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V. Gorazdov
literárny Prešov
G orazda možno považovať za prvého
známeho literáta - spisovateľa a prekladateľa
slovenského pôvodu. Základným poslaním
súťaže, ktorá tvorí súčasť XI. Svätogorazdovských dní na Slovensku je prispieť k šíreniu ži
vota a diela tohto svätca.
str. 6

Lutina 2000
Slávnostnou archijerejskou sv. liturgiou na
Mariánskej hore v Lutine, ktorú celebroval
prešovský biskup Mons. Ján Hirka vyvrcholila
tohtoročná odpustová slávnosť Zosnutia
Presvätej Bohorodičky, na ktorej sa zišlo
niekoľko desiatok tisíc veriacich.
str. 10-11

úmysel
apoštolátu modlitby
• Aby mladí manželia nachádzali oporu
v príklade a pomoci svojich rodičov
aj ostatných rodín.
• Aby vedomie všeobecnej spoluzod
povednosti biskupov rozmnožovalo
podnety pre misijnú spoluprácu
medzi miestnymi cirkvami.

slovo

Bystrá 2000
Chlapci a dievčatá z rôznych kútov Slo
venska prichádzajú na jednotlivé turnusy, aby
vytvárali pestrofarebnú m ozaiku mladej
gréckokatolíckej cirkvi, ktorá je nádejou pre
tretie tisícročie. M ladí ľudia v prírodnom
chráme ticha zakusujú Božiu blízkosť a Božie
objatie. Tu sa rodia rozhodnutia nastúpiť na
Ježišovu cestu, aby objavili pravé hodnoty,
zmysel a cieľ svojho života.
str. 16-17, 19

úvodník

Slovo 13
Milí čitatelia!

Mgr. Juraj Gradoš
šéfredaktor

Už od dávnych čias Cirkev oslavuje svätý kríž.
Práve on, symbol potupy a smrti, ktorú všade roz
dávala rímska moc, sa skrze Krista stal symbolom
slávy, víťazstva i života pre nebeské královstvo. Stal
sa ním pre desiatky, ba stovky nasledujúcich
generácií. V ňom nachádzali silu m učeníci,
misionári i obyčajní veriaci v ťažkostiach, ktoré
prinášal život pred stovkami rokov i dnes. Množ
stvo prvých kresťanov, ktorí boli pre zábavu publika
ukrižovaní, práve na ňom v smrteľných úzkostiach
a nesmiernych mukách spievali Bohu oslavné
žalmy a piesne víťazstva. Stal sa symbolom Krista
a celého kresťanstva. Stal sa symbolom Cirkvi.
Kresťania ho uctievajú po stáročia v takej, či onakej
podobe. Ako symbol víťazstva nad smrťou čnie nad
každým kresťanským hrobom. Ako symbol Krista
stojí na okrajoch ciest a pri chrámoch. Vidieť ho
na chrámových vežiach i v príbytkoch kresťanských
rodín, kde mu patrí čestné miesto. Pre Cirkev sa
stal poznávacím znamením, veď v ňom sa my,
kresťania, žehnáme. Kristov kríž je všade okolo nás,
dotýka sa života každého kresťana.
Staré slovenské príslovie, ktoré isto poznáte,
hovorí: “Koho Boh miluje, toho krížom navšte
vuje.” Z pohľadu moderného človeka je to bláznov
stvo, ale keď človek pochopí kríž, zistí, že toto
príslovie má v sebe hlbokú pravdu. Mnohí z Vás
vychovali nejedno dieťa a isto ste už počuli z ich
úst slová: “Nemáš ma rád, rada!” práve vo chvíli,
keď ste ich zaťažili nejakým bremenom, povinnos
ťou, či vložili do ich rúk zodpovednosť. To bola ich
prirodzená reakcia, lebo zrazu museli aj oni niečo
urobiť. Keď ste im zakázali nočné výlety a mladícke
úlety, znovu bolo počuť tie isté slová. A vaše srdce
otca, či matky, bolo vtedy smutné. Veď vy ste to
robili pre ich dobro, pre ich šťastie. Dávali ste im
to, čo Vám chýbalo v živote. To, po čom ste neraz
túžili, aby ste sa mali lepšie. Či už to bolo vzdelanie,
kultúra, cit pre krásno a zodpovednosť... Všetko,
čo dospelý človek, ak chce byť kultúrnou a svojbyt
nou existenciou potrebuje. No mladosť odmieta
všetky tieto potreby. Jej sa bytostne netýkajú a keď
ich prijíma, tak len s odporom, kvôli rodičom, či
z donútenia. “Vy ma nemáte radi!” Počuť skoro
každú chvíľu z úst mladého človeka.
Keď však dorastie, spoznáva, že naozaj mali
rodičia pravdu, ale na to, aby to priznal ešte nemá
dostatočnú zrelosť. Život mu mnohokrát prinesie
situáciu, keď Vám znovu povie: “Nemali ste ma
radi!” A to nie preto, že by ste znovu niečo chceli.
Hovorí to preto, lebo to, čomu ste ho chceli v mla
dosti naučiť, a on nechcel, si odrazu vyžaduje sám
život. A on na to nebol pripravený. Neraz, práve
pre svoju mladícku pochabosť a “múdrosť” človek
stratí životnú šancu. A vtedy pochopí, že keby plnil
vôľu rodičov, necítil by sa tak sám, necítil by trpkosť
prehry, ale radosť víťazstva. Vtedy vyčíta, že rodičia
neboli prísnejší, že ho nedonútili učiť sa... a práve
naopak, že ho nechali žiť si podľa seba - ako sa
mu v tej chvíli chcelo.

Tieto situácie možno určite nazvať krížom. Ako
rodičia ste ho dávali na plecia svojich detí nie preto,
aby pod ním padli, ale aby sa naučili takéto kríže
prijímať a rásť s nimi. Aby pod ich bremenom
mocneli a boli odolnejší voči nástrahám tohto sve
ta. Prečo práve toto poznanie človeka - rodiča
nevnášame do duchovného života? Totiž, aj tu nás
náš nebeský Otec učí a trápi výučbou v jeho škole
pokory a lásky, aj tu sa učíme prijímať trápenia
a bolesti, i tu sa od nás vyžaduje zodpovednosť za
seba i druhých, za rozvoj Božieho kráľovstva na
tejto planéte. To sú kríže, ktoré na nás kladie Boh.
A je otázkou pre každého z nás, ako ich znáša
a prijíma. Mnohokrát, ako mladý človek šomreme
a na svoje plecia berieme len tie najnevyhnutnejšie
kríže, len tie, ktorých sa nejako nemôžme zbaviť.
A keď dospievame a my máme byť zdrojom pouče
nia pre iných, keď máme byť vzorom, keď je treba
ukázať silu kresťanstva v nás, jednoducho, keď
príde skúška, klesáme a padáme. Stávame sa
hračkou v rukách tohto sveta, podľahneme každé
mu pokušeniu, každej nástrahe, ktorú do nášho
života priniesol nepriateľ. Tak sa zhodené kríže
vlastného života stávajú symbolom a obrazom
nášho pádu a našej prehry.
Cirkev svoj kríž pozdvihla až nad oblaky, nad
celý svet. Tak dosiahla víťazstvo. Je to obraz pre
nás. Aj náš kríž, ak ho prijmeme s láskou a pokorou
nás vovedie do víťazstva, ak ho budeme v svojom
živote dvíhať a nenecháme ho padnúť na zem,
vedľa našich nôh. Tak sa kríž, ktorý v prvých
m om entoch cítime ako trápenie a bolesť, ako
zbytočnú vec, prejav Božieho nezáujmu, ba až
trápenia zo strany Boha, stáva skrze náš život
a našu vieru symbolom nášho víťazstva a plnosti
Božieho života v nás. Stáva sa symbolom lásky,
ktorú k nám má Boh. Vtedy je človek podobný
vzkriesenému a oslávenému Ježišovi Kristovi absolútnemu víťazovi, lebo mu bol podobný ako
ukrižovanému, pokorenému a opustenému v boles
ti kríža. A tak, ako rodičia vychovávajú svoje deti,
skrze poučenia a úlohy, ktoré na nich kladú, tak aj
Boh nás vychováva na svoj obraz. Jeho poučenia
sú nám dané už dvetisíc rokov v knihách Evanjelia.
A úlohy? Tie prináša život. Neraz sú spojené
s krížom a trápením. A práve tieto kríže nás robia
silnejšími a odolnejšími voči nástrahám tohto
sveta.
Toto poznanie pravdy o kríži znázorňuje aj jeho
ikona, kde kríž nie je symbolom smrti a ukrižovania
zúboženého človeka, ale symbolom osláveného
víťaza, ktorý práve cez ukrižovanie získal nevädnúci
veniec večnej slávy. Kristus, ako prvý z ľudí, nevisí
na kríži ako nemohúci tvor plný bolesti a utrpenia,
ale stojí na ňom, aby zvíťazil nad bolesťou, ktorú
kríž prináša. Nie je to biedny chudák, ale silný a
zrelý muž oblečený do cisárskeho šatu, ktorý patrí
jedinému vládcovi všetkého stvorenia. Ba sám
nebeský Otec je s ním. Ikona kríža teda nie je trium
fom bolesti, ktorú kríž prináša do života, ale
naozajstným víťazstvom.

HoÉom so mániou speváčkou náboženských piesní Annou Septickou

rozhovor
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Spevom slúži Bohu
Kto spieva, dvakrát sa modlí, hovorí jedna
múdrost. Ako je to u Vás?
- Náboženská pieseň neprenikla len do môjho
verejného života. Mnohokrát sa stáva, že jedno
ducho na ulici sa začnem takto modliť - modliť
sa spevom piesne. Niekedy nevnímam, čo sa okolo
mňa deje a prehliadnem známeho človeka. Je to
akoby modlitba vo Svätom Duchu. Okrem tohto
zvláštne svojského spôsobu modlenia, rada sa
pomodlím ruženec. Modlitba je mojím zdrojom
života.

