loval žiakov k väčšiemu úsiliu. 
Dobrý učiteľ musí ovládať ume
nie učenia, obratnosť, ktorá je 
nevyhnutne spojená s úspešnos
ťou žiakov.

Štyri evanjelia zobrazu jú  
Krista v mnohých situáciách: 
uzdravuje, vyháňa zlých duchov, 
navštevuje priateľov, večeria 
s nimi, trávi čas s deťmi... Nech 
sa však nachádza v akejkolVek 
situácii, dokáže ju premeniť na 
vyučovanie. Titul “rabbi” mu 
patri celkom oprávnene.

Skúsme sa pozrieť na Krista 
ako učiteľa cez predpoklady Dr. 
C onanta. Zaiste by obstál vo 
všetkých. Pozrite sa. Peter a os
tatní spoznali jeho zápal a nad
šenie, a teda keď ich vyzval: 
“Nasledujte ma!” - tak ho nasle
dovali. Ježiš Kristus miluje ľudí 
a p rosí za nich: “Zjavil som 
tvoje meno ľuďom, ktorých si mi 
dal zo sveta. ... Kým som bol 
s nimi, ja  som ich zachovával 
v tvojom mene, ktoré si mi dal. 
... Neprosím, aby si ich vzal zo 
sveta, ale aby si ich ochránil pred 
Zlým.” (Jn 17, 6.12.15) V Kris
tovi apoštoli nachádzali silu ko
nať veľké skutky. Skutky apošto
lov nám  rozprávajú o reakcii 
zástupu na prvú Petrovu kázeň: 
“Keď toto počuli, bolesť im pre
nikla srdce... prijali jeho slovo 
a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa 
pridalo asi tritisíc duší.” (Sk 2, 
37.41) Kristovo vyučovanie bolo 
plné moci, a preto Nikodém, 
ktorý prichádza v noci hľadať

odpovede na tajomstvá života, 
hovorí: “Rabbi, vieme, že si pri
šiel od Boha ako učiteľ, lebo nik 
nemôže robiť také znamenia, aké 
ty robíš, ak nie je s ním Boh.” (Jn 
3,2)

M nohí neprijím ajú Krista 
ako Pána a Spasiteľa, ale spoz
návajú v ňom jedného z najväč
ších učiteľov sveta. Ale pre tých, 
k torí ho prijím ajú za svojho 
Pána a Spasiteľa, Kristus nie je 
len učiteľ, ktorý vyučuje Božie 
slová -  O n sám je Božím 
Slovom.

T hom as C arlyle, slávny 
škótsky spisovateľa historik, raz 
dostal list od mladého muža, 
ktorý sa chcel stať učiteľom. 
“Pán Carlyle,” písal, “chcel by 
som byť učiteľom. Mohli by ste 
mi povedať tajomstvo úspeš
ného učenia?” Carlyle odpísal: 
“Buďte tým, čím chcete, aby sa 
vaši žiaci stali.”

Toto je presná metóda pra
vého kresťanského vyučovania. 
Ježiš nás učí, aby sme boli čo je 
on. Sv. Ján to potvrdzuje, keď vo 
svojom liste hovorí: “A toto je 
zvesť, ktorú sme od neho počuli 
a vám zvestujeme: Boh je svetlo 
a niet v ňom nijakej tmy. Ak 
hovoríme, že máme s ním spo
ločenstvo, ale chodíme vo tme, 
luháme a nekonáme pravdu.” (1 
Jn 1, 5-6)

Skutočný kresťan vie, že táto 
hlboká požiadavka znam ená 
viac než iba prijatie učenia naj
väčšieho učiteľa sveta. Skutočný 
kresťan vie, že “Rabbi” sám 
s ním prebýva a chce mu po
môcť, aby premenil každú život
nú situáciu, či už je v práci, ale
bo oddychuje, alebo sa zabáva 
s priateľmi na vyučovanie. Sku
točný kresťan vie, že ak Svetlo 
sveta je v ňom, svet môže byť cez 
neho osvietený; ak je nadšený 
“Cestou, Pravdou a Životom”, 
m usí to odhaliť všetkým; ak 
zdieľa Kráľovstvo lásky so svo
jím Pánom a Spasitelom, musío 
zdieľať s každým človekom.

Nech svet spoznáva Krista 
skrze naše nadšenie, ducha ra
dosti v našich srdciach, vášnivý 
záujem o bratova sestry. Budme 
skrze príkladný život vierohod
nými hlásateľm i Kráľovstva 
lásky! Nech aj o každom z nás 
raz povedia to, čo o Ježišovi: 
“Vtedy otvoril im myseľ, aby 
porozumeli Písmu.”(Lk 24,45).

The Sermons
Preložil: -kc-



duchovné čí tanie

Viera dovolila Petrovi kráčať po vode. 
Dôvera, s akou hľadel na Ježiša, pretvárala 
hladinu pod jeho nohami na pevnú zem. 
Až do chvíle, kým nezapochyboval. Strach 
znovu obrátil pôdu na vodu a Petrovu vieru 
na pochybnosť. I napriek tom u, že stál 
tvárou tvár Kristovi.

N epodobá sa veľakrát i n aša  viera 
Petrovej? Keď máme pokročiť o kúsok 
vpred, zmocní sa nás strach a zastavíme sa 
dva kroky pred Ježišom. Prečo nám tak 
ťažko padne uveriť? Prečo Bohu tak málo 
dôverujeme?

Zamyslime sa nad svojím skutočným 
vzťahom k Ježišovi.

Stal sa Kristus súčasťou nášho života, 
alebo sa na neho obraciame len vtedy, keď 
už v lastné sily nestač ia?  Sme deťmi 
milujúceho otca, na ktorého sa denne 
s dôverou obraciame, alebo jediné, čomu 
■veríme, je náš vlastný rozum? Priveľmi sa 
spoliehame na seba. Chceme stáť pred 
svetom veľkí a silní. Neradi pripúšťame 
vlastnú slabosť a nedokonalosť. Chýba nám 
pokora, bez ktorej viera nemôže byť sku
točná. Sv. František Saleský hovorí: “Ako 
bol Ján predchodcom Krista, tak je pokora 
predchodcom dôvery. Ak chcete dokázať 
veľké veci, pokorte sa a nespoliehajte sa na 
seba. Potom sa odovzdajte do Božích rúk, 
dôverujte Bohu a Jeho milosťou vám bude 
všetko možné”. Sám Ježiš nám kladie za 
vzor viery dieťa: “Ak sa neobrátite a nebude
te ako deti, nevojdete do kráľovstva nebes
kého” (Mt 18, 3). Len ten. koho vnútro je 
čisté, kto sa stane maličkým pred Bohom, 
môže žiť v skutočnej dôvere. Tak ako Dávid, 
ktorý ani na  chvíľu nezapochyboval
o svojom víťazstve nad Goiiášom. Ako 
Mária, ktorá pokorne, bez váhania privolí 
stať sa Božou Matkou. Len skrze dôveru 
mohla Mária pochopiť toto veľké tajomstvo. 
Bez viery by nepochopila, čo od nej Boh 
žiada a Pánovo volanie by sa jej nedotklo.

Cez vieru aj my poznávame, k čomu sme 
povolaní. Dá sa žiť a nepočúvať Božie 
volanie, nevedieť, čo od nás chce Ježiš,

Maloverný,
pm o si pochyboval?

konať bez toho, aby sme vedeli, čo na to Pán, 
teda žiť bez viery. Existuje aj taký život, no 
po čase sa z neho vytráca radosť a zmy-sel. 
Kto sa však rozhodne dôverovať Ježišo-vi, 
tomu sa on sám stane svetlom: “Kto mňa 
nasleduje, nebude chodiť vo tmách, lebo 
bude mať svetlo života” (Jn 8, 12).

D ôverovať však nie je  jed n o d u ch é .
V živote nás prekvapí nemálo búrok a vtedy 
nás prem áha strach. Ako Peter strácame 
pevnú pôdu  pod  noham i a top ím e sa 
v pochybnostiach . I vtedy k nám  Ježiš 
vystiera svoju dlaň. Napriek našej nedôvere 
kráča vedľa nás. Hoci zanevierame na jeho 
lásku, on nás od večnosti neprestal milovať. 
My zabúdame, on nie: “Či zabudne žena na 
svoje nem luvňa a nem á zľutovania nad 
plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja  
nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si 
ťa vryl,...” (Iz 49, 15-16). Ten. kto mu bude 
skutočne dôverovať, uvidí ozajstné zázraky. 
Pán bohato odplatí každému, kto sa nebojí 
úplne a vo všetkom spoľahnúť na jeho 
dobrotu. Dávid v jednom zo svojich žalmov 
spieva: “Pán je môj pastier nič mi nechý
b a ...” (Z 23, 1). A ta k  sa Ježiš odm ení 
všetkým, ktorí v neho budú dôverovať. Nič 
nebude chýbať tým, ktorí sa spoľahnú na 
neho. Ak zložíme pokorne a s vierou svoj 
život k jeho nohám, daruje nám nielen večný 
život, ale bude už tu na zemi sprevádzať 
všetky naše kroky. Jeho odmenou bude pravá 
radosť a pokoj srdca. Ak sa bezvýhradne 
odovzdáme jeho prozreteľnosti, stane sa pre 
nás dobrým pastierom a utíši každú našu 
búrku.

Pokojne nechajme unášať svoju loďku 
vlnami života. Pán sa postará o dobrý vietor. 
Povzbudením na ceste k dôvere nech sú nám 
slová z knihy proroka Izaiáša. Nimi sa Boh 
pred tisíckami rokov prihováral vyvolenému 
národu. Dnes sú adresované všetkým, ktorí 
k nemu prichádzajú s dôverou:

“Neboj sa, veď ťa vykúpim, 
po mene ťa zavolám, ty si môj.
Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, 
a keď riekami, nepotopia ťa, 
keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa 
plameň nebude horieť na tebe.
Veď ja som Pán, tvoj Boh 
Svätý Izraelov, tvoj spasiteľ...
...Pretože si drahý mojim očiam, 
vzácny a ja  ťa milujem, 
vydám ľudí namiesto teba 
a národy za tvoj život.
Neboj sa, veď som s tebou ja...” (Iz 43,1-5)

Michaela Rudá

V živote každého človeka je niečo, 
čo je  jadrom jeho bytia. Podmieňuje 
úspech v duchovnom i spoločenskom 
živote, posilňuje v ťažkých časoch 
a udržiava sústredenosť, keď sa všetko 
darí.

I keď Boh je za všetkým, o čom som 
hovoril, teraz myslím na sebadiscip
línu. Boh je  nemeniteľný-  m y však nie 
sme. Boh je  tu vždy pre nás -  avšak 
m y tu nie sme vždy pre neho.

Čo spôsobuje, že sa každé ráno 
modlím? Je to moje predsavzatie -  
prvé zo  všetkých. Ale toto predsavzatie 
ma nepohne k  m odlitbe napríklad
o piatej hodine ráno. To je  moja seba
disciplína. ktorá m i hovorí, že musím 
vstať a modliť sa, lebo inak môj deň 
bude m a t z lý  štart.

Sebadisciplína spôsobuje, že má
me ‘'pevnú chrbtow  kosť". Je to dis
ciplína, ktorá nás usmerňuje, núli do 
konania. Hovorí, čo máme robiť, i keď 
na to práve nemáme chuť.

Sú tri hlavné veci, ktoré mám v ži
vote pomáhajú: Svätý Duch. sebadis
ciplína a naše predsavzatia. To sú tri 
veci, ktoré nám pomáhajú dobre prežiť 
deň za dňom.

Sebadisciplína a predsavzatie pra
cujú ruka v ruke. Predsavzatie nás 
udržiava sústredených a zameraných 
na cieľ. Sebadisciplína toto predsavza
tie uvádza do akcie.