Čo Vás viedlo k tomu, že ste začali spievať náboženské
piesne?
- Možno ste už počuli, ako niekto hovorí, že sa ho dotkol
Boh. Ja som niečo také prežila na Litmanovskej hore, ktorá
je môjmu srdcu veľmi blízka. Pred piatimi rokmi na deň
Božieho milosrdenstva som pocítila veľkú túžbu zaspievať
jednu mariánsku pieseň, ktorú som vtedy vedela. Táto túžba
bola isto od Boha, lebo do dvoch týždňov ma nebohý
duchovný otec Vasiľ Kundrát pozval, aby som zaspievala na
svätej liturgii, ktorú tam slávil, pieseň Sto to za Pani. Túto
pieseň som sa naučila ako prvú od manželov Smetankovcov
z Ňagova a stala sa úvodom tejto mojej novej cesty. Keď som
spievala túto pieseň, cítila som naplnenie srdca i života.
Po prvýkrát však pieseň zaznela v prešovskej katedrále
v prvý decembrový piatok roku 1994 po svätej liturgii
o pol piatej večer. Keď som ju spievala z chóru, cítila
som silný vnútorný boj. Ozajstný boj, ktorý sa
odohrával v mojej duši. Cítila som sa akoby na okraji
priepasti, keď som yšak pohliadla na ikonu Presvätej
Bohorodičky na ikonostase, zmizli všetky pochyb
nosti. Keďže Božia Matka takto odštartovala
moju cestu, práve jej patrí hlavné miesto v mojich
piesňach, a nielen to, ale aj môj obdiv a neko
nečná láska.
Čím je pre Vás spev?
- Je poslaním, ktoré som dostala ako dar
a talent od Boha. Chcem sa staťjeho pokor
nou služobníčkou a plniť to, na čo ma povo
lal. Práve plnenie jeho vôle napĺňa môj život
i srdce velkou radosťou. A túto radosť cítim
aj v srdciach ľudí, ktorí prichádzajú ku
mne, aby sa podelili s tým, ako sa Boh
dotkol ich života práve cez piesne, ktoré
spievam. Je úžasné, ako Boh cez jednodu
chý spev otvára aj tie najzatvdlivejšie
srdcia. Ja ho za to chválim a ďakujem mu,
že môžem byť jeho nástrojom v tomto
obrátení dnešného človeka.

Zmenilo Vaše poslanie Váš súkromný život?
- Je to naozaj ťažká otázka. Pán hovorí, že pre
jeho meno budú mnohí ľudia nenávidieť jeho
učeníkov. Niekedy to cítim aj ja, ale Boh mi dáva
silu to prijímať. Ak to Boh takto chce, nech sa tak
stane. Postupne sa však mení všetko, a aj podpora
mojich blízkych, ktorých milujem, sa stáva
silnejšou a ja cítim, akoby sa Boh dotýkal aj ich
životov. Verte mi, tieto bolesti, ani nič iné, nemôže odradiť
človeka od služby Bo
hu. To mi dáva
* ..* ééssí-'.
veľkú radosť
.
a naozaj
ma napĺ
ňa.

Ktoré vystúpenie sa Vám vrylo do pamäti?
- Najkrajšie m a privítali na strednom a západnom Slo
vensku. Žijú tam milí a úžasní lúdia, ktorí túžia spoznávať
krásu našich spevov. Ja to tak prijímam, hoci mi je ťažko, že
u nás nadšenie pre tieto spevy nie je také silné. M ožno je to
tým, že u nás náboženské spevy patria ku každodennému ko
loritu a že m a môžu počuť hocikedy aj v katedrále. N a západ
od nás je moje vystúpenie čímsi výnimočným, sviatočným.
Mám veľa krásnych zážitkov z Detvy, z Podpoľany a Kysúc,
kde som vystupovala. Jeden z najkrajších zážitkov som zažila
aj v Radošinej neďaleko Piešťan. Pri cestovaní stretávam m no
ho zaujímavých ľudí, ktorí mi zakaždým niečo dajú.

Spoznávate naozaj mnoho ľudí. Oslovil Vás niekto so
svojímpríbehom, ako ho zmenil Váš spev, Vaše piesne ?
- Tých príbehov bolo naozaj veľmi veľa. Zvlášť si však spo
mínam na ženu z Bardejova, kde som 1. júna spievala pre
deti z cirkevnej školy. Po koncerte sa mi táto žena hodila do
náručia a vrúcne mi ďakovala. N áhodou vošla do chrámu
a vypočula si moje mariánske piesne, čo jej zachránilo život.
Ja som to nechápala, až kým mi nevyrozprávala svoj životný
príbeh. Pochopila som, ako sa jej Boh dotkol skrze piesne
a ako zmenil jej život. D ostávam aj listy s osobnými sve
dectvami, kde cítim vplyv Svätého Ducha pri návrate týchto
ľudí späť k Bohu.

Čo prežívate a ako vnímate svoje poslanie?
- Napadli mi slová otca dekana z Bardejova, ktorýje mojím
milým rodným mestečkom a kde sa rada vraciam. On po jed
nom koncerte povedal: “Pani Servická, to nebol koncert, to
bola živá evanjelizácia.” Ja Bohu za tento dar, že môžem
evanjelizovať seba i ostatných, nekonečne ďakujem. M oja
vďaka patrí aj Presvätej Bohorodičke, ktorá ma k Bohu a to 
muto poslaniu priviedla.

Nedávno ste nahrali novú kazetu: “Mária, Mamka Božia,
pros za nás”. Čo bude nasledovať?
- Ja sa riadim podľa slov nášho Pána, ktorý vyzýva k zveľa
ďovaniu svojich talentov. Už teraz pripravujeme novú kazetu,
ale dovoľte, aby to bolo také malé prekvapenie pre všetkých.
Bude naozaj výnimočná.

Pre všetkých tu mám jedno nádherné zistenie, že nebeský
Otec a Presvätá Bohorodička nás nekonečne milujú a chcú,
aby sme sa všetci navzájom milovali a odpúšťali si. V tom
nám môže pomôcť Najsvätejší Spasiteľ, keď mu odovzdáme
svoje srdce. Len v jeho Najsvätejšom srdci nájdeme pokoj
a lásku, po ktorej tak dychtivo túži tento svet.

Dnešný svet je uponáhľaný,
rýchly a tvrdý. Bežný človek ne
vie, prečo sa veci okolo neho dejú
tak, ako sa dejú, kto je za tým
a na čo je to dobré. Kritériom
dneška je byť úspešný, mať per
spektívne zam estnanie, dobré
p o sta v e n ie , zabezpečiť seba
a svoju rodinu. Žiť
životom z am era 
ným na svoje ja,
mať pokoj od všet
kých a od všetkého
- od starostí, ľudí
a vlastného svedo
mia.
S tretávam e sa
s m nožstvom ž i
votných osudov,
ale akosi ich nevní
mame, strácajú sa
v p rie p a sti našej
ľahostajnosti a ne
všímavosti. V hon
be za svetom zabú
dame aj na samých
seba, zavalený prá
cou a starosťam i
v presvedčení, že
to všetko robím e
pre to, aby zajtra
bolo lepšie - a tak
nevieme žiť dnes,
žiť prítom nú chví
ľu, prežívať ju
s tým i, k to rí sú
nám blízki, s rodi
nou, priateľmi. Ne
chávame sa kŕmiť
senzačnými sprá
vami, nekonečnými televíznymi
seriálmi a zabúdam e na vlastnú
dušu. Do tejto situácie zaznieva
slovo Ježiša Krista: „ Veďčo osoží

sám hovorí: „Lebo Boh neposlal

Syna na svet, aby svet odsúdil,
ale aby sa skrze neho svet spasil. “
(Jn 3, 17).
Každý nový deň je darom ,
ktorý je potrebné využiť. V našich
rodinách sa málo číta Božie slo
vo prostredníctvom ktorého pri
chádza pokoj a lás
ka. Sväté písmo je
listo m lásky pre
každého z nás a cez
neho môžeme poz
návať Božiu vôľu.
Boh je Otcom, kto
rý chce pre nás len
to najlepšie, ako aj
sám hovorí: „Ja

som prišiel, aby ste
mali život a aby ste
ho mali hojnejšie. “

(Porov. Jn 10, 10).
Nemáme žiť v práz
dnote a stereotype
dnešného životné
ho štýlu, ale kráčať
s Bohom - aj v kaž
dodenných situ á
ciách, či už pri prá
ci, cestovaní, v roz
hovoroch s ľuďmi,
pri jedle a o d d y 
chu. N aučm e sa
tešiť z krásy, ktorá
je okolo nás vo
veciach, v prírode,
ale najmä v ľuďoch
ktorých stretá v a
me, veď každý člo
vek je stvorený na
Boží o b raz a je v ňom niečo
krásne.
Rozdávajme vôkol seba lásku,
pokoj a optimizmus, ale to m ô
človekovi, keby aj celý svet získal, žeme dokázať len vtedy, ak bu
a seba samého by stratil alebo dem e v plnosti prežívať svoje
poškodil?'' (Lk 9, 25).
kresťanstvo, Boží plán s našim
Život človeka je dar - dar od životom. Boh má plán s každým
Boha. Nedostali sme ho preto, z nás. Túži po každom človeku
aby sme ho strávili v starostiach a hoci mu patrí náš život, nie je
o tento svet, ale aby sme žili Boží násilný, nevnucuje sa. A je len na
plán, ktotý m á Boh pripravený nás ako sa v množstve situácii,
pre každého z nás. Cieľom tohto ktoré dáva život rozhodneme.
plánu je spása človeka, ako aj
Marián Sabol

téma
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V. Gorazdov literárny Prešov

Gorazda možno považovať
za prvého známeho literáta spisovateľa a prekladateľa slo
venského pôvodu. Pripisuje sa
mu autorstvo omšovej knihy
(misálu) Kijevské listy, spolu
autorstvo na literárno-historických pamiatkach Život Kon
štantína a Život Metoda (P. J.
Šafárik, Š. Ondruš, E. Paulíny,
K Habovštiaková, E. Krošláková a další uvádzajú úplné autor
stvo ŽM). Gorazd sa výraznou
mierou pričinil aj o prvé prekla
dy staroslovienského jazyka,
najmä pri preklade Svätého pís
ma, liturgických textov - západ
nej (rímskej), tzv. Petrovej
liturgie (pôvodinu, ktorej netvo
ril latinský omšový text, ale
grécky preklad rímskej omše sv.
Gregora), i ďalších nábožen
ských, ale aj literárnych, právnic
kých a iných textov.

Vyhlasovateľmi V Gorazdovho literárn eh o Prešova sú:
Šarišské osvetové
stredisko, Cyrilometodská spoloč
nosť a Gréckoka
tolícke biskupstvo
Prešov. Spoluvyhlasovateľmi celo
slovenskej súťaže,
dominante zame
raní na iniciovanie
duchovnej (nábo
ženskej) poézie,
prózy a drámy sú:
Matica slovenská,
Spolok sv. Vojte
cha a Spolok sv.
C yrila a M etoda
Michalovce.
Základným pos
laním súťaže, ktorá
tvorí súčasť XI.
S v ä to g o ra z d o v ských dní na Slo

vensku je prispieť k šíreniu ži
vota a diela sv. Gorazda, ktorý
sa spolu s byzantskými vzdelan
cami, apoštolm i sv. Cyrilom
a Metodom, zaslúžil o plnohod
notné napojenie našej kultúry na
evanjelium a tým o položenie
základu našej národnej litera
túry, písomníctva, vzdelanosti,
identity a štátnosti. Dôležitým
cieľom tejto literárnej súťaže je
vytvoriť platformu pre odborné
usmerňovanie predmetnej tvor
by a tvorivý dialóg autorov ve
nujúcich sa nábožensky orien
tovanej spisbe. Súťaž nie je te
maticky ohraničená. Ide v nej
o literárne stvárnenie našich
kresťanských prvopočiatkov, his
tórie, tradícii, ale aj duchovných
hodnôt a potrieb súčasníka.
Súťaž je jednokolová a uzá
vierka jej jubilejného (piateho)
ročníka je 30. septembra 2000.
Vyhodnotenie súťaže za účasti
ocenených autorov, odbornej
poroty a organizátorov sa usku
toční do 15. decembra 2000.
Medzi najdôležitejšie podmien
ky súťaže patria: Súťaže sa môže
zúčastniť každý občan SR, kto
rému doposiaľ nebola vydaná
publikácia knižne. Súťaží sa v 2
kategóriách - žiaci ZŠ a dospelí
autori. Zúčastnený autor môže
zaslať do súťaže maximálne 3
poetické útvary, 1 prozaický
útvar v rozsahu najviac 25 stro

jom písaných strán formátu A4
a ľ divadelnú hru v slovenskom
jazyku. Prihlásené práce nesmú
byť do vyhlásenia výsledkov tejto
súťaže nikde publikované, ani
prihlásené do inej súťaže. Práce
je potrebné zaslať v 4 kópiách
s uvedením mena a priezviska,
dátum u a miesta narodenia,
povolania a adresy, prípadne
uviesť pseudonym. Obálky so
súťažnými prácami s označením
Gorazdov literárny Prešov 2000
zasielajte na adresu Šarišské
osvetové stredisko ul. J. Borodáča 5, 081 025 Prešov, kde je
možné získať všetky informácie
o súťaži telefonicky na t.č.: 091/
773 22 27 a tel. a faxom na č.:
091/772 47 49.
Vyhlasovatelia súťaže udelia
víťazom v kategóriách vecnú
cenu - plastiku (autor: akad.
Sochár J. Leško) s názvom SV
GORAZD PREŠOV 2000.
Vybrané príspevky budú uverej
nené v zborníku. Súčasťou sláv
nostného vyhlásenia výsledkov
súťaže bude slávnostná boho
služba vo východnom obrade,
umelecký program a tvorivá
dielňa na tému Duchovná poé
zia, próza a drám a na Slo
vensku.
Miroslav Holečko, autor
projektu Gorazdov literárny
Prešov, predseda CMS.

VI. Gorazdov ekumenický festival
sakrálnych skladieb Trebišov 2000
Muž z mäsa a kostí, ktorý
prvý z našej zeme, dosiahol ne
beskú korunu svätosti, ktorý bol
prvý oslávený na oltári, je
Gorazd. Svojím životom a skut
kami prežiaril naše kresťanstvo
dielom, ktoré vyko
nal spolu so solúnskymi intelektuálmi
a vierozvestcami
Konštantínom Filozofom a Meto
dom položili zákla
dynašej kresťanskej
kultúrnej orientá
cie. Šírenie pozna
nia o živote, diele,
a skutkoch tohto
nášho prvoučiteľa
aprvosvätca tvorí
predmet novodobej
národnej kultúrnoduchovnej tradície
Slovákov - svätogorazdovskej. Jej
realizátori, predo
všetkým Cyrilometodská spoločnosť,
celonárodnými po
dujatiami, už 11
rokov prispievajú nielen k poz
naniu tejto nevšednej osobnosti
a jej diela, ale postupne aj k pro
filovaniu a pestovaniu úcty
a kultu slovenského prvorytiera
kresťanských čností. Osem celo
štátnych kultúmo - duchovných
aktivít nesie od roku 1995 názov
Svätogorazdovské dni na Slo
vensku.
Prologom tohtoročných XI.
Svätogorazdovských dní na Slo
vensku bol, ako už po niekolko
rokov, trebišovský festival zame
raný na sakrálnu tvorbu a inter
pretáciu v oblasti spevu
(dominante zborového), hudby,
'ýtvarníctva a poézie. Organi
zátormi VI. G orazdovho
ekumenického festivalu sakrál
nych skladieb Trebišov 2000
boli: Mestský úrad, cirkevné
spoločenstvá, Okresné osvetové
stredisko tejto metropoly juž
ného Zemplína a Cyrilometod-

ská spoločnosť Bratislava, na
pôde ktorej, z pera jej vtedajšie
ho tajom níka (M. H.) tento
projekt vznikol.
VI. ročník festivalu sa usku
točnil v dňoch 16.-18. júna t. r.

prvý deň podujatia sa mohli jeho
účastníci i hostia kochať vo
výtvarnom prejave žiakov
a študentov základných (aj
umeleckých) a stredných škôl
okresu a mesta Trebišov v rámci

v skromnejších ekumenických
podm ienkach ako p re d ch á
dzajúci jubilejný, čomu zod
povedala aj sam otná dram a
turgia podujatia. Piatok bol už
tradične
zam eraný
na
profilovanie poznania školskej
mládeže (posledné ročníky ZS
a 1.- 3. SS) o živote a diele sv.
Gorazda. Udialo sa tak na od
bornom seminári zameranom
na svätogorazdovskú tradíciu
na Slovensku (hl. lektor M. H.,
p redseda C M S). Sem ináru
predchádzalo slávnostné otvo
renie festivalu, v ktorom svoje
umenie predviedli trebišovské
telesá - Detský r. - k. zbor pod
vedením M. Ruttkayovej,
cirkevný zbor Chaldea - um.
vedúci R. Kucharčík a Miešaný
zbor vedený I. Bulinskou (oba
vyvíjajú svoju umeleckú činnosť
pri Gréckokatolíckom cirkevnom
gymnáziu sv. Jána Krstiteľa). Už

výstavy “Sväté trojhviezdie - Cy
ril, Gorazd, Metod”. Išlo o naj
lepšie práce okresného kola
celoslovenskej výtvarnej súťaže
zameranej na kresťanské a kul
túrne prvopočiatky nášho náro
da - Gorazdovo výtvarné Ná
mestovo (vyhlásenie výsledkov
súťaže a slávnostná vernisáž
bude 15. septembra t. r. v Ná
mestove). V sobotu podujatie
rámcovali nábožensko - du
chovné aktivity v m iestnych
chrám och rím skokatolíckej,
gréckokatolíckej a pravoslávnej
cirkvi. Vyvrcholením podujatia
bola nedeľná slávnostná aka
démia, v ktorej účinkovali r. - k.
a gr. - k. zbory dospelých pod
taktovkami E. Ďuristovej a M.
Zorvanovej, autori vlastnej du
chovnej poézie a hudobné telesá
interpretujúce o i. sakrálne
skladby z vlastnej autorskej diel
ne inšpirované odkazom diela

a života sv. Gorazda, predmet
nou tradíciou i samotným festi
valom. O myšlienkovo obsažný
a umelecky pôsobivý výsledný
tvar literámo - hudobnej kom
pozície o sv. Gorazdovi sa pri
činili stredoškolskí
profesori: PhDr. M.
Ruttkayová (sce
nár) a PhDr. J. Gal
gan (réžia). VI. tzv.
udržiavací festival
“ekonomicky z a 
chraňoval” M est
ský úrad v Trebišove, za čo patrí uz
nanie jeho primáto
rovi L. Michalov
skému a jeho zás
tupcovi Dr. V. And’alovi, CSc. Rov
nako treba vyzdvih
núť kolektív pracov
níkov OS Trebišov,
ktorý organizačne
i propagačné za
bezpečil podujatie.
Trebišovský fes
tival svojou drama
turgiou v rovno
cenných rovinách - umeleckej,
odbornej, nábožensko - du
chovnej a spoločenskej neustále
prináša prehlbovanie poznania
o živote, diele a skutkoch muža,
ktorý bol “prvý z nášho rodu
oslávený na oltári”, ako to pove
dal vo svojej hom ílii počas
slávnostnej sv. omše, pri vzniku
trebišovskej tradície Mons. A.
Tkáč, arcibiskup - metropolita
Košickej arcidiecézy, na počesť
zriadenia, ktorej bol založený aj
Gorazdov ekumenický festival
sakrálnych skladieb Trebišov
v roku 1995. Čo je však najpod
statnejšie, festival a jeho sprie
vodné podujatia oslovujú všetky
vekové kategórie. Medzi aktív
nymi účastníkmi i recipientami
výrazne dominujú deti a mlá
dež, čo je prísľubom nielen našej
kresťanskej prítomnosti, ale aj
budúcnosti nášho kresťanského
národa.
Miroslav Holečko

duchovné čítanie
Jeden z najväčších darov,
ktoré nám Boh daroval, je dar
modlitby. Možnosť komuniko
vať a vytvoriť si vzťah so svo
jím Stvoriteľom. Tento dar
nedostalo žiadne stvorenie ok
rem človeka. Preto Boh túži po
našom srdci, po vzťahu s člo
vekom. Túžba po hlbokom
vzťahu s Bohom, je aj v nás
silne zakódovaná.
Modlitba je v určitom výz
name tajom stvom , preto
vzniklo veľa definícií, napr.
modlitba ako pamäť o Bohu,
povznesenie mysle k Bohu,
vzlet duše k Bohu (M ních
Evangrius: Traktát o modlit
be).
Modlitbu možno charakte
rizovať ako dialóg Boha s člo
vekom. Boh vo svojej nesmier
nej láske prvý prichádza, prvý
sa prihovára ku človeku.
Záleží na nás, či dáme kladnú
alebo zápornú odpoveď.
Ježiš, náš Majster, nás nie
len povzbudzuje k neustálej
modlitbe, ale sám dáva prí
klad, ako sa vždy modliť
a neustávať. Pri každej príle
žitosti sa modlil ku Otcovi
a v tomto dialógu hľadal vôľu
svojho Otca. Vo svojom veľmi
aktívnom poslaní trávi celé
noci v modlitbe, ukazujúc nám
jej význam. Vidiac našu slabosť v nej, učí nás
modlitbu „Otče náš“, v ktorej je zahrnuté
všetko, čo potrebujeme. Ježiš nás povzbu
dzuje ku vytrvalosti; aby sme neustále
prosili, hľadali, „klopali na dvere“ a vtedy
nebeský Otec nám dá všetko, o čo ho
budeme prosiť.
Skrze modlitbu si človek vo veľkej miere
uvedomuje prítomnosť Boha v sebe samom
a v iných. Ona je tiež najlepším prostried
kom rozvoja človeka vo viere.
Rozhodnúť sa pre Boha znamená roz
hodnúť sa pre pravidelnú modlitbu. Mnohí
z nás často hovoria: „Nemám čas modliť
sa“. Keď takto hovoríme, je to také isté, ako
by sme povedali: „Nemám čas pre Boha;
nepotrebujem Boha; môžem žiť bez Boha“.
Svätý Ján Zlatoústy hovorí, že ako rast
lina, ktorá prestane prijímať vzduch, odu
miera, aj ľudská duša, keď sa prestane
modliť, duchovne zomiera. Modlitba je pre
nás nutnosťou, dýchaním našej duše. Čas
pre Boha nie je strateným časom, lebo
prináša Božie požehnanie pre zvyšok dňa.
Ježiš povedal: „Bezo mňa nemôžete nič
urobiť.“ (Jn 15, 5b) A kde je tá naša svätá
závislosť na Bohu? Koľko času venujeme
modlitbe? Ako často hľadáme Boha, ktorý
je naším Životom?
Problém je v tom, že v mnohých prípa
doch televízia nahradila Boha v našich rodi
nách. Ona pohlcuje veľa času, ktorý by sme
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mohli posvätiť stretnutím so Stvoriteľom.
Dobre by bolo zamyslieť sa nad tým, ako
máme usporiadaný náš deň, koľko času
venujeme práci, spánku, strave, záľubám
a koľko Bohu. Aby sme mohli dobre fyzicky
fungovať, potrebujeme niekoľko hodín spán
ku, pravidelnú stavu a čas na odpočinok.
Aby sme mohli duchovne žiť, potrebujeme
tiež určitý čas venovať modlitbe, inak sa
stávame duchovne neschopnými a duchov
nými „kalikami“. Človek ako celokje zložený
z tela a duše, preto okrem uspokojenia svo
jich telesných potrieb, potrebuje vypĺňať aj
potreby duchovné. Tou najväčšou d u 
chovnou potrebou človeka je potreba modliť
sa, vytvoriť si hlboký, intímny vzťah s Bo
hom. Bez modlitby niet skutočného šťastia,
lebo niet skutočného šťastia bez Boha.
Dnešný svet je chorý, pretože sa prestal
modliť - prestal hľadať Boha. Chce si
vytvoriť šťastie bez pôvodcu šťastia. Kres
ťanský život je životom vo Svätom Duchu.
V ňom prichádzame ku Kristovi a skrze
Krista k Otcovi. M odlitba je najlepším
prostriedkom, ktorý udržuje v našich srd
ciach oheň Svätého Ducha. Modlitbu máme
stále po ruke - jednoducho povedané,
môžeme sa stále modliť. Nedostali sme
príkaz, aby sme neustále pracovali, ale aby
sme sa neustále modlili. Keď nám Boh dal
tento príkaz ustavičnej modlitby, musíme
veriť, že je to reálne, ináč by nám to Boh