Často je  to práve sebadisciplína, čo 
nás drží na správnej ceste. Myslím na 
čas pokušenia, kedy sa cítime slabými 
a naše predsavzatia blednú.

Ako teda m ôžem e posilniť svoju 
sebadisciplínu?

Cvičením. K aždý deň nás naše 
predsavzatia k niečom u pozývajú. 
Vždy. keď prijmeme takéto pozvanie, 
posilňujeme sebadisciplínu.

Buďte odvážni! Vedzte najpw. že 
Boh vás nikdy neopustí, nikdy na vás 
nezabudne. "Skúška , ktorá na vás 
dolieha, je  iba ľudská. A  Boh je  verný. 
On vás nedovolí skúšať nad vaše sily 
ale so skúškou dá aj schopnosť, aby 
ste mohli vydržať. ” (1 Kor 10. 13)

Cvičenie v sebadisciplíne vás urobí 
silnými a privedie vás bližšie k Bohu.

The Thoughts
preložil: -kc-



životy

Otec Mirónko
Mons. ThDr. Mirón Podhajecký 19111995

Plody dlhoročnej práce, skorých ranných 
modlitieb v chráme, vysluhovanie sviatostí, 
vždy otvorené srdce a náruč pre každého sa 
ukázali aj pri veľkej účasti kňazov a veria
cich z Čirča, O bručného, Ruskej Vole, 
Prešova, Brusnice, Litmanovej, z bývalej 
Velkej Poľany a ďalších obcí na pohrebných 
obradoch otca Miróna.

Otec M irón Podhajecký sa narodil 
v rodine gréckokatolíckeho kňaza 16. júna 
1911 v Brusnici, okr. Stropkov. Po ukončení 
gymnaziálnych štúdii v Prešove, absolvoval 

' bohoslovecké štúdia na troch miestach 
v Prešove, v Olomouci a v Prahe. Pred vy
sviackou, ktorú prijal z rúk prešovského 
biskupa Pavla P. Gojdiča, OSBM sa roz
hodol pre kňazský celibát. Najprv pôsobil 
ako kaplán v Sabinove a neskôr v Prahe, kde 
v tom čase správcom pražskej farnosti sv. 
Klimenta bol otec ThDr. Vasil Hopko. 
Koncom roku 1936 ho vladyka P. P. Gojdič 
ustanovil za prefekta v prešovskom grécko
katolíckom seminári, kde neskôr pôsobil 
osem rokov ako spirituál. Popri svojej duš- 
pastierskej práci sa venoval štúdiu, ktoré 
zavŕšil doktorátom z pastorálnej teológie na 
Karlovej univerzite v Prahe. Od 1940 roku

Sviatok Povýšenia úctyhodného a živo
todarného kríža patrí medzi jeden z naj
starších sviatkov liturgického roku. Jeho 
ustanovenie bolo podmienené nájdením 
svätého kríža svätou Helenou, m atkou 
cisára Konštantína Veľkého v roku 326.

K tomuto sviatku sa viažu viaceré le
gendy a zbožné tradície, ktoré podávajú 
priebeh týchto udalostí.

Cisár Konštantín Veľký chcel postaviť 
chrám v Jeruzaleme na Golgote, preto sa 
vydala jeho matka, svätá Helena do Jeru
zalema hľadať kríž, na ktorom zomrel Ježiš 
Kristus. Podľa vtedajšieho zvyku kríže po
pravených zakopávali v blízkosti popra
viska, a tak cisárovná začala hľadať na 
Golgote. Z troch krížov, ktoré našli po úpor
nom hľadaní bolo treba určiť ten pravý, pre
tože tabuľku s nápisom našli trochu ďalej. 
Na radu jeruzalemského patriarchu Maká- 
ria priniesli k lôžku smrteľne chorej ženy 
všetky tri kríže. Potom sa postupne každým 
dotýkali ťažko chorej ženy. Pri dotyku Kris
tovým krížom žena hneď ozdravela. Jeruza
lemský biskup Makarius potom pozdvihol 
svätý kríž a zhromaždení opakovali “Pane

bol menovaný za tajomníka otca biskupa 
Pavla P. Gojdiča, OSBM, a zároveň za 
assessora. Počas pôsobenia v seminári bol 
súčasne profesorom dogmatiky na Vysokej 
bohosloveckej škole v Prešove. Na návrh 
vladyku Pavla P. Gojdiča, OSBM, ho Svätý 
Otec Pius XII. dňa 2. mája 1949 menoval 
za pápežského komorníka a dostal titul 
Monsignor.

Ešte pred pripravovanou akciou “P ” , 
kedy m ala byť gréckokatolícka cirkev 
v Československu zlikvidovaná a medzi 
našimi gréckokatolíckymi kňazmi sa začala 
viesť intenzívna kampaň za prestup na pra
voslávie, bol otec Mirón od 21. marca 1950 
uväznený. Po dlhých a ťažkých rokoch, ktoré 
tento Kristov verný služobník prežil vo väz
niciach viacerých miest, sa uchýlil po pre
pustení koncom roku 1956 k svojmu rodné
mu bratovi -  kňazovi Jurajovi v severných 
Čechách, kde bol zamestnaný ako robotník

zmiluj sa”. Od tohto slávnostného uctenia 
svätého kríža pozdvihnutím, si Cirkev každý 
rok pripomína sviatok Povýšenia svätého 
kríža 14. septembra.

v sklade. Avšak vtedajšia štátna moc veľmi 
zodpovedne vykonávala svoje poslanie, 
a tak po presťahovaní sa na Slovensko bol
18. mája 1961 Okresným súdom v Humen- 
nom pre tzv. “marenie štátneho dozoru” 
(tajné vysluhovanie sviatostí gréckokatolíc
kym veriacim) odsúdený na dvanásť me
siacov nepodmienečne. Hoci zakúsil vo 
svojom živote trpkých sedem a pol roka 
prenasledovania pre vieru, predsa o týchto 
chvíľach veľa nerozprával. A tak aj o ňom 
platia slová, ktoré Ježiš hovoril svojim 
učeníkom: “Blahoslavení tichí, lebo oni 
uvidia Boha” (Mt 5, 5).

Po roku 1968 bol správcom farnosti 
Veľká Poľana, okr. Humenné až do roku 
1971, kedy mu odňali štátny súhlas k vyko
návaniu kňazskej činnosti. Potom plných 21 
rokov pôsobil ako správca farnosti Čirč a od 
roku 1993 až do smrti ako výpomocný du
chovný. Svojou jednoduchosťou a snahou 
byť nenápadný sa stal veľkým a prvým. 
Staral sa nielen o obnovu chrámu, ale aj
o mládež, o všetkých veriacich, ktorých pri
viedol k pristupovaniu k sviatosti. Zomrel 
3. septembra 1995, na chrámový sviatok 
odpustu v Čirču a v prvú nedeľu mesiaca, 
kedy sa v Litmanovej schádzajú pútnici na 
hore Zvir, kde stále chodieval. Jeho telesné 
pozostatky sú uložené z východnej strany 
pri chrámovej svätyni v Čirči.

Podľa knihy Zostali verní I. od ThDr.
Jána Babjaka, SJ, a Mgr. Pavla Kušníra 

spracovala Katarína Rabiková

K tomuto sviatku sa pridáva ešte jedna 
závažná udalosť zo 7. storočia. Perzský kráľ 
Chozroj v roku 614 dobyl Jeruzalem a me
dzi mnohými vzácnosťami a cennosťami 
odniesol do svojho hlavného mesta aj svätý 
kríž, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Kríž 
späť do Jeruzalema doniesol cisár Herak- 
lios, ktorý premohol Peržanov v roku 628. 
Práve 14. septembra bolo jeho druhé sláv
nostné povýšenie.

Od týchto čias má pomenovanie “vse- 
mirnoje”, teda celosvetové povýšenie svä
tého kríža. Tento sviatok je od najstarších 
čias na Východe pôstnym dňom, pretože 
nám  pripom ína utrpenie a smrť Ježiša 
Krista. Osobitosťou tohto sviatku je nielen 
jeho uloženie na tetrapod, ale aj slávnostné 
povýšenie na utiemi po veľkom chválospeve 
a po zaspievaní tropára Spas ľud svoj Pane. 
N a Premúdrosť kňaz držiac kríž v obidvoch 
rukách vychádza zo svätyne, postaví sa 
smerom na východ a spieva prvú prosbu 
jekténie, pričom ľud odpovedá “Pane zmiluj 
sa”. Kňaz sa dotýka svätým krížom zeme, 
vystiera sa a vyzdvihuje kríž, čo ukončí 
požehnaním v znaku svätého kríža. To isté 
robí z ďalších štyroch svetových strán.

A tak aj my “Tvojmu krížu klaniame sa 
Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavu
jeme”.

Spracovala Katarína Rabiková

Povýšenie svätého kríza



Je rozumné a správne 
veriť horoskopom?

Ako viete z predchádzajúcich  čísel 
časopisu Slovo, v júli 1998 uskutočnil 
Sociologický ústav Slovenskej akadémie 
vied v rámci medzinárodne'ho projektu 
1SSP na reprezentatívnej vzorke 1284 
respondentov dotazníkový prieskum na 
tému náboženstvo. M ožno však neviete, že 
podľa jeho zistení na otázku „Veríte, že 
znamenia, v ktorých sa ľudia narodili alebo 
horoskopy ovplyvňujú ich budúcnosť?“ 
odpovedala kladne nadpolovičná väčšina 
gréckokatolíkov (56,1 %). Spomedzi rímsko- 
katolíkov verí horoskopom 43,8 %, spome
dzi evanjelikov 40,3 %, spomedzi ľudí bez 
vyznania 42,0 % opýtaných.

Uvedené čísla sú také vysoké, že nás 
nemôžu nechať ľahostajnými, ale nútia nás 
zamyslieť sa nad tým a preskúmať danú vec. 
Konáme rozumne a robíme správne, ak 
veríme horoskopom? Je tento postoj v sú
lade s Božou vôľou, alebo sa takto dopúš
ťame hriechu?

Viera v horoskopy sa zakladá na pred
poklade, že konkrétne udalosti budúceho 
života každého človeka sú nejakým spôso
bom zapísané v kozmických telesách - v pla
nétach a vo hviezdach. Musíme sa preto 
spýtať, akým spôsobom by sa mohla správa
o našej budúcnosti dostať do vesmírnych 
telies.

Vieme, že budúce rozhodnutia svojich 
stvorených slobodných bytostí, ľudí a ne
beských beztelesných síl, pozná jedine Boh. 
On ich pozná, ale nedeterminuje. Z toho 
vyplýva, že informáciu o budúcnosti kaž
dého jednotlivého človeka by do hviezd 
musel zašifrovať sám Boh. Nepochybne by 
nám takúto vážnu skutočnosť dal nejakým 
spôsobom na vedomie. Zo zjavenia však 
vieme, že nič podobné neurobil. Práve na
opak, na mnohých miestach Starého záko
na čítame jednoznačné a prísne varovanie 
pred úsilím veštiť z nebeských telies. Sväté 
písmo označuje toto úsilie za pochabé,

odmieta ho a vyhlasuje za vážny hriech proti 
prvému Božiemu prikázaniu (por. Lv 19, 
26b; Lv 20, 6. 27; Dt 18, 10 - 14). Preto 
môžeme s úplnou istotou konštatovať, že 
Vševediaci Boh našu budúcnosť nijakým 
spôsobom do vesmírnych telies nezapísal.