neprikazoval. Prikázaním
o ustavičnej modlitbe nám
Boh chcel poukázať, aké vážne
miesto má v živote človeka.
Nie je možné ustavične sa
modliť, keď modlitbu nespá
jame so skutkami - všetko, čo
robíme, by sa malo stať mod
litbou. Neustále sa modlite,
znamená všade a vo všetkom
hľadať Boha a jeho slávu.
Vyžaduje to od nás nemalú
dávku trpezlivosti a predo
všetkým ochotu venovať určitý
čas Bohu ráno a večer. Ťažko
hľadať Boha cez deň, keď mu
ráno posvätíme len pár minút.
Je potrebné, aby nás Božia
prítomnosť hlboko prenikala.
Iba tak môžeme žiť počas
celého dňa v Božej prítom
nosti.
Modlitba od nás vyžaduje
určitý druh námahy. Veľkí ľu
dia Starého zákona, tak isto aj
Matka Božia a svätí spolu s Je
žišom Kristom, nás poúčajú
o tom, že modlitba je bojom.
Proti komu? Proti nám samým
a proti zvádzaniu pokušiteľa,
ktorý robí všetko, aby odviedol
človeka od modlitby, od zjed
notenia s Bohom. Modlitbu
ako určitý boj prežíva aj sv.
Pavol, keď píše: „Zápaste so
mnou v modlitbách k Bohu za
m ňa“ (Rim 15, 30). Musíme neustále
bojovať, aby sme dokázali nachádzať si
pravideíne čas na modlitbu, bojovať so
suchopámosťou, roztržitosťou a znechute
ním. A napriek tomu všetkému zostať verne
pri nohách Pána.
Pavol nás učí, že modlitba nie je len na
ším dielom, našou námahou, ale predovšet
kým dielom Svätého Ducha v nás. On
prichádza na pomoc našej slabosti. „Tak aj
Duch prichádza na pomoc našej slabosti,
lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť
ako treba, a sám Duch sa prihovára za nás
nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skú
ma srdcia, vie po čom Duch túži, že sa pri
hovára za svätých ako sa páči Bohu.“(Rim
8, 26-27)
Tak ako Ježiš, tak aj my skrze tohto Du
cha hovoríme „Otče“ a to v dôvernej forme
„Abba“ - Otecko, čo je výraz, ktorý Židia
vyhradzovali pre svojich pozemských otcov
a nepoužili ho pre Nebeského Otca. Takáto
priazeň môže prísť iba zhora: „Boh poslal
do našich sŕdc Ducha svojho Syna, vola
júceho: „Abba, Otče!“(Gal 4, 6). V srdci
našej modlitby je bytie našich synov a to je
základom našej modlitby.
Svätý Duch nám neustále ponúka dar
modlitby. Prijmime s veľkou otvorenosťou
a dôverou tento dar a neustále ho rozvíjajme
vo svojich srdciach. Nech nás modlitba
neustále preniká a prináša hojné ovocie.
Ján Kurej

životy

OtecŠtefan Lazor, GSsR
1913 -1996
“Otec, poď so mnou k otcom misioná
rom, ja chcem byt tiež taký ako oni. ’’Takto
jedného dňa oslovil 13-ročný Štefan svojho
otca počas misií otcov redemptoristov v Ša
rišskom Jastrabí.
Túžba tohto mladého chlapca sa čoskoro
splnila, ked' po úspešnom absolvovaní po
hovorov v stropkovskom kláštore odcesto
val v roku 1926 dojuvenátu.
Štefan sa narodil v Šarišskom Jastrabí,
vroku 1913 ako ôsme dieťa v rodine Lazorových. Matka svoje posledné dieťa priná
šala na svet s veľkými ťažkosťami a po
pôrode zostala ťažko chorá.
Na začiatku prvej svetovej vojny, otec
a dvaja najstarší synovia odišli na front.
0 ťažko chorú matku a piatich súrodencov
sa starala 14- ročná dcéra. Hoci sa rodina i
úrady dlho dožadovali prepustenia otca
z vojny, stalo sa tak iba niekoľko dní pred
matkinou smrťou. Chudoba a hlad vyhnala
trikrát do Ameriky dobrého a starostlivého
otca, aby zarobil na kúsok chleba^
Počas gymnaziálnych štúdií sa Štefanovi
začali objavovať zdravotné problémy. Naj

prv to bol rozsiahly zápal pod pravým kole
nom, o rok pravej nohy. Celková diagnóza
znela: TBC - tuberkulóza. Zdravotný stav
sa stále zhoršoval, preto mu na košickej
klinike amputovali palec na pravej nohe. Po
ožarovaní ró'ntgenom sa jeho zdravotný
stav začal zlepšovať.
Štefan veľmi túžil stať sa kňazom, ale
nedostatok peňazí a bieda doma mu bránili
žiadať o znovuprijatie, i keď už bol zdravý.
Spomenul si na život v juvenáte, na chlap
cov, na dobrých a starostlivých otcov a pro
fesorov. Napísal list chlapcom, v ktorom im
síce opísal svoju beznádejnú situáciu, ale
zároveň ich povzbudil ku vďačnosti za
milosť povolania. Tento list koloval z rúk do

¡tom Sladkopevec,
Nepodobný
Svätý Roman pochádzal z mesta Emes,
v Sýrii. Od útlej m ladosti slúžil Bohu.
Najprv v jednom chráme v Bejrúte, kde bol
členom chrámového personálu. Zodpo
vedal za čistotu chrámu, zvonil k boho
službám, zapaľoval sviece a podával ka
didlo. Neskôr odišiel do Carihradu, kde aj
v Chráme Božej M údrosti pôsobil ako
panoram. Žil v pôste, v modlitbách, svoje
telo vzpruhoval poklonami a celonočným
bdením.
Keďže svätý Roman nevedel čítať, nezú
častňoval sa chrámového spevu. Pre veľmi
zbožný život, ktorý viedol, si ho obľúbil
patriarcha Eutimius a dával mu rovnaké
odmeny ako klerikom. Tým sa ale nepáčilo,
že Roman je pozdvihnutý na ich úroveň. On
však svojimi skutkami prevyšoval mnohých
múdrych vzdelancov. Tak i o ňom platia
slová apoštola Pavla: “Nech nik neklame
sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je
v tomto veku múdry, nech sa stane
bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť
tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom. ”
(1 Kor 3, 18-19).

V predve
čer sviatku Na
rodenia P á 
na, keď bola
v chráme veľ
ká slávnosť,
na ktorej bol
prítom ný aj
sám cisár, do
nútili klerici
Rom ana vy
stúpiť na am
bón a spievať.
Bolo to pre
neho veľmi
veľké poníže
nie. Keď sa
b o h o slu žb a
skončila
a všetci odišli
z chr ámu,
zostal so sl
zami v očiach pred ikonou Bohorodičky
a modlil sa tam celú noc. V noci sa mu vo
videní zjavila Bohorodička, ktorá mu
podala zvitok pergamenu a nariadila mu ho

rúk v juvenáte a čítal ho aj rektor. Zlo
ženkou prišlo vzápäti 500,-korún na cestu
do Libéjovic a pozvanie s uistením, že
štúdium bude mať zadarmo. Dojatie a šťas
tie mladého chlapca by bolo veľmi ťažké
opísať a vyjadriť.
S velkou chuťou dokončil štúdia a zložil
večné sľuby 2. augusta 1935. Sviatosť
kňazstva prijal z rúk otca biskupa Pavla P.
Gojdiča, OSBM v súkromnej kaplnke,
v Prešove.
V období likvidácie gréckokatolíckej
cirkvi prešiel drsnými vyšetrovaniami a rôz
nymi nútenými ťažkými prácami.
Na konci roku 1963 otec Lazor začal
písať na najvyššie miesta. Poukazoval na
jedno - na gréckokatolíckej cirkvi bol spá
chaný zločin a spôsobená velká krivda státisícom veriacim.
Dňa 14. septembra 1968 bola oficiálne
obnovená činnosť gréckokatolíckej cirkvi.
Otec Lazor s pocitom zadosťučinenia poz
namenal: “Najšťastnejší rok môjho života”.
Po krátkej chorobe, v Michalovciach
zomrel 15. októbra 1996, v 83. roku života
a je pochovaný v tamojšej hrobke redem
ptoristov.
Spracované podľa knihy Zostali verný I.
od ThDr. Jána Babjaka, SJ,
a Mgr. Pavla Kušníra
zjesť. Keď sa zobudil, nevidel pri sebe
nikoho, ale v srdci mal veľkú duchovnú
radosť. Pretože tak ako Ježiš otvoril ústa
svojim apoštolom, tak aj Presvätá Bohoro
dička osvietila jeho rozum poznaním Písma
ako to podáva evanjelista Lukáš: “A počnúc
od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal
im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo”
(Lk24, 27).
Nasledujúci deň v chráme, keď nastal čas
spievať chválospev sviatku, vystúpil svätý
Roman na ambón a krásnym hlasom spie
val kondák Narodenia Pána: “Dnes Panna
rodí večného Boha. Zem ako dar Neprístup
nému ponúkla jaskyňu. Anjeli s pastiermi
ho oslavujú. Mudrci s hviezdou k nemu
putujú, lebo večný Boh z lásky k nám sa
narodil ako dieťa”.
Všetci, čo to počuli, zostali vo vytržení.
Odvtedy sa mu dáva aj toto pomenovanie
“Sladkopevec”. Zázrak, ktorý Bohorodička
vykonala v jeho živote nezatajil, ale pokorne
ho vyznal. Vtedy zahanbení klerici prosili
svätca o odpustenie.
Patriarcha vysvätil Romana za diakona
a v tomto stave aj zomrel v prvej polovici
6. storočia.
Diela svätého Romana vynikajú osobi
tosťou básnickej formy a velkou duchovnou
hĺbkou.
Svoj život prežil v hlbokej Božej bázni,
láske a pravde. Teraz svätý Roman spolu so
zbormi anjelov a archanjelov spieva Bohu
Trojsvätú pieseň. Amen.
spracovala Katarína Rabiková

Najvacsia put
gréckokatolíkov
na Slovensku
■

■

■
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Slávnostnou archijerejskou sv.
liturgiou na M ariánskej hore
v Ľutine, ktorú celebroval prešovský
biskup Mons. Ján Hirka vyvrcholila
toh toročná odpustová slávnosť
Zosnutia Presvätej Bohorodičky, na
ktorej sa zišlo niekoľko desiatok tisíc
veriacich. Počas tejto sv. liturgie
zároveň otec biskup udelil sviatosť
kňazstva diakonovi Radoslavovi
Tóthovi. V slávnostnej homílii veria
cim pripomenul vernosť Panny Márie Bohu
aj v tých najťažších situáciách života a nabá
dal ich k nasledovaniu jej príkladu. Povzbu
dil mladých ľudí k šíreniu hodnôt a ideálov
dobra, lásky, pokoja, spravodlivosti, ktoré
sa spomedzi nás vytrácajú. Tiež zdôraznil

- r

LUTINA 2000
veľkosť a vznešenosť kňazského povolania
a vyzval všetkých, aby sa modlili za kňazské
povolania a dobrých kňazov. Na slávnosti
sa zúčastnilo približne 150 kňazov, množ
stvo rehoľných sestier, bohoslovcov, predsta
vitelia ministerstva kultúry, štát

nej správy a samosprávy. Vzácnym hosťom
bol sudca Rímskej roty Chose Maria Seramo Ruiz. Na záver slávnosti, po zaspievaní

kaplnka zasvätená Nanebovzatiu Panny Márie,
Na dôkaz ich stretnutia

Už vtedy množstvo pútnikov dosahovalo
číslicu 60 000. Zázračné uzdravenia z prvých rokov sú zaznamenané v zápisnici a

Telegram Svätému Otcovi
Svätý Otče!
Z miesta konania celodiecéznej púte, v rámci jubilejného roku
2000 ako nášho najpočetnejšieho stretnutia biskupa, kňazov
a veriacich na Mariánskej hore vĽutine. Vám posielame kyticu
spom ienok, m odlitieb na Vaše úm ysly a m noho srdečných
pozdravov od všetkých zúčastnených .
Už 145 rokov prichádzajú pútnici na toto miesto, aby predniesli
svoje prosby a obrátili svoj pohľad k Matke Božej. A j dnes je nás
tu m noho a je tu s nami i naša mládež, ktorá počas prázdnin bola
na diecéznych stretnutiach v Bystrej a niektorí sa len po tieto dni
vrátili s nezabudnuteľnými zážitkami zo stretnutia s Vami v Ríme.
Sm e p ln í nádeje, lásky a ochoty prispieť svojimi m odlitbami
k Vášmu úsiliu o naplnenie Kristovho odkazu, “aby všetci jedno
boli.’'
Nech Darca všetkých darov - Boh Otec nebeský, na príhovor
Panny Márie - Nanebovzatej Vás zahrnie svojimi milosťami, nech
Vás naďalej sprevádza svojou ochranou a bez prestania žehná
Vaše kroky a evanjelizačné iniciatívy' na spásu celého sveta.
pápežskej hymny, zaznel obsah telegramu
Svätému otcovi.
Obec Lutina sa nachádza v okrese Sabi
nov. Vznikla pri chotári Pečovskej Novej Vsi,
ako časť panstva Hanigovce. Spomína sa
už v roku 1341 ako Lethenya. Tradícia
o zjaveniach na Ľutinskej hore hovorí, že
19. augusta 1851, okolo deviatej hodiny
ráno sa Zuzane Feketovej po prvýkrát zjavil
biskup sv. Mikuláš. Pri ďalšom z niekoľkých
zjavení požiadal sv. Mikuláš vizionárku, aby
na mieste ich stretnutia bola postavená

daroval svätec
V Lutine, dňa 21. augusta 2000
Zuzane marián
sky obraz ako
podklad obrazu
pre budúcu svä
+ Ján Hirka, prešovský biskup,
tyňu. Po dôklad
kňazi a veriaci
nom vyšetrovaní
prítomní na Mariánskej hore
biskupským úra
dom v Prešove a
krajským lekár
skym kolégiom sa zistilo, že Zuzana je úplne uložené vo Vatikánskych archívoch. Lutina
telesne i duševne zdravá a že obsah zjavenia bola do roku 1855 len filiálnou obcou
v ničom nepro- hanigovskej farnosti. Pôvodný chrám v obci
tirečí vieroučným bol drevený, postavený v gotickom slohu,
a mravným zása- s vežou vysokou viac ako 30 metrov. Škoda,
dam katolíckej že z tejto jedinečnej stavby, ktorá padla za
cirkvi. Výsledky obeť požiaru, sa okrem pôdorysu nič
vyšetrovania boli nezachovalo. Na prelome storočia, za
odoslané do Rí pôsobenia o. Antona Rojkoviča, sa začalo
ma, kde ich prí výstavbou nového chrámu, ktorý v roku
slušná kogregá- 1908 konsekroval vtedajší prešovský biskup
cia schválila. Ján Vályi. V mariánskom roku 1988 povýšil
Svätý Otec Pius tento chrám pápež Ján Pavol II. na
IX. poslal 24. BAZILIKU MIN OR.
mája 1855 apoš
tolské breve, kde
sú vypísané všet
Marek Pribula
ky odpustky, kto
ré možno na Ľu
Snímky z liturgie: archív
tinskej hore zís
kať. Po tom to
Snímka Lutiny: Dionýz Dugas
schválení sa za
čala zbierka na
stavbu kaplnky.

naše dedičstvo
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Uličské Krivé
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Obec leží v Užskej hornatine v nadmorskej výške okolo 280 m .
Prvá písomná správa o Uličskom Krivom (Ulycz Krivá), okres Snina, je z roku 1569
v portálnom daňovom súpise Zemplínskej stolice, keďbola prvýkrát zdanená daňou kráľovi
ako osada na humenskom panstve. Vznikla v rokoch 1539-1549 s pôvodným rusínskym
obyvateľstvom, osídleným na valašskom práve.
Uličské Krivé ako sídlo farnosti sa uvádza už v kanonickej vizitácii Krajňanského
dištriktu, vykonanej v roku 1752 na príkaz otca biskupa M. M. OKavského. Podlá dobových
schematizmov tu boli vedené cirkevné matriky od roku 1832, avšak počas frontových bojov
v roku 1944 zhoreli, keďvyhorela farská budova. Zachované cirkevné matriky narodených
v rokoch 1889-1909, sobášených v rokoch 1887-1909 a zomretých v rokoch 1885-1909 sú
uložené v ŠOBAv Prešove.

5ňí)iií>5ttje§ yt)c!)n
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Farnosť Uličské Krivé teraz excurrendo
spravuje Mgr. Maroš Prejsa, správca far
nosti Ulič.
Drevený gréckokatolícky chrám svätého
Michala archanjela podľa schematizmov
a súpisu pamiatok, III. diel bol postavený
v roku 1718. Terajšia odborná literatúra
(B. Kovačovičová - Puškárová, I. Puškár,
M. Sopoliga, V Grešlík) uvádza obdobie
jeho vzniku do prvej polovice 18. storočia.
Cerkovje situovaná uprostred obce. Svo
jou neopakovateľnou krásou povznáša
a upútava pozornosť návštevníkov obce.
Architektonicky je to typ trojdielnej zrubovej
stavby, ktorá spočíva na nízkych kamenných
základoch. Konštrukcia má na rohoch
odstupňované trámy na spôsob konzol,
na ktoré dopadá mohutná dvojstupňová
šindľová strecha v tvare nepravidelnej valby.
Do nej je osadená západná veža s baroko

*8 $me§twe a čaSe

vou cibulkou. Na nej s jednoduchým krížom
sú barokové vyrezávané zvukové otvory
a vertikálne kladené dosky. Oltárna časť má
polygonálny tvar a vyčnieva nad ňou, drob
ná baroková strešná vežička, tiež s jednodu
chým krížom.
Barokový ikonostas pochádza z ob
dobia vzniku chrám u z 18. storočia.
Osobitnú pozornosť si zasluhujú niektoré
významné ikony. Zriedkavá ikona Bohoro
dička Hodegétria s pochvalou je z konca 15.
stor. (Hodegétria, z gr. Tá, ktorá sprevádza.
Bohorodička je tu ukazovateľkou cesty,
ochrankyňou pútnikov a cestujúcich. Pô
vodná verzia ikony pochádza až z 5. stor.
Bola pripisovaná sv. Lukášovi evanjelistovi
a stala sa emblénom Byzancie. Pochvala zobrazenie prorokov s ich textami o Spasi
teľovi). Reštaurovala ju M. Brimichová
v rokoch 1987-1988. Ikonostas v Uličskom
Krivom (spolu s ikonostasom v Kalnej
Roztoke) bol zreštaurovaný
v roku 1992 v hodnote
3,7 m ilióna Sk