Zostáva nám však ešte jedna možnosť. 
Predpokladať, že pohyby planét podmie
ňujú, určujú konkrétne konanie človeka. 
Predpokladať, že postavenie planét určuje, 
čo človek v danej chvíli urobí. Znamenalo 
by to však, že človek nie je v skutočnosti 
s lobodný  a jeh o  ro zh o d n u tia  nie sú 
v pravom zmysle slova jeho rozhodnutiami, 
ale je iba hračkou v rukách osudu. Človek 
by neniesol zodpovednosť za svoje skutky. 
Bolo by nespravodlivé trestať zločincov, bolo 
by chybné odmeňovať spravodlivých. Ne
zmyslom by bol posledný súd, nespravodli
vosťou nebo i peklo. Vidíme, k akým absurd
nostiam  nás privádza dovedenie takého 
predpokladu do dôsledkov. Neostáva nám 
teda nič iné, ako odmietnuť tento nedomys
lený názor.

Jediná možnosť, ktorú celkom nevylučuje 
ani viera ani rozum je pripustiť, že podobne, 
ako existujú meteosenzitívni ľudia - citliví na 
zmeny počasia - existujú aj ľudia, na ktorých 
má podobný vplyv postavenie hviezd a pla
nét. Ked Mesiac dokáže svojou príťažlivos
ťou zdvihnúť hladinu mora a spôsobiť príliv, 
niektoré planéty by azda mohli mať podobný 
vplyv napríklad na krvný tlak človeka. Avšak 
napriek velkému úsiliu odborníkov sa táto 
možnosť ani po mnohých vedeckých experi
m entoch nepotvrdila, ba práve naopak. 
Okrem toho, v takom prípade by už nebola 
reč o horoskopoch v presnom zmysle slova, 
ako ich poznáme.

Viera v horoskopy je teda nerozum ná 
a hriešna, odporuje Božej vôli a jeho prikáza
niam. Navyše je naivné myslieť si, že horos
kopy, ktoré dnes uverejňujú takmer všetky 
noviny a časopisy, zostavujú ich autori na

základe dôsledného výskumu postavenia 
vesmírnych telies. Poznám napríklad jedno 
periodikum , do ktorého m usí zostaviť 
horos-kop za trest redaktor, ktorý príde ako 
posled-ný do práce.

Navrhujem všetkým, ktorí ešte stále veria 
horoskopom, aby venovali aspoň niekoľko 
minút úvahám a spoločným rozhovorom 
na túto tému. Je potrebné, aby sme zaujali 
k problému horoskopov svoje osobné a jed
noznačné stanovisko. Stanovisko, ktoré 
bude v súlade s rozumom i Božou vôľou, 
aby sme sa už nedopúšťali tohto vážneho 
previnenia proti Božím prikázaniam a 
nepriviedli na seba nešťastie ako 
starozákonný  Izrael za svoju neveru 
Stvoriteľovi. Nádejám sa, že pri ďalšom 
výskume verejnej mienky sa výrazne zníži 
počet gréckokatolíkov, ktorí veria v ho
roskopy, v optimálnom prípade na nulu. 
Navrhujem dokonca, aby sme vôbec nečítali 
horoskopy, ktoré vychádzajú v novinách a 
časopisoch, a to ani zo zábavy. Hoci totiž 
horoskopom neveríme, predsa len po ich 
prečítaní ovplyvňujú naše myšlienky a zá
mery. Nedávajme diablovi, ktorý nás aj 
takto chce odvrátiť od nášho večného cieľa, 
ani najmenšiu príležitosť na úspech, ale 
riad’me sa rozumom a Božím zákonom, 
zanechajúc všetky povery a mámenia 
démonov.

Náš Boh je dobrý a láskavý k ľuďom; 
istotne neprejde bez povšimnutia naše ob
rátenie, ku ktorému nás neprestajne vyzýva, 
ale bohato nám udelí svoje požehnanie.

Marcel Gajdoš



Velká odpustová slávnosť
Klokočovská mariánska pút

Pri našom zemplínskom mori 
-  Zemplínskej Šírave leží obec 
Klokočov, v okrese Michalovce. 
Táto obec je jedným a možno 
povedať aj najstarším pútnic
kým miestom gréckokatolíckych 
veriacich na Slovensku. Tradične 
sa tu v polovici augusta koná ce- 
lodiecézna exarchátna marián
ska púť spojená s odpustovou 
slávnosťou. Na oslave sviatku 
Nanebovzatia Panny Márie tu 
počas dvoch dní prichádzajú 
pútnici hlavne z východoslo
venského regiónu, ale aj z iných 
častí Slovenska, ako aj návštev
níci Zemplínskej Šíravy.

Tohtoročnej odpustovej sláv
nosti sa zúčastnilo okolo päť ti
síc veriacich, a to nielen grécko
katolíkov. Prichádzajú tu  na 
sviatok Zosnutia Presvätej Bo
horodičky uctiť si jej obraz, ktorý 
pred 330 rokmi slzil a vyprosiť 
si jej milosti. Tradícia, ktorá sa 
viaže k zázračnému slzeniu iko
ny Matky Božej hovorí, že v roku 
1670, ked protestantské vojsko 
stálo pred Michalovcami, v ma
lom Klokočovskom kostolíku sa 
ľudia úpenlivo m odlili pred 
obrazom Matky Božej. Zrazu 
začali z tváre B ohorodičky 
padať slzy. Tento zázrak videli 
nielen veriaci, ale aj heretickí 
vojaci, ktorí sa do Klokočová 
prišli na tento zázrak pozrieť. 
Ked zistili, že ľudia tomuto záz
raku uverili a ďalej sa modlia, 
strhli obraz z ikonostasu a no
žom prerezali tvár Bohorodičky. 
Obraz od tejto chvíle už neslzil, 
ale silne plakal. V tú noc chrám 
v Klokočové heretici zapálili. Na 
zadnej strane obrazu, ktorý sa 
nachádza na bočnom  oltári 
v chráme je maďarsky napísané, 
že ide o duplikát, ktorý bol zho
tovený v roku 1904 podľa pô
vodného obrazu, ktorý bol ulo
žený v biskupskej kaplnke v Pre- 
šove. Ikonu klokočovskej Panny 
Márie hodnotia odborníci ako 
najvýstižnejšiu a najkrajšiu.

V sobotu 12. augusta sa za
čal bohatý duchovný program 
púte o 16. hod. privítaním pút
nikov, večierňou a svätením vo
dy. Celá táto mariánska púť sa

niesla v znam ení Jubilejného 
roku 2000. Podvečer sa veriaci 
spoločne modlili svätý ruženec, 
po ktorom nasledovala panychí

da za zosnutých. Vyvrcholením 
tohto  odpustového dňa bolo 
slávenie archijerejskej svätej 
liturgie večer o 20. hod., po kto
rej nasledovala beseda s novo-

kňazmi a vystúpenie mládežní
kov. Hodinu pred polnocou bola 
Eucharistická pobožnosť a o pol
noci slovenská svätá liturgia.

V nedeľu 13. augusta o 1,30 
hod. sa konala krížová cesta 
v sprievode s krížom a sviečka
mi okolo chrámu a o štyri ho
diny neskôr nasledoval akatist

k Presvätej Bohorodičke a po 
ňom utiereň. O 7,30 hod. staro- 
slovienskú svätú liturgiu slúžili 
otcovia redemptoristi z Micha
loviec, po ktorej sa veriaci spo
ločne modlili slávnostný svätý 
ruženec. Slávnostnú archijerej- 
skú svätú liturgiu, ktorá bola 
vyvrcholením dvojdňovej odpus
tovej slávnosti slávil košický 
apoštolský exarcha Milan Chau- 
tur, CSsR, za účasti veľkého 
počtu kňazov a bohoslovcov 
z celého apoštolského exarchátu 
ako aj prešovskej eparchie. Po
čas svätej liturgie spieval chrá
mový spevácky zbor svätého Jo
zefa pri chráme otcov redempto- 
ristov v Michalovciach. Sláv
nosť bola ukončená obchodom 
okolo chrám u, m yrovaním  
a mariánskym molebenom. Na 
záver pútnici zaspievali pápež
skú hymnu.

V Klokočové sa odpustové 
slávnosti konajú od roku 1670, 
ako nás inform oval miestny 
správca, otec M artin Hasara- 
lejko.

Karol Pirnaga

Horiaca túžba
Nosíš v srdci nejakú horiacu túžbu? Čo je to za vecou, ktorú chceš urobiť pre Pána?
Táto túžba vyrastá z tvojej vízie. Nie hocijakej, ale Bohom inšpirovanej vízie pre tvoj život. Bez 

nej ľudia “hynú”.
V starozákonnej knihe Jozue sa píše o mužovi, ktorý sa volal Kaleb. Bol jedným zo špiónov, 

ktorých Mojžiš vyslal na výzvedy do zasľúbenej zeme. Ale pre nevernosť zvyšku národa musel 
čakať ďalších 45 rokov, kým sa jeho vízia -  obsadenie jemu prisľúbenej zeme -  naplnila (Joz 14, 
6-15).

Alebo sa pozrime na Nehemiáša. Boh mu dal víziu znovuvybudovania Jeruzalema. Nehemiáš 
prijal túto víziu a urobil pre ňu všetko, čo mohol -  a jeho vízia sa naplnila.

V každom z týchto prípadov a cez dvesto ďalších vo Svätom písme. Boh niekomu dal víziu. 
Každá vízia bola úplne iná, niektoré sa zdajú byť až nedôležité, ako v prípade Kaleba a jeho 
zeme, iné zase majú veľkú dôležitosť. Ale v každom prípade to bola vízia od Pána, ktorá zapálila 
túžbu v srdciach tých, ktorí ju  prijali.

Čo je teda tvojou víziou? K čomu ťa volá tvoja túžba?
Boh má víziu pre život každého z nás. Z ľudského pohľadu jedna je viac, iná menej dôležitá. 

V Božom pláne však každá zastáva dôležité miesto. Možno že šiju ešte nespoznal. Možno šiju 
ešte ani nehľadal. Modli sa a Boh odpovie na tvoju modlitbu. Ukáže ti jasne a zreteľne víziu pre 
tvoj život. A potom sa modli ďalej, aby si dokázal v srdci zapáliť túžbu, takú silnú a mohutnú, 
aby ťa doviedla k naplneniu tvojej vízie.

The Thoughts
Preložil: -kc-
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Začni už uvažovať, či si nepredplatiť 
časopis SLOVO na rok 2001. 

Oplatí sa! (Bližšie v budúcpm čísle.)

Prvá písomná správa o Topoli (Topola) okres Snina je z roku 1600, 
keď dedina bola na humenskom panstve prvýkrát zdanená daňou 
kráľovi (porta). Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. uvádza 
nesprávne vznik obce v roku 1337. Topoľa vznikla na základe 
valašského práva s pôvodným rusínskym obyvateľstvom v rokoch 
1570-1580, respektíve v druhej polovici 16. storočia.

Podľa kanonickej vizitácie uverejnenej prof. A. Petrovom vo 
vedeckom zborníku v roku 1924, bola Topoľa sídlom farnosti už v roku 
1752. V súčasnosti ju spravuje otec Mgr. Pavol Stanko. Podľa 
schematizmov boli cirkevné matriky vedené od roku 1821, avšak počas 
prechodu frontu v roku 1944 zhoreli.

Obec leží v Užskej hornatine v údolí 
potoka Ulička, v nadmorskej výške okolo 
390 m.

Gréckokatolícky drevený chrám svätého 
M ichala archanjela  v Topoli je rôzne 
datovaný. B. Kovačovičová - Puškárová, 
Im. Puškár, M. Sopoliga a schematizmus 
z roku 1994 uvádzajú jeho stavbu okolo 
roku 1700, J.Vydra okolo roku 1730 a sche
matizmus z roku 1948 až na rok 1780. 
V súpise farností Mukačevskej diecézy 
z 1. apríla 1788 nie je táto cerkov označená 
ako drevená, pretože chrámy v sídle farnosti 
tu bližšie neoznačovali. Je uvedené, že 
parochom tu bol Peter Duchnovič, predok 
významného kultúrneho buditeľa Rusínov
- Ukrajincov, kanonika A. M. Duchnoviča, 
ktorý sa narodil v Topoli.

V každom prípade tunajší chrám patrí 
medzi najstaršie pamiatky drevenej sakrál
nej architektúry na východnom Slovensku 
(V. Grešlík) a ďalší odborný výskum určite 
potvrdí, že vznikal ešte pred rokom 1700.

Umiestnený je na strm om  kopci nad 
obcou, obklopený cintorínom. Architekto
nicky je to trojdielna zrubová stavba pripo
mínajúca ľudové roľnícke obydlie v Karpa
toch. Iba jednoduché kríže na nej pripomí
najú, že je to chrám. Pokrytý je šindľovou 
valbovou strechou, z ktorej vyčnievajú dve 
vežičky. Zrub je chránený vysunutým pod- 
streším, ukotvený horizontálnymi trámami 
na vertikálnych stĺpoch. Veža je vstavaná do 
strešnej konštrukcie a dosadá na krov 
podvežia. Jej vyčnievajúca časť s izbicou 
a štíhlou vežičkou je šalovaná doskami. 
Nad presbytériom je šindľom krytá ma- 
kovička. V areáli cerkvi je sam osta tná  
zvonica postavená v 20. stor. na mieste 
staršej a jednoduchšej.

V roku 1923 bol chrám vo veími zlom 
stave a neskôr ho opravovali. Podľa údajov 
Ivana Labu z Okresného úradu v Snine, 
v roku 1991 bola prevedená komplexná 
obnova stavebnej časti chrám u, spolu 
s chrámami v Uličskom Krivom a Kalnej 
Roztoke. Práce vykonávala firm a Ing. 
Semjon z Novej Sedlice. V súčasnosti sa

Snímka: 
D. Dugas

v chrám e vykonávajú iba ak pohrebné 
obrady alebo sa tu slávi v čase Pamiatky 
zosnulých. B ohoslužby sa vykonávajú 
v novom, murovanom chráme.

Nádhernú, farebnú symboliku duchov
ného sveta predstavuje architektúra bravúr
neho barokového ikonostasu. Prvé dva rady 
(“namisni” ikony a “prazdniky”) ikon sú 
nevšednou symbiózou zelenej a zlatej farby. 
Rad apoštolov a prorokov s Ukrižovaním 
je vyhotovený červeno-zlatými farbami. 
Ikonostas pochádza z obdobia okolo roku 
1700. Žiaľ, v minulosti nebol veľmi odborne 
reštaurovaný. Chrámová ikona sv. Michala 
archanjela bola vyhotovená (“pysana”) pod 
vplyvom zmien v západoukrajinskom iko
nografickom umení druhej polovice 17. stor. 
Je na nej zobrazený Zbor sv. Michala ar
chanjela ako ochrana ľudí. Cárske dvere sú 
barokové, dvojkrídlové. Ikony dvanástich 
hlavných sviatkov predstavujú zaujímavé 
prelínanie východných a západných výtvar-

ných prvkov. Ikony apoštolského radu boli 
vyhotovené ešte s prevahou východných 
ikonografických pravidiel. Jednotlivých 
apoštolov rozoznať podľa ich atribútov. 
Ikona Deésis v strede (žehnajúci Kristus 
Velkňaz na tróne s Bohorodičkou a sv. 
Jánom Krstiteľom po bokoch) pochádza zo 
začiatku 18. stor. Na starozákonnom zvitku, 
ktorý drží sv. Ján Krstiteľ je aj pre nás 
aktuálne zvolanie: “Pokajtesja ljudije...” 
(“Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo” M t 3, 2). V rade prorokov sú 
na zvitkoch ich mená. Hlavný oltár za iko- 
nostasom “prestol” so zložitou akantovou 
výzdobou (rozvilinou) a ikonou Snímanie 
z kríža pochádza z rokov 1700-1710. Na 
obetnom stolíku “žertvenik” je ikona Zves
tovanie Bohorodičke z druhej polovice 18. 
storočia. Na chóre chrámovej lode je čias
točne zreštaurovaná kópia časti ikonostasu, 
pochádzajúca ešte zo 17. storočia.

Mgr. Andrej Kaputa
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Len kúsok lásky
Nedávno som bola so svojou 

dcérkou hospitalizovaná v ne
mocnici na detskom oddelení. 
Na uvoľnenie izby sme čakali 
v jedálni. Vedľa pri stole sedel 
chlapec na invalidnom vozíku 
a pozeral si obrázkovú knihu. 
Prisadla som si k nemu a začali 
sme sa zhovárať. Janko m á se
dem rokov tak ako m ô j syn. 
V Košiciach ho  operovali 
a v Bardejove absolvoval rehabi
litačné cvičenia. D o m o v m á  
v Integračnom zriadení v Hertni
ku. Janko je  zhovorčivý a veľmi 
zvedavý. Chlapec ako iné deti. 
Rozprával mi o tom, že m á veľa 
kamarátov, aj to, že  kuchárky 
v ústave varia lepšie ako v ne
mocnici. Stále ho zaujímalo, 
kedy si už preňho prídu. Keďže 
nik nemal čas sa m u venovať, 
väčšinu času znudene presedel 
pred televíziou.

Janko si veľmi rýchlo obľúbil 
moju dcérku Barborku. Keď nás 
na druhý deň zbadal pri raňaj
kách, jeho smutné očká zažiarili 
od šťastia. Začala som ho brávať 
k nám do izby, kde sme sa spolu 
zhovárali a čítali si rozprávky. 
Veľmi m i chcel p o m áhať pri 
prezliekaní a kúpaní Barborky, 
pretože to bolo pre neho niečo 
nové a tiež mu čas skôr ubehol. 
Keď som mu večer prišla dať

pusu na dobrú noc, držal ma za 
ruku a hladkal po líci. Dokázal 
sa úprimne tešiť aj z  obyčajných 
maličkostí. Bola som rada, že m u  
aspoň na chvíľu m ôžem nahradiť

Veď ja  som si toho chlapca ne
musela vôbec všímať, mohla som  
ho v duchu poľutovať, posudzo
vať a nadávať na všetkých, čo by 
sa m a li o neho, podľa m ňa  
starať.

Sama som prežívala neľahký 
kríž, a tak som mala myslieť len 
na svoje dieťa a vlastné prob
lémy. Boh m i však dal m ilosť

Stoličky u nebi
Evanjelický teológ Wilhelm 

Busch v knihe Ježiš náš osud  
spomína tento príbeh zo svojho 
života.

- Keď som bol celkom malým 
chlapcom, mali sme ísť so ses
trou k príbuzným do Stuttgartu 
na svadbu. Bola to prvá svadba, 
na ktorej som bol a všetko bolo 
veľmi zaujímavé. Do chrámu sa 
šlo na kočiaroch a potom bola 
v hoteli velká hostina. Na konci 
boli rôzne príhovory. Jeden 
z nich som si zapamätal. Istý 
starý pán, ktorý chcel byť veľmi 
vtipný, sa postavil a povedal: 

“Hovorí sa, že v nebi sú pri
pravené dve stoličky, ktoré sú 
určené manželom, ktorí ani se
kundu neľutovali, že sa zobrali.” 

A vzápätí pokračoval:
“Ale tie stoličky sú dodnes 

prázdne.”
V tom momente ho prerušil 

môj otec. Cez celú spoločnosť 
zavolal na moju matku, ktorá 
sedela na druhom konci stola: 

“Mami, tie stoličky dostane
me my!”

Bol som malý a veľmi som 
nerozumel zmyslu týchto slov. 
Do môjho srdca však vstúpila 
radosť, pretože som cítil celé to 
zázračné teplo takého rodičov
ského domova.

Manželstvo je Božím zriade
ním, daným človeku k mnohým 
krásnym cieľom a má výslovne 
trvalý charakter. Je predovšetkým 
spoločenstvom sŕdc, myšlienok 
a citov a trvalým odovzdávaním 
celého “ja ”. Ani v manželskom 
živote nepríde nič zadarmo. Ur
čite nie trvalá manželská láska 
a oblažujúca vernosť. Výstavba 
manželského spoločenstva po
trebuje mnoho trpezlivosti, ktorá 
sa musí ukázať v znášaní chýb 
druhého, v ochote byť stále po
sledným v braní a prvým v dávaní 
a odpúšťaní. Len takéto manžel
stvo môže byť šťastné a požeh
nané.

-fd-

mamu. Jankovi rodičia totiž ne
vládali prijať a niesť tento svoj 
kríž, a tak chlapca um iestnili 
v ústave.

K  napísaniu tohto môjho zá
žitku ma podmienila kázeň du
chovného otca, keď hovoril, že 
Boh m á m oc dať nám dar roz
lišovania, aby sme nezvaľovali 
povinnosti a vinu na druhých.

A  takýto  dar som  v tejto  
nemocnici dostala od Boha aj ja.

ilustr. snímka 
archív

prežiť túto skúsenosť. On ma 
použil tak, ako chcel, a ja  som  
potom  nestrácala čas posudzo
vaním a hľadaním vinníkov. Bola 
som  rada, že  aspoň na chvíľu 
som  Janíka urobila šťastným. 
Nebolo to tým, že som m  u kúpila 
banán alebo priniesla lízanku. 
Darovala som  m u však kúsok  
seba, kúsok LÁSKY, ktorú tak 
veľmi potrebuje.

Renáta

Kvet, ktorý rozpráva
Mama sa hnevá na svojho synčeka Mareka: 

“Prečo si ma neposlúchol? Pozri sa na tie 
škvrny! Ten obrus bol celkom čistý a znovu ho 
musím oprať.”

Mareka sa to dotklo. A tak ušiel do kúta 
v záhrade, aby ho nikto nevidel a tam ticho 
vzlyká. Rád by sa vrátil dom ov a odprosil 
mamu. ale zatne sa a rozhodne sa ostať. Už sa 
nevrátim, lebo mamka sa hnevá.

A tu zrazu sa mu nežným hláskom prihovorí 
z kríka jedna krásna rozkvitnutá ruža: “Marek, 
prečo plačeš?”

Marek je najprv zaskočený, ale neskôr jej 
predsa vyrozpráva o svojom velkom nešťastí... 
Ruža sa na chvíľu zamyslí a napokon povie: 
"Marek, nerobíš dobre, keď tu ostaneš, mal by 
si ísť odprosiť mamičku.”

Chlapcovi sa Vyberie z hrude bolestný ston. 
zahanbí sa... a ani sa nepohne. Och, aké je to 
ťažké priznať si svoju chybu! Ruža dlho hľadí 
na Mareka a usmieva sa. Nakloniac sa mu cel

kom k uchu, zašepká:
“Mám nápad! Odtrhni ma, 
ale daj si pozor, aby na tŕnie 
a zanes ma mamičke. Nič iné 
nemusíš urobiť, ani hovoriť. Ja sa 
už o ostatné postarám ”.

Marek urobí všetko, čo mu krásna ' 
ruža poradila. Viackrát sa pichne na 
jej tŕňoch, ale ruža je taká pôvab
ná... Stojí to za to. Rýchlo 
ju zanesie mame. Keď ma
ma zbadá ružu, divdivúci, začne sa usmie
vať. Skloní sa k malému Marekovi a zovrie ho 
nežne do náručia. “Aká je krásna a ako vonia!” 
-  zvolá mama.