Siette gtatiíiíj üeöit
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v Štátnych reštaurátorských ateliéroch
v Bratislave pod vedením p. Dobošovej.
V roku 1991 bola vykonaná aj komplexná
obnova stavebnej časti oboch chrámov, i
s oplotením, firmou Ing. Semjon z Novej
Sedlice. (Za informácie ďakujem p. Ivanovi
Labovi z OÚ v Snine.)
Zaujímavou je tiež ikona sv. Michala
Archanjela s klejmami (Vyhnanie z raja,
Abrahámova obeta). Cenné sú aj ďalšie tri
ikony (Spas v silách, Spas Nerukotvomyj
a sv. Mikuláš) zo 16. stor. Z druhej polo
vice 17. stor. je pozoruhodná ikona Ukri
žovanie z dielne ľudového ikonopisca,
vyhotovená podľa západných vzorov.
Na severnej strane lode je ikona
Strastí Christových s 15 scénami
z roku 1834. Pozornosť zasluhu
jú aj predely zo začiatku 18. sto
ročia pod “namisnymi” ikona
mi základného radu. Cárske
dvere majú len 12 prorokov.
Po ich stranách sú ikony sv.
Bažila Velkého a sv. Jána
Zlatoústeho. V apoštol
skom rade sú na ikonách
aj atribúty apoštolov, pod
barokovým vplyvom.
Andrej Kaputa

príbeh
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Závislosťna Bohu

Závisieť na Bohu
je jednou
z najnáročnejších
požiadaviek viery.
(Dávid Wilkerson)
Bolo pekné víkendové dopo
ludnie, a tak som sa s deťmi vy
brala na menší výlet do prírody.
Všetci sme sa tešili, že si trochu
oddýchneme od sídliskového
džavotu a strávime pekný deň
plný prekvapenia, niekde za
mestom.
“Balenie kufrov” a cestovanie
bolo pre mňa dosť náročné, lebo
som mala na starosti päť detí
v predškolskom veku, no verila
som, že s Božou pomocou to
zvládnem. Všetko išlo ako
“po masle”. Šťastne sme dorazili
do cieľa. Po dobrom obede nasle
dovala prechádzka k rybníku.
Z úlovku však velká radosť nebo
la. Keďže sa blížila búrka, vracali
sme sa späť s prázdnou udicou.
Za to na dvore mali deti pripra
vený menší piknik, kde sa aj
dosýta vyšantili. Každú chvíľu
malo spŕchnuť, ale dúfala som,
že nám počasie vydrží aspoň do
šiestej večer. Podľa mojich pred
stáv, by sme už mali sedieť v au
tobuse. Aj keď všetko prebiehalo
ako sa patrí, po celý deň ma “za
plavoval” vnútorný nepokoj.
Blížil sa večer a deťom sa vôbec
nechcelo ísť domov. Pri pohľade
na ich rozžiarené oči som bola

pyšná na seba ako všetko
perfektne zvládam.
Trasa domov bola do bodky
naplánovaná, až na maličkosť po 20 minútach čakania na auto
bus sa spustil riadny lejak. Deti
boli unavené a ja som v duchu
nadávala, kde ten autobus tolko
trčí. Na zastávke nás bol odpre
vadiť môj brat, ktorý ma neustále
upokojoval, že autobus každú
chvíľu príde. To mi už nedalo
a poriadne podráždená som na
neho zaú to čila
slovami:
“Tá chvíľka už trvá skoro hodi
n u!” On na rozdiel odo mňa
n estrácal duchaprítom nosť
a s deťmi si krátil čas pozeraním
na pestrofarebnú dúhu. Išlo ma
od zlosti roztrhnúť, veď sme boli
celkom mokrí a doma si o nás
určite robia starosti. Zúfalo som
pozrela hore na zamračenú oblo
hu a povedala som: “Bože pro
sím Ta, urob niečo, nevidíš, čo sa
s nami deje?” V tom okamihu
ma to zasiahlo. Pripadala som
si ako učeníci na rozbúrenom
mori, keď sa ich loďka potápala
a Ježiš pokojne spal. Uvedomila
som si, aká slabá je moja viera.
Tak málo som Mu dôverovala
a pochybovala, že Boh sa o nás

Istého dňa zaklopala na nebeskú bránu
rehoľná sestra. Brána sa otvorila a sv. Peter
ju uvítal so všetkou úctivosťou. Po osobit
nom súde bola jej podľa zásluh pridelená
jedna miestnosť. Cítila sa veľmi šťastná...
Po čase ju však čosi vyviedlo z rovnováhy.
V nebi nastal neobyčajný rozruch. Anjeli
lietali, upratovali a pripravovali sa na priví
tanie zvláštneho hosťa. Chcela preto vedieť,
kto to bude. A tu hľa, do neba vkročí jedna
dobre známa herečka a speváčka
z Kalifornie. Zhrozila sa. Je to
možné, aby sa v nebi našlo miesto
pre takú ľahkú ženu?... Pri tom
rozmýšľaní sa úplne zmenila. Pri
šiel k nej sv. Peter a povedal jej:
„Prečo plačeš? Nie je ti tu dobre?
Robí sa ti nejaká krivda? Pamätaj, že táto
herečka má viac zásluh pred Bohom ako ty.
ly si žila v tichosti medzi múrmi kláštora.
Múry kláštora a jeho disciplína ťa chránili
pred hriechom. Konala si svedomito svoje
povinnosti a Pán Boh ti dal za to hojnú od
menu. Táto, ale bola vystavená búrkam toh
to sveta. Stála ako osamotený strom na
otvorenom poli. Búrky jej oblomili konáre,
ale ona sa nepodlomila. Neraz klesla, ale

postará aj počas
tejto búrky. Dia
bol bol veľmi po
zorný a využil
m oju slabosť,
aby ma zmiatolm ysliac si, že
Boh určite z a 
spal.
Pán v tichosti
čakal, kedy ho
v pokore popro
sím o pom oc
a uvedomím si,
že bez neho nič
nejde.
Zo zamysle
nia ma vytrhol
radostný krik de
tí: “Hurá ide au
to b u s!” M edzi
tým už prestalo
aj pršať. Ďaku
jem Bohu za tú
to skúšku, ktorá
ma posilnila vo
viere.
(Stálo to za
to, aj keď som
bola potom dva týždne chorá.) z najnáročnejších požiadaviek
Ešte jedna myšlienka na zá- viery.” (David Wilkerson)
ver: „Závisieť na Bohu je jednou
Renáta

znovu vstala a pevne sa držala svojho Spa
siteľa. Dnes ju vítame s tou najväčšou
radosťou, pretože v nebije velká radosť nad
každým hriešnikom, ktoiý činí pokánie.“

mohli by sme sa takto modliť za otecka?...
A tak, kým otec ležal ochabnutý na posteli,
matka čítala ten odsek znovu a znovu. Pre
čítala ho aspoň desaťkrát. Ja som medzitým
vstal, podišiel k otcovej posteli a položil
Metodistický kazateľ Dávid Wilkerson zo
som mu ruky na čelo, hovoriac: “Ježišu,
svojho detstva spomína túto skúsenosť:
verím tomu, čo si povedal. Uzdrav otecka! ”
Jeho otec bol veľmi ťažko chorý. Lekár
Na to som otvoril dvere a zvolal: “Pán dok
sa už vzdával nádeje na záchranu. Dával
tor, prosím, poďte ďalej! Ja som sa s vierou
mu už iba dve hodiny života. Mladého
modlil, aby sa otecko uzdravil.” Dr. Brown
sa pozrel na moju dvanásťročnú
vážnosť a súcitne sa usmial, - ale
celkom bez viery. Keď sa však
sklonil k otcovi, jeho úsmev hneď
prešiel do rozpakov, potom do
údivu. “Niečo sa stalo”, povedal.
Jeho hlas bol taký tichý, že som
Dávida nechceli ani len pripustiť k otcovi.
ho sotva počul. Trasúcimi prstami vzal
Ale sám otec si želal, aby ho priviedli. Píše
svoje nástroje a zmeral otcovi tlak. “Keo tom:
neth”, povedal otcovi. “Ako sa cítiš?” “Ako
Prešiel som okolo udivených starších keby do mňa vstúpila nová sila.” “Keneth”,
hore do otcovej izby. Otec prosil dr. Browna,
povedal doktor, - “práve som uvidel záz
aby chvíľu počkal v predizbe. Potom matka
rak.” Otec mohol hneď vstať z postele a ja
na otcovu žiadosť našla v Biblii evanjelium
som bol zbavený všetkých pochybností
podľa sv. Matúša, 21. hlavu, 22. verš a
o sile modlitby.
čítala: “A dostanete všetko, o čo budete s
vierou prosiť v modlitbe.” Bol vzrušený. Ne
Z knihy Na každý deň jeden