Teraz je na stole nádherný kvet v krásnej úzkej 
váze. Róberl k nemu podíde a pýta sa: "Krásna 
ruža, čo si povedala mame, že sa už na mňa 
nehnevá?” A ruža šibalsky odvetí: “Pst, pst. to 
je tajomstvo, velké tajomstvo”.
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UDRI PASTIERACASTELGANDOLFO (VIS/ TK KBS) - 
D ňa 5. augusta  pozdravil Svätý Otec 
v apoštolskom paláci v Castelgandolfe 
rôzne skupiny pútnikov a pripom enul 
slávenie posvätenia rímskej Baziliky Santa 
M aria Maggiore -  “prvého kresťanského 
chrám u na západe venovaného Božej 
Matke“. “Jej zverujem každý váš úmysel“, 
povedal Ján Pavol II.. “Ďalej by som jej chcel 
zvlášť zveriť slávnostnú modlitbovú vigíliu, 
ktorá sa koná dnes večer v Bazilike sv. Jána 
Lateránskeho. Je to významné modlitbové 
stretnutie, ktoré sa koná na návrh ekumenic
kého patriarchu Carihradu a pravoslávnej 
cirkvi a v ich spoločenstve v predvečer sviat
ku Premenenia Pána. Nech je táto prozre- 
telnostná iniciatíva na prospech ekumenic
kého dialógu a pomáha nám pokročiť na 
ceste smerom k úplnej jednote všetkých 
kresťanov“.
RÍM (VIS/ TK KBS) - Dňa 5. augusta 
v Bazilike sv. Jána Lateránskeho predsedal 
kardinál Edward Idris Cassidy, predseda 
Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty 
kresťanov, modlitbovej vigílii na konanej 
výzvu Bartolomeja I., ekumenického pat
riarchu Carihradu. Na slávení sa zúčastnili 
predstavitelia gréckej pravoslávnej, koptskej, 
rum unskej, anglikánskej, lu teránskej 
a škótskej presbyteriánskej cirkvi za prítom
nosti veriacich Ríma a pútnikov. “Slávnosť 
Prem enenia Pána, ktorú slávi katolícka
i pravoslávna cirkev v ten istý deň, nás 
vyzýva uvažovať o základných prvkoch viery 
v K rista v tom to  Jub ile jnom  roku ale 
súčasne nám pripomína, že táto viera je 
spoločným  dedičstvom  všetkých, k torí 
hľadia na Krista ako svojho jediného Pána 
a Spasiteľa“, zdôraznil kardinál Cassidy 
okrem iného... “Týmto slávením, našimi 
modlitbami dnes večer, musíme obnoviť svoj 
záväzok pracovať na najušľachtilejšom cieli 
opätovného obnovenia našej jednoty“. 
VIEDEŇ/RÍM (KP/ TK KBS) - Pápeža 
Jána Pavla II. očakávajú v septembri 2001 
v A rm énsku. N ávšteva pápeža  sa má 
uskutočniť v rámci jubilea 1.700 rokov 
kresťanstva v Arménsku. Hlava arménskej 
apoštolskej cirkvi katolikos p atriarcha  
Karekin II. vykoná v novembri tohto roku 
na čele veľkej delegácie biskupov oficiálnu 
návštevu u pápeža Jána Pavla II.. Následne 
odcestuje katolikos do Rakúska. Počas 
svojho pobytu vo Viedni bude ako hosť 
kardinála Schônborna bývať v arcibiskup
skom paláci. “Tieto ekumenické stretnutia 
môžu mať veľký význam pre dialóg s od
delenými kresťanmi,“ zdôraznil arménsky 
arcibiskup Mesrob Krikorian z Viedne. Po 
rokoch intenzívnej prípravy otvorí katolikos 
slávnostne v Arménsku oslavy 1.700 rokov 
kresťanstva v Arménsku 31. decembra 2000 
presne o 24.00 hod.
PRZEMYSL/JAROSLAW -  V dňoch 18. -
19. augusta sa o. biskup Ján Hirka zúčastnil 
na cirkevných slávnostiach z príležitosti Veľ
kého Jubilea v Gréckokatolíckej archiepar- 
chii przemysko -  warszawskiej.

V tomto Jubilejnom roku 2000 si naša 
gréckokatolícka cirkev na S lovensku 
pripomína 40 rokov od mučeníckej smrti 
biskupa Petra Pavla Gojdiča, OSBM, ktorý 
17. júla 1960 vydal rukolapné svedectvo
o svojej láske k Ježišovi, Cirkvi a tým aj 
k nám kňazom a veriacim.

Prešovská gréckokatolícka eparchia si 
tú to  udalosť pripom enula odpustovou 
slávnosťou  v rod isku  o tca  b isk u p a  -  
v Ruských Pekľanoch. Medzi jednoduchými 
pútnikm i sa ocitol aj známy slovenský 
spisovateľ Vincent Šikula, podpredseda 
Zväzu slovenských spisovateľov. Tento 
m ajster pera chcel sám svojou účasťou 
získať Božiu milosť k umeleckej inšpirácii 
na pripravovanom literárnom diele o živote 
nášho otca biskupa Gojdiča. Za jeho pomo
ci vznikol projekt literámo -  dramatického 
a duchovného programu: Udri pastiera...!, 
ktorý sme vo farnosti Poprad pred zrakmi 
gréckokatolíkov, rímskokatolíkov a veriacich 
iných konfesií, usporiadali v predvečer 
tohto výročia (16. júla 2000) ako duchovnú 
spomienku na otca biskupa Gojdiča. Skoro 
hodinový p ro g ram  za účasti asi 600 
veriacich sa začal panychídou za otca 
biskupa, ktorú slúžil Mgr. Gabriel Székely, 
miestny gréckokatolícky správca ľarnosti za 
asistencie bohoslovcov a zmiešaného spe
váckeho zboru farnosti, pred obetným sto
lom, kde bola umiestnená zväčšená foto
grafia biskupa -  mučeníka s väzenským 
mundúrom, č. 681 a ostnatým drôtom, ku 
ktorému počas scénického literárneho pro
gramu pribudol trojramenný kríž s menom

obete a dátumom narodenia pre zem i ne
bo: 17. 7. 1888- 17. 7. 1960.

Po panychíde nasledoval literárny pro
gram, ktorého scenár tvoril majster Vincent 
Šikula a režíroval JUDr. František Brezák 
z Bratislavy. V hudobných predeloch bol 
vyplňovaný skladbami nahratých spevov: 
Prídite poklonimsja, Se ženich hrjadet..., 
Skončal jesi tečenije ..., Blahoslovi duše 
moja Hospoda ..., Pomjani Hospodi, Bože 
n a š ..., Teraz prepustíš P ane ..., Blažen muž 
...aj spevmi zmiešaného zboru našej far
nosti pod vedením pani Ruženy Halíkovej 
zo Svitu: Otče náš ..., Krestu tvojemu 
poklaňajemsja..., Vičnaja pamjať..., ako aj 
hymnusom k Jubilejnému roku 2000, kto
rým sa ukončila táto slávnosť.

Majster Šikula sa snažil v priereze vy
kresliť život o tca biskupa Petra Pavla 
Gojdiča od narodenia, cez mladosť, kňaz- 
stvo, biskupskú službu, vyšetrovanie, väze
nie a smrť.

Do týchto zastavení života vsadil aj pú
tavým spôsobom jeho vzťah k mládeži, ku 
kňazom a veriacim, k trpiacim, k štátnej 
vrchnosti i k svojim mučiteľom. Duchov
ným slovom: s priliehavými citátmi zo 
Svätého písma, ktoré sa viazali k jednot
livým častiam života a utrpenia otca bisku
pa, menovaciemu dekrétu za biskupa i roz
sudku, prispel otec Gabriel Székely. Úlohu 
otca biskupa stvárnil bohoslovec Patrik 
Székely, vyšetrovateľa: p. Peter Greňa, reci
táciou a hrou na husle sestry Jana a Zu
zana Gajdošové, hrou na organ p. Katarína 
Šavelová. Nad programom prevzal záštitu 
primátor mesta Poprad Ing. Štefan Kubík, 
ktorý sa aj osobne zúčastnil tejto milej 
slávnosti popri iných čestných hosťoch: 
MUDr. Antonovi Neuwirthovi, bývalom 
veľvyslancovi SR pri Svätej Stolici 
a spoluväzňovi otca biskupa; Ing. Antonovi 
Andrášovi; MUDr. Vojtechovi Belákovi, 
spoluväzňovi otca biskupa; poslancoch MZ 
v Poprade: p. Miroslavovi Grevaňákovi 
a Jozefovi Bujňákovi, duchovných oboch 
ob radoch  z P opradu  a okolia, ako aj 
sponzorovi tejto akadémie: Fy HARTAZEL
a. s. Poprad v zastúpení JUDr. Pavlom 
Ovšonkom.

Na konci programu všetci vystupujúci 
položili do vázy pred portrétom otca bis
kupa jeden biely kvet na znak úcty a vďač
nosti za toto jeho svedectvo viery. Všetci 
zúčastnení odchádzali nielen spokojní, že 
strávili tento večer neobvyklým, bežným 
spôsobom doma alebo v spoločnosti, ale 
v Božom chráme a posilnení vo viere, že 
patria do stáda, ktoré sa udretím pastiera 
nerozpŕchlo, ale žije a rastie.

Gabriel Székely



Slávnosť v Malcove
Malcov (Adriána Kaľatová) - V sobotu

5. augusta sa v našej farnosti uskutočnil 
cirkevný i obecný veľký deň. Sviatočná at
mosféra sa začala už o pol desiatej, keď sme 
v našej obci privítali otca biskupa Mons. 
Jána Hirku slovanským zvykom. Sprievod 
od farskej budovy sa presunul do chrámu, 
kde otec biskup posvätil obnovenú časť 
chrámu. Začal sa slávnostná svätá boho
služba, na ktorej odzneli povzbudivé slová 
otca biskupa zo života, ako aj zo Svätého 
písma. V závere bohoslužby otec biskup po
svätil obecné insignie, ktoré budú reprezen
tovať našu obec.

Na erbe je ochranca obce sv. Michal 
vznášajúci sa nad plameňmi. V pravej ruke 
drží zlatý meč, v ľavej zasa zlaté váhy. Zásta
va obce pozostáva z troch farieb: bielej, 
červenej a žltej. Pravý okraj zástavy je 
zrezaný do dvoch trojuholníkoch. Pečať je 
znakom právomoci obce.

Večné slíiby
STARÁ ĽUBOVŇA -  15. augusta na 

sviatok “Zosnutia Presvätej Bohorodičky” 
sa v Starej Ľubovni uskutočnilo skladanie 
doživotných a dočasných sľubov sestier 
“Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie”. 
Hlavným celebrantom bol J. E. Mons. Ján 
Hirka za účasti predstavenej provincie 
sestier služobníc sr. Ignácie Terézie Fiľakov- 
skej, o. provinciála redemptoristov Jozefa 
Jurčenka, o. dekana Michala Zorvana, do
máceho správcu o. Kamila Drába, CSsR, a 
asi desiatich kňazov, rehoľníkov, bohoslov
cov, i za veľkej účasti veriacich. Sedem sestier 
zložilo doživotné sľuby a šesť sestier dočas
né sľuby.

Po zaspievaní tropárov nasledoval obrad 
doživotných sľubov. Otec biskup ako hlava 
miestnej cirkvi a zástupca Kristov, vyšiel zo 
svätyne pred ikonostas a svojimi otázkami 
obrátil pozornosť sestier na to najdôleži
tejšie, k čomu ich doživotné sľuby zaväzujú. 
Potom otvoril bohostánok, aby tie, čo 
skladajú sľuby, videli Najsvätejšiu sviatosť. 
Každá sestra, ktorá skladala doživotné 
sľuby, si kľakla pred prestol, pravú ruku 
položila na Evanjelium a skladala sľuby 
podľa formuly a pravidiel kongregácie.

Odpust v Šašovej
ŠAŠOVA -  Diecéznej odpustovej sláv

nosti a posvätenia zreštaurovaného bočné
ho oltára s milostivou ikonou Presvätej 
Bohorodičky sa 20. augusta v Šašovej zú
častnil Mons. Ján Hirka. V homilii zdôraznil 
potrebu viery pre každého človeka. Veriť 
sebe, človekovi, spoločenstvu. Viera dáva 
velkú energiu, silu, a pripravuje človeka na 
vieru v Boha. Mária je vzor viery! Viera je 
dar!

Slovo 15 domáce správy

MAJEROVCE -  V nedeľu 30. júla 2000 
posvätil J.E. Mons. Ján Hirka za účasti otca 
dekana Michala Kučeru, dvanástich kňazov, 
rehoľných sestier, bohoslovcov, tajomníka 
zahraničných veci Jána Figeľa a zástupcu 
štátnej správy nový chrám Nanebovstúpenia 
Pána v Majerovciach. Zároveň o. biskup 
posvätil prestol, bohostánok, ikony, sedes 
a ostatné bohoslužobné predmety. Aj na
priek nepriazni počasia, sa na slávnosti 
zúčastnilo početné množstvo veriacich. Ku 
všetkým prítomným sa v homílii prihovoril 
otec biskup Ján. Slávnosť svojim spevom 
obohatil zbor P. P. Gojdiča z Vranova nad 
Topľou -  Čemerného.
BYSTRÁ -  V prvý augustový deň sa otec 
biskup stretol s organizátormi stretnutia 
gréckokatolíckej mládeže Bystrá 2000 a so 
skupinkami mladých. Po tomto stretnutí 
nasledovala sv. liturgia pre šestosedem- 
desiat účastníkov vekovo najm ladšieho 
turnusu.V homílii sa ku všetkým prítomným 
prihovoril o. biskup Ján. V nej zdôraznil 
hodnotu ľudskej osoby v Božích očiach a jej 
rozvoj. Táto sv. liturgia sa slúžila nielen za 
prítomnú mládež ale aj za uzdravenie nášho 
pána prezidenta. Podobné stretnutie sa 
uskutočnilo aj 10. a 17. augusta počas 
ďalších dvoch turnusov.
LITMANOVÁ -  Najnovšie pútnické miesto 
našej cirkvi, kde sa schádza m nožstvo 
veriacich, oslávilo 10. výročie údajných 
zjavení. Hlavným celebrantom na sv. liturgii, 
ktorá bola o 8. hodine v cirkevnoslovanskom 
jazyku, bol gener. vikár o. Ján Závacky. Na 
slávnostnej sv. liturgií, ktorá bola v sloven
skom jazyku, hlavným celebrantom bol J. 
E. Mons. Ján Hirka, za účasti J. E. Mons. 
Pavla Hnilicu, pá tra  Šebastijana Labu, 
gener. vikára o. Jána Závackého, o. dekana 
Vasiľa Feckaniča, kňazov z Poľska i Sloven
ska a za účasti asi 50 000 veriacich zo 
Slovenska, Poľska, Maďarska a Čiech. V ho
mílii sa ku všetkým prítomným prihovoril
o. biskup Ján  a v nej zdôraznil nutnosť 
a dôležitosť odpustenia, ako podmienka - 
pre šťastný život každého človeka. Potom 
sa prihovoril o. biskup Pavol Hnilica a on 
vo svojom príhovore zdôraznil aktuálnosť 
fatimského posolstva pre tento svet. A ďalej 
priblížil obsah a podstatu tretieho fatimské
ho posolstva. Po sv. liturgii bola poklona 
Najsvätejšej Eucharistii. Celu slávnosť svo
jím spevom veľmi krásne obohacovali boho
slovci zo zboru sv. Romana Sladkopevca. 
ROŠKOVCE -  Nový kríž a zvonicu 13. au
gusta posvätil J. E. Mons. Ján Hirka za 
účasti o. dekana Vladimíra Capcaru, o. An
tona Mojžiša, o. M etoda Milana Bilančíka, 
OSBM, o. diakona Viktora Kučerku a správ
cu o. Jozafáta Štefana Lucáka, OSBM.
V homílii sa ku všetkým prítomným priho
voril o. biskup Ján. V nej všetkých povzbudil 
a pozval k hlbšiemu a vernejšiemu nasle
dovaniu nášho Pána a Spasiteľa Ježiša 
Krista. Celá slávnosť bola veľmi krásne a 
precízne pripravená, na čom najväčšiu zá
sluhu mal kurátorský zbor na čele s Micha
lom Kostilníkom.

Celá slávnosť v chráme sa ukončila sláv
nostným molebenom k Presvätej Bohoro
dičke a myrovaním.

Po dobrom obede sme sa všetci stretli 
pred obecným úradom, kde nás spevom 
a tancom prišli potešiť spevácke a tanečné 
ľudové súbory.

Rozlúčili sme sa s otcom biskupom Já
nom, ktorého pobyt medzi nami nás veľmi 
potešil a povzbudil.

Oslavy pokračovali veselicou do rána.

V homílii sa ku všetkým prítomným pri
hovoril o. biskup Ján a v nej zdôraznil dôle
žitosť osobného svedectva pre tento svet. A 
vyzval všetkých, aby prijali Ježiša Krista za 
svojho jediného Boha. Sestry povzbudil aby 
vytrvali v tom, v čom sa zaviazali v sľuboch 
aj napriek rôznym prekážkam a skúškam, 
ktoré ich v tomto živote postretnú.

Po prijatí Najsvätejšej Eucharistie kňaz
mi, nasledoval obrad dočasných sľubov. 
Každá sestra, ktorá skladala dočasné sľuby, 
taktiež si kľakla pred prestol, pravú ruku po
ložila na Evanjelium a skladala sľuby podľa 
formuly a pravidiel kongregácie na jeden 
rok.



pre mladých 16 SlOVO

EFFATHA
Skupina E ffatha vznikla  

v roku 1999 pri Gymnáziu sv. 
Jána Zlatoústeho v Humennom. 
Jej názov v preklade znamená 
“Otvor sa”, čo vyjadruje aj cieľ 
jej vzniku. Chcú povzbudzovať 
všetkých, ktorí ich počúvajú, aby 
sa nebáli otvoriť svoje srdcia 
Bohu a zverili ich pod jeho vládu. 
Svojimi piesňami (vlastnými i 
prevzatými) chcú oslavovať 
Pána a ohlasovať radostnú zvesť 
evanjelia -  najmä medzi svojimi 
rovesníkmi. Na konkrétne m o
menty zo vzniku a činnosti sme 
sa spýtali jej protagonisov.

1. Na slovenskejgospelovej 
scéne je  vaša skupina ešte celkom 
neznáma. Mohli by ste ju  stručne 
predstaviť?

Miloš: Tvoríme ju  štyria -  
Miloš Baran (gitara), Miroslav 
Bujdoš (klavír, gitara), Ján Vasiľ 
(bicie), Peter Komišak (basová 
gitara) -  všetci študenti tretieho 
ročníka Gymnázia sv. Jána Zla
toústeho v Humennom. Žánro
vo sa orientujeme na tzv. wor- 
ship, no a ten je štýlovo naozaj 
rôznorodý . Sym patizu jem e 
s hudbou skupín Kompromis 
a Jordán.

2. Keďže fungujete ešte len 
niečo vyše roka, iste si veľmi živo 
spomínate na vaše začiatky. Ako  
to teda všetko vzniklo?

Peťo: Prvotným im pulzom  
bolo minuloročné stretnutie mlá
deže s otcom biskupom na Kvet
nú nedeľu v sále Čierneho orla 
v Prešove. Oslovilo nás najmä 
vystúpenie skupiny Anastazis; 
ich spôsob oslavy Boha.

3. Formálne existujete pri 
Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho 
v Humennom. A ký  je  postoj ve
denia tejto školy k  vašej aktivite?

Miloš: Určite pozitívny. Ria
diteľka, ale aj p ro feso ri nás 
podporujú a vychádzajú nám

v ústrety. Samozrejme, v rámci 
svojich možností. Aj my nemô
žeme chcieť nemožné.

4. Keďže ste ešte len študen- 
tami, s materiálnym zabezpeče
ním to iste nebolo jednoduché.

Kto sa postaral o tieto záležitosti 
a kto finančne podporuje vašu 
činnosť?

Ján: Je pravda, že financie 
dokážu narobiť nemálo problé
mov. N ástro je  m ám e zväčša

vlastné -  okrem bicích a basgi- 
taiy. Tie nám velkodušne posky
tujú bratia saleziáni z Humen- 
ného. A nielen nástroje. V ich 
priestoroch sa konajú aj naše 
nácviky i tvorivé stretnutia (aj 
touto cestou im chceme poďako
vať).

Miro: Na vystúpeniach po
užívame len klávesy a gitaru. 
Často sa však presviedčame, že 
hudba je krásna nie vtedy, keď ju 
ponúkame na kvalitných nástro
joch, ale predovšetkým vtedy, keď 
vychádza z úprimného a radost
ného srdca.

Peťo: Vďaka patrí aj sestrič
kám sr. Martine, SNPN a sr. Se- 
rafíne SNPN, ktoré nás povzbu
dzujú a duchovne podporujú.

5. A ké je vaše publikum, kde 
všade si vás už mohlo vypočuť?

Ján: Naším publikom je pre
dovšetkým mládež z Humen- 
ného, s ktorou sa stretávame na 
pravidelných adoráciach každý 
týždeň. Spolu oslavujeme Pána, 
ďakujeme mu za všetko, čím nás 
obdarúva, spolu rozjímame nad 
Božím slovom a vzývame Svä
tého Ducha, aby nás bezpečne 
viedol všetkými okamihmi ži
vota.

Miloš: So záujmom nás iste 
počúvajú najmä naši spolužiaci 
z gymnázia. Spomeniem aj účasť 
v súťaži Pieseň pre sv. Otca 
v Stropkove, kde sme získali 
tretie miesto.

6. Predstavíte sa aj na hu
dobnom festivale F E S T 2000?

Ján: Na tom to festivale sa 
v Jubilejnom  roku 2000 žiaľ 
nezúčastníme. V budúcnosti to 
však nie je vylúčené. Treba však 
najskôr usporiadať mnohé po
trebné “technické” záležitosti.

7. Aké sú vaše plány do bu
dúcnosti?

Peťo: Pripravujeme vystúpenie 
pre deti v Ústave sociálnej starost
livosti na Podskalke v Humen
nom. Samozrejme, že v blízkej 
dobe nebude chýbať ani koncert 
pre študentov nášho gymnázia.

8. Predpokladám , že  pri 
rôznych  podu ja tiach  hráte 
zväčša prevzaté pesničky. Čo 
však vaša vlastná autorská  
dielňa?

Miloš: Je pravda, že máme 
v repertoári mnoho prevzatých 
p iesn í -  anim ačné, oslavné, 
tematicky ladené... No a o vlast

Spoločný tábor sa opäť vydaril
Už tretí rok naša farnosť Zdoba spolu s far

nosťou Košický Klečenov organizuje letný tábor 
pod vedením o. Jozefa Miňa.

Letný tábor sa uskutočnil v dňoch 24.7.-28.7.
2000. Miestom pobytu bolo rekreačné stredisko 
Zlatá Idka.

Mládež tu bola obohatená o mnoho duchov
ných zážitkov: biblická súťaž, spoločné modlidby 
a každý deň svätá liturgia na ktorej nechýbala 
gitara a mládežnícke pesničky pod vedením Petra 
Ivančenca. Duchovné zážitky vystriedalo: futbal, tenis, stolný tenis, volejbal, spoločná túra, 
posedenie pri ohni s gitarou.

Zdobenská a Klečenovská mládež si zase prehĺbila svoje priateľstvo a bola ako ozajstné 
spoločenstvo uprostred ktorého je Kristus.

Jeden celý deň strávil s mládežou aj vladyka Milan Chautur, ktorý bol zlatým klincom tábora.
Touto cestou vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za zorganizovanie a vedenie letného tábora 

Zlatá Idka o. Jozefovi Miňovi, bohoslovcom Karolovi a Martinovi a speváckemu zboru EFRATA.