Krátke príbehy

správy zo sveta
SEVERNÁ KÓREA (K P/ TK KBS) Prezident Severnej Kórey Kim Jong-Il
pozval juhokórejske'ho arcibiskupa Seoulu
Nicholasa Cheonga i jeho predchodcu,
kardinála Stephena Kima do Severnej
Kórey. Podľa vatikánskej misijnej agentúry
Fides, koná sa táto návšteva v súvislosti
s možnou pápežovou cestou do tejto komu
nistickej krajiny. Arcibiskup Seoulu je súčas
ne aj administrátorom Pjôngjangu, kde žije
ešte niekoľko tisíc katolíkov. Kňazi boli
zavraždení alebo odvlečení. Do Severnej
Kórey dostali pozvánku dokonca aj vodco
via iných náboženských spoločenstiev.
MOSKVA (KIPA/ TK KBS) - Ako symbol
náboženského znovuzrodenia Ruska 19.
augusta opätovne posvätili znovu posta
venú Katedrálu Vykupiteľa. Na 5-hodinových bohoslužbách sa zúčastnili okrem
patriarchu Alexeja II. a ruských biskupov aj
početní predstavitelia verejného života na
čele s premiérom Michailom Kasjanovom.
Bohoslužby priamo prenášali viaceré tele
vízne kanály ako aj veľkoplošné obrazovky
pred katedrálou.
RÍM (VIS/ TK KBS) - Dňa 26. augusta
uverejnili posolstvo pápeža Jána Pavla II.
k 9. Svetovému dňu nemocných, ktorý sa
bude sláviť v katedrále v Sydney v Austrálii
dňa 11. ľebruára 2001. Témou dňa je: Nová
evanjelizácia a dôstojnosť trpiaceho človeka.
KUBA (KP/ TK KBS) - Takzvaný Kríž
svetových dní mládeže plánujú preniesť
v septembri na Kubu. Veľký drevený kríž,
ktorý mladí kresťania pri všetkých stretnu
tiach mládeže nosia v procesii ulicami, má
putovať cez všetky diecézy karibského
ostrova. Či to bude naozaj možné, nie je ešte
isté, pretože cirkev na Kube m usí ešte
požiadať o štátne povolenie, ktoré možno
len ťažko získať. Iniciatíva vyšla od kardinála
Jaime Lucasa Ortegu y Alamillo. Kardinál
Ortega sa v rámci svetových dní mládeže
spolu so 60 mladými Kubáncami stretol aj
s pápežom Jánom Pavlom II. Pápež odo
vzdal tento kríž mladým sveta, keď sa v roku
1984 po prvý raz konali katolícke svetové dni
mládeže.
RÍM (VIS/ TK KBS) - V nedeľu 3. septem
bra slávil Ján Pavol II. Eucharistiu na Ná
mestí sv. Petra. Počas tejto slávnostnej svätej
omše prehlásil za blahoslavených Božích
služobníkov pápeža Pia IX. (1792 -1878),
pápeža Jána XXIII. (1881-1963). Ďalšími
novými blahoslavenými sa stali: Biskup
a zakladateľ Kongregácie sestier sv. Marty,
Tommaso Reggio (1818-1901), kňaz a za
kladateľ Spoločnosti Panny Márie a Inšti
tútu Sestier Nepoškvrnenej Panny Márie
Guillaume-Joseph Chaminade (1761-1850)
a opát rehole sv. Benedikta C olum ba
Marmion (1858-1923).
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Zomrel biskup Holovač
V Onokivciach pri Užhorode pribudol ciach, avšak po smrti biskupa Teodora
hrob biskupa Josifa Holovača. ZOSTAL Romžu mu vzali štátny súhlas. Utajene
NATRVALO V SRDCIACH VERIACICH pracoval na rôznych miestach ako lesný
robotník.
MUKAČEVSKEJ EPARCHIE.
V
polovici 50-tych rokov sa otcovi
Na prahu tohtoročného leta 21. júna
2000 bola v Katedrálnom chráme Pový Josefovi Holovačovi podarilo absolvovať
šenia sv. Kríža v Užhorode rozlúčka s po strednú zdravotnícku školu a začal pracovať
mocným biskupom Josiľom Holovačom, v zdravotníckom zariadení v Užhorode.
ktorý odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi v 76. Jeho dedinský dom v Onokivciach sa stal
roku svojho života a v 53. roku kňazskej jedným zo stredísk podzemnej cirkvi. Tam
služby. Svätú liturgiu a kňazský pohreb prijal biskupské svätenie otec Konštantín
slúžil spolu s hajdúdorožským biskupom Sabov (1977), i terajší biskup - ordinár Ivan
Szilárdom Keresztesom, biskupom - ordi Semedi. Otec Josif Holovač tam v priebehu
nárom kolomijsko-černihovskej eparchie 12-ťich rokov pripravil na kňazskú službu
Pavlom Vasilikom, pomocným biskupom 18 bohoslovcov.
Biskup podzemnej cirkvi Alexander Chira
mukačavskej eparchie Ivanom Margityčom,
rímskokatolíckym biskupom Majnekom ho pozval do Karagandy a dňa 15. marca
Antalom, biskupom -ordinárom Ivanom 1983, štyri roky po smrti jeho manželky
Semedim a množstvom kňazov biskup - neverejne vysvätil za biskupa. Po legalizácii
ordinár Ivan Semedi. Za spevu Vičnaja mukačevskej eparchie ho Svätý Otec Ján
pamjať vyniesli rakvu s telom vladyku Josifa Pavol II., bulou z 21. januára 1991 potvrdil
na cintorín do obce Onokivce, ktorá bola za pom ocného biskupa mukačevskej
eparchie. Začal pôsobiť na Užhorodskej
miestom jeho dlhého pôsobenia.
Biskup Josif Holovač sa narodil 11. duchovnej akadémii Teodora Romžu. Po
augusta 1911, vlm stičeve na Zakarpaťí, sledné roky chorľavel a venoval sa už len
v starej, známej kňazskej rodine. Gymna svojim veriacim v Onokivciach.
Biskup Josif Holovač v časoch krutého
ziálne štúdia začal v Užhorode a dokončil
v Chuste. Biskup Alexander Stojka ho pos prenasledovania Cirkvi na Zakaipatí a po
lal na bohoslovecké štúdiá do centrálneho legalizácii mukačevskej eparchie vyoral
seminára budapeštianskej univerzity, tie hlbokú brázdu. Patrí k hrdinskej plejáde
však pod vplyvom vojnových udalostí kňazov, ktorí v podmienkach totálneho
násilia svojimi činmi dokázali vernosť
dokončil v Užhorode.
Za kňaza ho ešte stihol vysvätiť dňa 14. Apoštolskému stolcu.
Vičnaja pamjaí!
septembra 1947 biskup - mučeník ThDr.
Pavol Kušnír
Teodor Romža. Pôsobiť začal v Onokiv-

V Juhoslávii otvorili jubilejný rok
Týždeň od 13. do 20. augusta bol napl liturgie, ktorú slávil spolu s 19 kňazmi udelil
nený množstvom udalosí v duchovnom kňazské svätenie Julianovi Racovi.
Popoludní vladyka posvätil u sestier Slu
živote nášho národa v Juhoslávii a Srbskej
žobníc s niekolkými kňazmi novopostavený
republike.
13. augusta na odpustovom mieste Vodi ikonostas v kláštornej kaplnke Zosnutia
ča, (vzdialeného od Ruského Kerestura len Presvätej Bohorodičky. Tento ikonostas,
3 km) sa uskutočnilo centrálne otvorenie celkovú architektúru, rezbu a ikony vyhoto
Jubilejného roku 2000 pre veriacich v Juho vili Volodimir Sviderskij a Anatolij Soľutenslávii (Juhoslovanskom vikariáte). V tento ko. Je to už ich štvrtý ikonostas, ktorý robili
deň sa tu zišlo do dvoch tisíc veriacich, zo za hranicami Ukrajiny. Jeden je v kaplnke
všetkých našich farností v Bačci a Sremi. Na bohosloveckého seminára v Prešove, ďalší
slávnosti bolo prítom ných 16 kňazov, v Poľsku a Kanade.
Na sviatok Premenenia Pána, 19. augus
z ktorých štyria prišli zo zahraničia, a to
z Ukrajiny, Rumunska, Nemecka a Kanady. ta, vladyka Slavomír udelil nižší stupeň
Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka kňazstva - diakonát subdiakonovi Micha
Slavomír, spolu s prítom ným i kňazmi lovi Chološňajovi a kňazské svätenie Ing.
Jozefovi Selinovi zo Slovenska, ktorý tu
a diakonom Julianom Račom.
Významným dňom v našom duchovnom bude vykonávať dušpastiersku prácu.
V nedelú 20. augusta bol v Midi sviatok
živote bol 15. august, kedy v kaplnke sestier
Služobníc v Ruskom Keresture na rannej - otvorenie Jubilejného roku 2000 pre našich
svätej liturgii, 3 kandidátky -Augustína, veriacich v Sremi. Desať kňazov slúžilo ar
Petra a Arsenija boli oblečené do habitu chijerejskú svätú liturgiu spolu s križevským
a sestra Katarína si pripomenula 60 rokov biskupom Slavomírom. Po nej otec biskup
posvätil novoopravenú farskú rezidenciu.
rehoľného života.
V ten istý deň vo farskom chráme otec
Roman Miz
biskup Slavomír počas archijerejskej svätej

domáce správy
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Tretia ikonopisecká škola
Dom sestier Uršulínok - Meričian na
Ružíne sa už po druhýkrát stal dejiskom
ikonopiseckej školy v poradí už tretej.
Zúčastnilo sa jej spolu 11 účastníkov, z toho
jedna účastníčka bola z podkarpatskej
Ukrajiny a jedna z Českej republiky. Tretiu
školu, ktorú usporiadal Spolok ikonopiscov
sv. Cyrila a Metoda Slovenska, viedli majstri
Košickej školy Mgr. Kamil Dráb, CSsR
a pani Janka Lengvarská.
Na jej otvorení sa zúčastnil aj spolkový
kancelár JUDr. Vincent Luca a hlavný radca
spolku P. ThDr. Ján Babjak, SJ, ktorý bol
zároveň účastníkom tejto školy a napísal
ikonu svojho patróna sv. Jána Krstiteľa.
Mimoriadne teplé počasie trochu unavo
valo, ale nádherné prostredie domu Meri
čian bolo pre všetkých osviežením. K výbor
nej atmosfére prispeli aj tri rehoľné sestry účastníčky školy, ale aj rehoľné sestry Uršulínky. ktoré vedú rehoľný dom Meričian.
Školu navštívili viacerí návštevníci, ktorí
sa zaujímali o písanie ikon a viacerí prejavili
osobitný záujem zúčastniť sa niektorej z ďal
ších ikonopiseckých škôl.
ľkonopiscom pri písaní slúžili tri predlohy:
Pantokrátor, Bohorodička Kazaňská a sv.
Ján Krstiteľ - Predchodca. Každý účastník
si vybral námet podľa vlastnej inšpirácie.
Duchovný program školy bol tiež pestrý.
Písanie ikon sa nieslo v duchu modlitby.
Okrem každodennej rannej svätej liturgie sa

účastníci so záujmom modlili akatisty:
k pánu Ježišovi, k Bohorodičke, k Životo
darném u Svätém u D uchu a Ďakovný.
Taktiež Ježišovu modlitbu sa modlili nielen
súkromne, ale aj spoločne.
Ako vítané uvoľnenie poslúžil nedeľňajší
výlet na neďaleký Sivec, z ktorého je nádher
ný výhľad na široké okolie a tiež návšteva
Ružínskej priehrady. Odvážnejší vyskúšali jej
prijemne teplú vodu. Ukončenie písania ikon
bolo v piatok večer, ale niektorí dopisovali
aj po polnoci. Najkrajším zážitkom bola sv.
liturgia v sobotu napoludnie, pri ktorej
Školiteľ o. Kamil Dráb, CSsR, majster ko
šickej ikonopiseckej školy posvätil všetky
nové, originálne ikony.
Účastníci sa rozchádzali s presvedčením,
že budú pokračovať v písaní ikon aj doma
podľa technického a duchovného kánonu.
Tieto ikony si v budúcnosti budú môcť pre
zrieť aj tí, ktorí navštívia Slovenské technické
múzeum v Košiciach, kde chceme každoroč
ne usporiadať mesačnú výstavu ikon Košic
kej školy. Pripomínam, že prvá výstava ikon
Košickej školyprebiehlav spomínanom mú
zeu od 14. augusta do 15. septembra 2000.
Aj tretia škola ikonopiscov, podobne ako
prvá a druhá, bola fotograficky zdokumen
tovaná. Materiály o jej priebehu a výsled
koch budú uložené v Kronike SISCMS
v Košiciach.
Ján Babjak, SJ
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BRATISLAVA
23.-24. septembra 2000
SOBOTA-23. 9.2000
k o n k a t e d r Al a
SVÄTÉHO MARTINA V BRATISLAVE

ZDOBA (jm) - Dňa 6.8.2000 do farnosti
Zdoba - Sady nad Torysou zavítal košický
apoštolský exarcha vladyka Milan Chautur
CSsR, kde vykonal posviacku zrekonštruo
vanej farskej budovy a zároveň spolu
s kňazmi - rodákmi, kňazmi košického
protopresbyterátu a veriacimi slávil chrá
mový sviatok Zosnutia Presvätej Boho
rodičky. V homílii sa vladyka Milan zameral
na nebo, ktoré Pán Ježiš pri svojom preme
není ukázal svojím učeníkom na hore Tábor
a zároveň poukázal na nebo, ktoré dosiahla
M ária ako tá, ktorá verne nasledovala
svojho Syna. Poobede sa na miestnom
ihrisku konal futbalový zápas medzi býva
lými hráčmi FC Zdoba a duchovenstvom.
Večer sa vladyka M ilan stretol s deťmi
a mládežou pri ohni vo farskej záhrade.