Iveta Ivančencová a vďačná mládež z Klečenova
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nú tvorbu sa v súčasnosti stará 
predovšetkým Miro.

9. Ako vznikajú tieto pies
ne? Sú vyjadrením konkrétnej 
osobnej skúsenosti s Bohom , 
alebo ide o abstraktné spraco
vanie biblických námetov?

Miro: Všetky piesne som písal 
zo srdca. Sú vyjadrením môjho 
osobného stretnutia s Bohom, 
moje prežívanie jeho lásky, po
koja a vyrovnanosti. Jedna pie
seň vznikla na základe 4. žalmu, 
no vyjadruje osobné postoje rov
nako ako tie ostatné. Veď nako
niec, skutočným iniciátorom  
každej jednej je predovšetkým 
Pán.

10. Nepripravujete vydanie 
samostatného albumu?

Miloš: Veľmi po tom túžime, 
avšak finančne by to bolo pre nás 
nezvládnuteľné. Rozpočet rodi
čov i školy nie je bez dna. A spon
zorstvo v našej krajine ešte nie je 
dostatočne vyriešené. Sponzori 
sajednoduqho nehrnú. Musíme 
sa preto často zriekať mnohých 
našich túžob. Samostatný album 
je jednou z nich. S dôverou sa 
však neustále obraciam e na 
nebeského O tca, ktorý naše 
túžby pozná. Veríme, že on sa 
postará, veď Božie slovo hovorí: 
‘‘Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, 
za čím túži tvoje srdce. Pánovi 
zver svoje cesty a jem u dôveruj, 
on sa už postará. ” (Ž 37, 4-5)

11. Radosť rozdávaním ras
tie. Ako je  to so spevom. Čo 
chcete dávať hudbou vy a čo, 
naopak, dáva hudba vám?

Ján: Snažíme sa robiť dobrú 
hudbu, ktorá by sa páčila každej 
generácii, od najmenších až po 
najstarších; no aby sa páčila 
predovšetkým nášmu nebeskému 
Otcovi.

Miro: Myslím, že našou spo
ločnou túžbou je úprimná oslava 
Boha. Chceme, aby bol každý 
tón vyznaním lásky nášmu Oc
kovi.

Peťo: Svojimi piesňami chce
me v prvom rade chváliť a osla
vovať nášho Pána Ježiša Krista. 
A keďže vieme, aké neisté sú 
dnešné životné perspektívy, chce
me povzbudiť našich rovesníkov, 
aby neuverili falošným bohom 
konzumnej spoločnosti, ale aby 
sa spolu s nami rozhodli budo
vať Božie kráľovstvo tu, na zemi. 
K spevu nás veľmi povzbudzujú 
slová sv. Augustína: “Kto vrúcne 
spieva, dvakrát sa modlí...”

Liturgický kalendár
Pondelok 4. 9. -  Babylas, biskup; 
Mojžiš, prorok
Rúcho svetlé. Menlivé časti z pon
delka alebo o svätých. 2 Kor 8 ,7-15, 
zač. 186; Mk 3, 6-12, zač. 11 
Utorok 5 .9 . -Zachariáš, prorok 
Rúcho svetlé. Menlivé časil z utorka 
alebo o prorokovi. 2 Kor 8 ,16-24; 9, 
1-5, zač. 187; Mk 3 ,13-21 , zač. 12 
Streda 6 .9 . -  Eudoxius a spoločníci, 
m učeníci; Div archanjela M ichala 
v Kolosách
Rúcho svetlé. Menlivé časti z pondelka
0 anjeloch. 2 Kor 9 ,12-15; 10,1-7, 
zač. 189; Heb 2, 2-10, zač. 305; Mk 
3,20-27, zač. 13; Lk 10,16-21, zač. 51 
Štvrtok 7 .9 . -  Predprazdenstvo Naro
denia Presvätej Bohorodičky 
Rúcho svetlé. Antifóny predobrazu- 
júce alebo každodenné. Tropár, Sláva,
1 teraz kondákz predprazdenstva. Pro- 
kímen, aleluja a pričasten zo štvrtku.
2 Kor 10, 7-18, zač. 190; Mk 3, 28- 
35, zač. 14
Piatok 8. 9. -  Narodenie Presvätej 
Bohorodičky
1ŕoľnica. Rúcho svetlé. Antifóny pre- 
dobrazujúce. Tropár zo sviatku, Sláva,
I teraz kondák zo sviatku. Prokimen, 
aleluja a pričasten zo sviatku. Flp 2, 
5-11, zač. 240; Lk 10,38-42; 11,27- 
28, zač. 54 Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a IX. irmos z kánona 
utierne. Myrovanie.
Sobota 9.9. -  Joachim a Anna, svätí; 
sobota pred Povýšením sv. Kríza 
Rúcho svetlé. Tropár z Narodenia 
a o svätých. Sláva kondák o svätých.
I teraz kondák z Narodenia. Prokimen 
a aleluja zo soboty pred Povýšením 
sv. Kríža. Pričasten z Narodenia. 1 Kor
2, 6-9, zač. 126; Mt 10, 37-42; 11,
1, zač. 39 Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a IX. Irmos z Naro
denia.
Nedeľa 1 0 .9 .-  Minodora, Mitrodora 
a Nymfodora, mučenícky 
-1 3 . nedeľa po 50-n ic i -  4. hlas
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni 
je druhé. Antifóny nedeľné. Tropár 
z hlasu a z Narodenia, Sláva kondák 
z hlasu, I teraz kondák z Narodenia. 
Prokimen, aleluja a pričasten najprv 
z nedele pred Povýšením a potom 
z Narodenia. Gal 6 ,11-18, zač. 215;
1 Kor 16,13-23, zač. 166; Jn 3 ,1 3 - 
17, zač. 9; Mt 21, 33-42, zač. 87 
Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a IX. irmos z Narodenia. 
Pondelokl 1 .9 .-Teodora Alexandrij
ská, prepodobná
Rúcho svetlé. Menlivé časti ako 8. 
septembra, okrem čítaní. 2 Kor 12, 
10-19, zač. 195; Mk 4,10-23, zač. 16

Utorok 1 2 .9 .-A u tom , hieromučeník 
-  Otdanie Narodenia Bohorodičky
Rúcho svetlé. Všetko ako 8. septem
bra, okrem čítaní. 2 Kor 12,20-21; 13, 
1-2, zač. 196; Mk 4,24-34, zač. 17 
Streda 1 3 .9 . -  Predprazdenstvo po
výšenia sv. Kríza
Rúcho pôstnej farby. Tropár, Sláva, I te
raz kondák z predprazdenstva. Proki
men, aleluja a pričasten taktiež. Hebr 
3,1-4, zač. 307; Mt 16,13-18, zač. 67 
Štvrtok 1 4 .9 . -  Povýšenie sv. Kríza 
Pôstny deň. Rúcho pôstnej farby. 
Antifóny zo sviatku. Refrén tretej 
antifóny je tropár sviatku. Pieseň na 
vchod je zo sviatku. Tropár, Sláva, I 
teraz je zo sviatku. Namiesto Svätý 
Bože sa spieva Tvojmu krížu. Pro
kimen, aleluja a pričasten zo sviatku.
1 Kor 1 ,18-24 , zač. 125; Jn 19, 6-
11.13-20. 25-27.30-35, zač. 60 
Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a IX. irmos z kánona na 
utierni. Myrovanie.
Piatok 1 5 .9 . -  Nikita, veľkomučeník, 
Sedembolestná Panna Mária, Spolutr
piaca Bohorodička, patrónka Sloven
ska
Voľnica. Rúcho pôstnej farby. Prvá a 
druhá antifóna sú z Povýšenia, tretia 
Blaženstvá. Vchod: Podte pokloňme 
sa...za  nás ukrižovaný. Tropár zo 
sviatku a o Spolutrpiacej, Sláva kon
dák zo sviatku, I teraz kondák o Spo
lutrpiacej. Tvojmu krížu. Prokimen, 
aleluja a pričasten najprv z Povýšenia 
a potom o Spolutrpiacej. Flp 2, 5- 
11; Jn 19, 25-27
Sobota 1 6 .9 . -  Eufémia, velkomuče- 
níčka
Rúcho pôstnej farby. Prvá a druhá 
antifóna z Povýšenia. Blaženstvá. 
Vchod: Podte pokloňme sa... za nás 
ukrižovaný. Tropár, Sláva, I teraz kon
dák z Povýšenia. Tvojmu krížu. Pro
kimen, aleluja a pričasten z Povýšenia.
1 Kor 1,26-31; 2 ,1-5, zač. 125; Jn 8, 
21-30, zač. 30 Namiesto Dôstojné je 
sa spieva Zvelebuj a IX. irmos.
Nedeľa 1 7 .9 .-S o fia  a dcéry, muče
nícky -14 . nedeľa po 50-nici -  5. hlas 
Rúcho pôstnej farby. Prvá a druhá 
antifóna sú z Povýšenia. Blaženstvá. 
Vchod: Poďte... za nás ukrižovaný. 
Tropár z hlasu a z Povýšenia, Sláva 
kondák z hlasu, I teraz kondák z Pový
šenia. Tvojmu krížu. Prokimen, alelu
ja a pričasten najprv z hlasu a potom 
z Povýšenia. Gal 2 ,16-20, zač. 203;
2 Kor 1 ,21-24; 2 ,1 -4 , zač. 170; Mk 
8, 34-38; 9 ,1 , zač. 37; Mt 22,2-14, 
zač. 89 Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a IX. irmos.

Vojtech Boháč

Z myšlienok na každý deň
12. nedeľa po ZSD
“Ak chceš byť dokonalý, choď, 

predaj, čo máš, rozdaj chudobným 
a budeš mať poklad vnebi”(Mt 19,21).

Svätí veľmi radi a ochotne znášali 
všetky bolesti a utrpenia. Ba chceli sa 
zbaviť všetkého, aby sa mohli spojiť 
jedine s Bohom. V tom zmysle sa 
vyjadrila aj sv. Terézia: “ Čím menej 
budeme mať tu, tým viacej budeme mať 
tam (v nebi)”

Ježiš v rozhovore s bohatým mla
díkom netvrdí, že by bohatí nemohli byť 
spasení. Príslovím o tom zdôrazňuje, 
že ťažko získajú spásu tí, čo sa nezria- 
dene viažu na bohatstvo. Chudobu 
odporúča ako prostriedok na ľahšie 
dosiahnutie  dokonalosti. Chudoba 
s poslušnosťou a čistotou tvoria tri 
evanjeliové rady (porov. Mt 19,11-12).

Narodenie Presvätej Bohorodičky
“Ako š li ďalej, vošiel do ktorejsi 

dediny, kde ho prijala do domu istá 
žena, menom Marta... "(Lk 10, 38).

Keď pápež Ján XXIII. bol nunciom 
v Paríži, na jednom bankete mal na 
tanieri rôzne delikatesy. Jeden neve
riaci mu to vytkol:

“ Eminencia, tolko svetských radostí 
v takom zlom svete?”

Roncalli sa usmial a povedal:
“ Nikde v Písme nie je napísané, že 

dobré veci sú iba pre hriešnikov.”
Sv. Lukáš nám spomína, že “Ježiš 

znova prišiel s učeníkmi do Betánie 
a Marta sa prekonávala s obsluhou (10, 
40). Teda bohato ho pohostila. Spasiteľ 
bol priateľom chudobných a opovrho
vaných, ale tiež priateľom zámožných 
dobrých ľudí (Lk 8, 3; 10, 38); Mt 27, 
57). Je Bohočlovekom, ktorý dokázal 
znášať chudobu a milovať jednodu
chosť, avšak prijímal aj dary bohatých, 
ktorí ho privítali ako hosťa” (J. Hrbata: 
Perly a chléb, 127).

13. nedeľa po ZSD
“Keďsa priblížil čas oberačky, pos

lal k vinohradníkom svojich sluhov, aby 
prevzali jeho diel úrody"(Mt 21, 34).

Od sv. mučeníka Justína, najdôle
žitejšieho apologéta 2. storočia, pozná
me Kristov výrok z jeho knihy Dialóg 
so Židom Tryfonom: “V čom vás pri
chytím, z toho vás budem súdiť.”

Tento pozemský život nám bol daný 
k tomu, aby sme prinášali hojnú úrodu 
dobrých skutkov. Až raz príde “ čas 
oberačky” , deň Posledného súdu, 
nebudeme sa môcť vyhovárať. Nebeský 
Hospodár zaujme k nám stanovisko 
prísneho a spravodlivého Sudcu, ako 
k týmto zlým vinohradníkom z podo
benstva: “ Zlých bez m ilosti zahubí 
a vinicu prenajme iným vinohradní
kom, ktorí mu budú načas odovzdávať 
úrodu” (Mt 21, 41).

-fd-
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Príbeh
EFFATHA

D (A) e (D)
R: Pán kraľuje, jasaj Zem.

G A
/: Pán je náš Pastier, 
fis h
my sme jeho stádo,

G A
krmí nás láskou:/ nekonečnou (svojou)

D
1. Bol som raz malý,

h
potom zas velký,
G A
len nikdy aspoň trochu svätý.
D
Túžil som mať rád 
h
aj nepriateľa,
G A
bol som však ešte stále trochu slabý.

R:

2. Modlil som sa ja
stále viac a viac,
Ty si ma držal, Ježišu môj.

R:

3. A tak som ja  aspoň
z diaľky podobný 
Tebe. Majster môj, Učiteľu môj.

pre skúšku vášho postrehu
Nájdite desať rozdielov medzi obrázkami.

Dnešné otázky:
ľ. Biskup Pavol Gojdič bol:
A-bazilián; B-redemptorista; C-premon- 

štráť
2. Púte v Klokočové sú od roku:
A-ľ700; B-1670; C-1650
3. Cirkevný rok začína:
A-ľ. januára; B -l. mája; C -1.septembra
4. V Humennom je gréckokat. gymnázium: 
A-sv. Cyrila a Metoda; B-sv. Jána Zlatoús

teho; C-sv. Bažila Velkého

Odpovede s vystrihnutým logom súťaže 
a kupónom zasielajte na adresu redakcie 
s označením: súťaž so slovom do 15.09.2000. 
alebo ich doručte do schránky na Hlavnej ľ 
v Prešove.

Výherca získa knihu Milostivý čas I. a ná
stenný kalendár 2001.

VÝHERCOVIA:

Číslo 14
Správne odpovede: C B A B 
Výherca: Mária Čakurdová 

Svidník

Číslo 15
Správne odpovede: C C C C 
Výherca: Peter Babej 

Nižné Repáše

M

CO
> N
. c g

GO

IU
(Správne riešenie nájdete v nasledujúcom čísle.)

s úsmevom na záver:
Katechéta sa pýta: Deti, kto z Vás chce ísť do neba?
Všetci zdvihli ruku, len Janko nie.
- A ty, Janko, čo? Ty nechceš ísť do neba?
-Nie!
- Prečo? - pýta sa udivený katechéta.
- Lebo mi mamka nakázala, aby som šiel zo školy hned domov.

slovo
Ľutlna 2000
0 našej najväčšej mariánskej 
púti na Slovensku.

Duchovné čítanie 
a stále rubriky

Sútáž pre Vás
skúste aj vy vyhrať pekné 
knihy

Pripravujeme:
Rozhovor 
s p. Senvickou

mailto:slovogrk@nextra.sk
mailto:jesuchy@pathcom.com
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objednávky zasielajte na adresu: PETRA, 
P.0.Box 204,080 01 Prešov čím skôr H! 

Tlač v obmedzenom množstve M!

B L A H O Ž E L A N I E

V mesiaci september sa dožijú významných jubileí: 
Peter Rusnák, tit. dekan, správca farnosti Petrova
- 6.9. - 50. rokov narodenia 
Ladislav Labanič, tit. kanonik, na odpočinku 
v Košiciach- 15.9. - 90. rokov narodenia 
Andrej Kerešťan, tit. arcidekan, výpomocný 
duchovný v Poprade - 17.9.-40 rokov ordinácie

M noho rokov, šťastných rokov!

Jubilejnyj odpust Uspenija Presvjatyja Bohorodici

Č IR Č  2 0 0 0
Subota 2.9.2000
13.00 - Procesia z chrámu na Marijansku horu
14.00 - Posvjaščeňa vody na Sv. hori
15.00 - Velika večerná s litijou na Sv. hori
16.00 - Sv. spoviďi sv. ružanec
18.00 - Sv. liturgija i panachida
21.00 - Moleben k Presvj. Bohorodicy
21.30 - Svičnovyj provod na Sv. horu
21.30 - Krestna doroha (na hori)
22.00 - Sv. liturgija s blahoslenyjem Najsvj. Tajnami
23.30 - Program molodych i Akafist (na hori)
24.00 - Umolenije Najsvj. Eucharistiji (na hori)

Nedila 3.9.2000
06.00 - Sv. ružanec 
06.30 - Sv. liturgija
08.00 - Procesia z chrámu na Marijansku horu
08.45 - Utreňa (na hori)
09.45 - Program molodych (na hori)
10.00 - Archijerejska sv. liturgija,

obchod okolo kaplicu i myrovaňa

SERDECNO VAS POZÝVAME

Letný tábor pri Kalinové
Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa v dňoch

3. -  26. júla 2000 pri obci Kalinov neďaleko 
M edzilaboriec uskutočnil letný táb o r pre 
rusínske gréckokatolícke deti a mládež. Celý 
tábor sa niesol v kresťanskom duchu, podľa 
skautských zásad s cieľom viesť deti a mládež 
k láske k Bohu a láske k prírode. Hlavným 
organizátorom bol gréckokatolícky kňaz otec 
František Krajňák z Medzilaboriec.

V troch jednotýždňových turnusoch  sa 
vystriedalo okolo 130 mladých ľudí. Hlavnou 
úlohou tábora bolo zmysluplné využitie času

prostredníctvom mnohých akcií, túr, hier a sú
ťaží, ktoré mali formačno-výchovný charakter. 
Druhý a tretí turnus navštívili otcovia baziliáni 
Gorazd a Jozafát Timkovičovci, ktorí odpove
dali na mnohé otázky náboženstva, histórie 
a morálky.

U mladých ľudí, ktorí sú budúcnosťou Cirkvi 
a svojho národa, zanechal tento príjemný pobyt 
v malebnej prírode hlboké dojmy. Všetci sa 
vracali domov z tábora naplnení radosťou, napl
není nezabudnuteľnými zážitkami a s nádejou, 
že o rok sa stretnú znova.

Milan Jasik

SPOLOK SVÄTÉHO 
CYRILA A METODA

Spolok ikonopiscov otvára 17.
8. 2000 v poradí už tretiu iko- 
nopiseckú školu v Dome sestier 
Uršulínok na Ružíne.

Tým naplňuje stanový spolku
-  zachovávaním a rozvíjaním 
ikonopisectva napomáhať rozví
jať náboženskú, kultúrno-spolo
čenskú činnosť najm ä medzi 
gréckokatolíkmi. Svojím špecific
kým poslaním tak skromne pri
spievame k zachovaniu a zveľa
ďovaniu dedičstva sv. Cyrila 
a Metoda, ktorí spolu s kresťan
stvom priniesli na naše územie 
prvky byzantskej kultúry. Popri 
slovienskych prekladoch písma 
priniesli štruktúru a filozofiu 
byzantského výtvarného prejavu. 
Ten sa zachoval vo svojej ploš- 
nosti v rôznych formách i neré- 
ligioznej ľudovej tvorbe. Našim 
cieľom je zachovať a rozvinúť 
ikonopisectvo v náväznosti na 
Byzanciu, pretože z nej sa rozší
rilo aj do Ruska a do celej Eu
rópy.

V krátkosti povedzme, čo je 
vlastne ikona. Slovo ikona, po 
grécky eikon, znamená akýkoľvek 
obraz. Tento obsah sa časom 
zúžil. Dnes, najmä z odborného, 
užšieho pohľadu za ikonu pova
žujeme iba obrazy maľované -  
písané na dreve pri dodržaní 

r technického a duchovného ka
nónu. Napriek tomu vo verej
nosti prevláda názor, že ikona je 
každý obraz, zobrazenie, ktorý sa 
nachádza v chrám och cirkvi 
východného obradu.

Technika písania ikon podlie
ha vlastným zákonom a je kom
plikovaná, poradie jednotlivých 
činností pri tvorbe ikony sa utvo
rilo v stáročnej praxi starých iko
nopiscov a nepodlieha žiadnym 
zmenám.

Ikony nezobrazujú náš reálny 
svet, ale ukazujú svet nadpriro
dzený. Charakteristickými znak
mi byzantského ikonopisectva je 
dvojrozmernosť a abstraktnosť 
v priestore. Ikonopisec dodržuje 
stanovené pravidlá ako zobra
zovať Spasiteľa, Bohorodičku, 
apoštolov, svätých a ďalšie 
postavy. Dôležité je dodržiavať 
určenie významu jednotlivých 
farieb. Červená farba znamená 
božstvo a modrá človečenstvo. 
Preto Spasiteľ má vždy červenú 
tuniku a m odrý plášť, kým

B ohorodička to  m á naopak. 
Každá farba má svoju symbo
liku. Všetky rukou písané ikony 
sú originály za podmienky do
držania ikonopiseckého kanónu. 
Tak sa delia iba na staré a nové.

Písanie ikon je vlastne modlit
ba. Počas tvorby vedie ikonopi
sec duchovný dialóg s osobou, 
ktorú zobrazuje. Ikona je Božie 
slovo -  Logos- ktoré sa stalo 
viditeľné. Ikona má vychádzať 
z prvoobrazu, pričom ctiteľ ikony 
sa pokloní prvoobrazu, ktorý iko
na predstavuje. Ikona sprístup
ňuje veriacemu pohľad do nad- 
zmyslového priestoru.

Tomu napomáha zduchovne- 
nie ikony, napríklad pomocou

obrátenej perspektívy, asketický
mi a zduchovneným i výjavmi 
svätcov, hrou svetlých farieb, 
ktoré sami vyžarujú svetlo.

Ikona takým to spôsobom  
znázorňuje nebeský Jeruzalem, 
ktorý neosvetľuje ani slnko ani 
mesiac, ani hviezdy, lebo naň 
vyžaruje svetlo Božej velebnosti. 
Na ikone nenájdeme zdroj svetla, 
sam a vyžaruje svetlo. K aždá 
ikona má byť posvätná. V opač
nom  prípade by to bo la  len 
pomaľovaná doska.

Na našom území neexistovala 
v minulosti žiadna ikonopisecká 
škola. V minulosti a aj dnes boli 
a sú v Grécku a Rusku najlepší
mi ikonopiscam i mnísi, ktorí

rozjím aním  prenikajú do du 
chovnej podstaty pri písaní ikon.

Keďže u nás sme nem ali 
takých k lášto rov  a m níchov 
a ikony tvorili obyčajní maliari, 
naše ikony nedosahu jú  takú 
umeleckú a najm ä duchovnú 
výšku.

Aby sme si utvorili mienku 
o našej skrom nej činnosti, 
dovoľte, aby som Vás pozval na 
výstavu “Z tvorby spolku Ikono
piscov sv. Cyrila a Metoda Slo
venska”, ktorá prebieha v pries
toroch Slovenského technického 
múzea, Hlavná 88, Košice a trvá 
od 14. 8. 200 do 15. 9. 2000-08- 
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