ČIRČ (TK PB) - Celodiecézna jubilejná
odpustová slávnosť Uspenia Presvätej Bo
horodičky vyvrcholia v nedeľu 3. septembra
v Čirči slávnostnou archijerejskou sv.
liturgiou, ktorú slávil prešovský diecézny
biskup Mons. Ján Hirka za účasti protoihum ena baziliánov Polikarpa Štefana
Jacoša OSBM, dekana Vasiľa Feckaniča,
velkého počtu kňazov, rehoľníkov, boho
slovcov a niekoľko tisícok veriacich.
PREŠOV (slovo) - V pondelok 4. septembra
sa v katedrálnom chráme za účasti žiakov,
učiteľov i rodičov uskutočnila svätá liturgia
z príležitosti začiatku školského roku.

100 MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENCA * 9.00 KONCELEBROVANÁ SVÄTÄ OMŠA * 10.00 KATECHÉZA
EUCHARISTIA AKO POKRM * 11.00 KATECHÉZA EUCHARISTIA AKO
TRVALÁ PRÍTOMNOSŤ * 11.30 SVEDECTVÁ * 12.00 ADORÁCIA
EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE * 17.00 SVÄTÉ OMŠE - JEŽIŠ KRISTUS,
JEDINÝ SPASITEĽ SVETA, CHLIEB PRE NOVÝ ZlVOT

PREŠOV (TK PB) - V stredu 6. septembra
vo veľkej zasadačke Gréckokatolíckeho
biskupského úradu v Prešove, pod vedením
biskupského vikára Pavla Repka zasadala
komisia pre prípravu akcií konaných v rámci
Veľkého ju b ilea 2000. Na program e
zasadania bola príprava akcií, ktoré sa usku
točnia v prešovskej diecéze do konca roku
2000.

NEDEĽA-24.9.2000
NÁMESTIE SLOBODY
9.00 PRIVÍTANIE ÚČASTNÍKOV KONGRESU * PROCESIA NA NÁMESTIE
SLOBODY * 10.00 SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA * 11.30 GRÉCKOKATOLÍCKA
EUCHARISTICKÁ SUPLIKÁCIA * TEOFORICKÁ PROCESIA DO
KONKATEDRÁLY SV MARTINA

ABRANOVCE (TK PB) - Odpustová sláv
nosť N arodenia Presvätej Bohorodičky
v novozaloženej farnosti Abranovce rodisku otca biskupa Jána Hirku, sa usku
točnila v nedeľu 10. septembra. Hlavným
celebrantom a kazateľom bol biskupský
vikár Pavol Repko.

pre mladých

BYSTRÁ 2000
9. ročník stretnutia gréckokatolíckej mládeže
“A S lo vo sa telom sta lo
a prebývalo m edzi nami. ” (1J n
1, 14)
V Jubilejnom roku 2000 po
čas letných prázdnin už po deviatykrá't bolo stretnutie grécko
katolíckej mládeže v rekreačnom
stredisku MH Bystrá pri Humennom.
Chlapci a dievčatá z rôznych
kútov Slovenska prichádzajú na
jednotlivé turnusy, aby vytvárali
pestrofarebnú mozaiku mladej
gréckokatolíckej cirkvi, ktorá je
nádejou pre tretie tisícročie. Mla
dí ľudia v prírodnom chráme ti
cha zakusujú Božiu blízkosť
a Božie objatie. Tu sa rodia roz
hodnutia nastúpiť na Ježišovu
cestu, aby objavili pravé hodnoty,
zmysel a cieľ svojho života. Za
stavujú sa v uponáhľanom zho
ne života pri Jakubovej studni,
aby čerpali z prameňa živej vody.
Tu sa učia žiť a chodiť do školy
Ježiša a Márie, aby boli hodno
vernými svedkami radostného
posolstva evanjelia pre dnešný
svet. Áno, tu na Bystrej mladí
prežívajú, že “Toto sú dni Eliáša,
ked preniká svet Pánov hlas...
Toto je čas Ezechiela, ked kosti
suché ožijú... a my sme tí pozva
ní jemu slúžiť a ohlásiť, čo zveril
nám...” Je nádherné počuť na
Božie zvestovanie od mladých
ľudí tu na Bystrej Máriino Fiat,
aby tak “Slovo sa stalo telom
a prebývalo medzi nami”(Jn 1,
14).
Tohtoročné stretnutie mla
dých sa nieslo v duchu posolstva
Svätého Otca Jána Pavla II. mla
dým na celom svete pri príleži
tosti 15. svetového dňa mládeže
“A Slovo telom sa stalo a pre
bývalo medzi nami”(Jn 1, 14).
Stretnutie prebiehalo v troch
turnusoch: 31. 7. - 4. 8. 2000 10 až 13 rokov; 7. 8 .- 11.8.2000
- 17 a viac rokov a 14. 8 .-1 8 . 8.
2000 - 14 až 16 rokov.
Z odpovedným i vedúcim i
stretnutia za prešovskú eparchiu
boli otec ThLic. Miroslav Iľko
a za košický exarchát otec Štefan
Keruľ-Kmec. Celkový počet
účastníkov stretnutia bolo 1560.

Za prvý turnus bol zodpo
vedný otec Mgr. Marek Kovaľ.
Prežívali sme ho v prvopiatkovom týždni, v znamení odpúšťa
júcej Božej lásky. Druhý turnus
mal na starosti otec ThLic. Mi
roslav Iľko. Tento turnus pre
biehal po sviatku Premenenia
Pána, kde m ladí ľudia p ri
chádzali na horu Tábor, aby tam
odovzdali svoje kamenné srdce
a dostali srdce nové. Tretí turnus,
ktorého vedúci bol otec Mgr.
Rastislav Višňovský sme pre
žívali v atmosfére sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky.
Rozjímajúc o tom, ako hľadať

a nachádzať Ježiša tak, ako jeho
matka Mária.
Chlapci a dievčatá boli roz
delení do skupín, ktorých vedú
cimi boli bohoslovci, rehoľné
sestry, študenti teológie a mladí
aktivisti z farností.
V pondelok večer bolo pred
stavenie mladých podľa deka
nátov. V utorok sme rozoberali
tému “Ježiš nás pozýva poznávať
lásku nebeského Otca, ktorú
nám ukazuje v darovaní Syna na
kríži”. V stredu to bola téma:
“Ježiš nás pozýva k svätosti”. Vo
štvrtok to bola téma: “Ježišova
matka, matka Cirkvi i každého

kresťana nám ukazuje cestu”.
Tieto témy rozoberali kňazi vo
svojich prednáškach. Po pred
náške nasledovala práca v sku
pinách, ktorá vyvrcholila každý
večer v ozvenách.
Stretnutie mladých obohatili
svojou návštevou naši otcovia
biskupi. J. E. Ján Hirka, pre
šovský sídelný biskup a košický
exarcha Mons. Milan Chautur,
CSsR. Po koncelebrovanej svätej
liturgii nasledovali živé diskusie,
kde otcovia biskupi odpovedali
na aktuálne otázky mladých.
Denne si mladí mohli vybrať
z pestrého programu: vedomost
ný biblický kvíz, športová
olympiáda, otázky na telo a rôz
ne súťaže. Večerný program spes
trili hudobné skupiny Hurikán,
Anastazis, Kapucíni a Stanley.
Pekný duchovný zážitok nám
ponúkla evanjelizačná skupina
“H nutie svetlo a život” pod
vedením otca Petra Komanického.
Záverečný štvrtkový večer
vyvrcholil pestrým zábavným
program om , ktorý pripravili
bohoslovci a študenti teológie.
Každý večer v ozvenách sme
mohli prežívať Boží dotyk
a Božiu blízkosť, ked mnohí mla
dí otvorili svoje srdce a roz
právali o tom, čo Boh robí v ich
životoch. Aké je to úžasné
dobrodružstvo kráčať s Ježišom
po mori života, kde vo svojich
dlaniach cítime teplo Ježišovej
ruky. Tieto svedectvá mladých
boli pre nás výzvou urobiť
rozhodujúci krok viery a chytiť sa
podávajúcej Ježišovej ruky.
V piatok po rannej modlitbe
poďakoval otec Miroslav Iľko
nebeském u Otcovi za d a
ry, požehnania a milosti, ktoré
sme dostali počas týchto dní
v jubilejnom roku. Poďakoval
všetkým účastníkom stretnutia,
kňazom, vedúcim skupín, ve
dúcej rekreačného zariadenia
pani Márii Hricenkovej a všet
kým pracovníkom tohto re
kreačného zariadenia. Ďalej
poďakoval sponzorom Renovabis a Spolku sv. Cyrila
a Metoda, predsedovi pastorácie
m ládeže za exarchát otcovi
Štefanovi Keruľ-Kmecovi, ktorý
počas všetkých turnusov zazna
menával program na videopásku. Posledný turnus sme ukončili
pred prírodným oltárom pápež
skou hymnou a mnohoľistviem.
Na záver niekoľko postrehov
a svedectiev z tohtoročného stre
tnutia mladých:

kalendár
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Tomáš: Som veľmi rád, že
som prišiel na toto stretnutie.
Len minulý týždeň som ležal na
nemocničnom lôžku a hlavou mi
vírili rôzne myšlienky: o smrti,
večnosti...
Otvoril som si Sväté písmo
a v knihe Žalmov som čítal
povzbudivé slová: Moja sila
a chvála je Pán. On sa mi stal
záchrancom...
Tu, počas pobytu na Bystrej
dozrelo vo mne povolanie ku
kflazstvu. Vďaka za to Pánovi.
Lenka (stála účastníčka tých
tostretnutí, ktorá vedie hudobnú
skupinu Bystrianka):
Veľmi rada tu prichádzam, do
tejto oázy ticha. Na tvári mla
dýchľudí a ich radostnom speve,
ktorýmoslavujú Boha, vidím, že
Boh žije vo svojej cirkvi. Ďaku
jem nebeskému Otcovi za dar
hlasu, že ho môžem využiť a po
slúžiťdruhým.
Hymnou tohtoročného stre
tnutia mladých bola pieseň:
“Vnebije parádna klíma, tam je
fajn...” Skutočne pri tejto piesni,
ale aj pri iných zo spevníčka som
prežívala kúsok neba na zemi.
To, čo som tu prežila pri práci
v skupinách, chcem priniesť do
mov a deliť sa s inými. Som
rada, že v našej farnosti je neokatechumenátne spoločenstvo,
kde sa môžem s bratmi a sestra
mi deliť o svoje skúsenosti z pre
žívania Božej prítom nosti.
Z ozvien mladých ma oslovilo,
že v našich rodinách sa nedá žiť
len z tradičného kresťanstva, ale
je potrebné ísť do hĺbky, budovať
svoj osobný vzťah so živým
Ježišom. Na nás má svet vidieť,
že sme Ježišovi priatelia. Nie len
v cerkvi, ale všade tam, kde ži
jeme.
Rehoľná sestra Bernardeta,
SNPM: Ďakujem Pánovi, že
som mohla prísť na toto stre
tnutie. Celý rok som sa modlila,
aby Božie požehnanie preniklo
tieto stretnutia. Pri rozhovoroch
s mladými cítim, že je veľa pro
blémov v našich kresťanských
rodinách. Treba vrátiť do našich
. rodín živého Ježiša. Nestačí, keď
Ježiša máme len na stene. Vidím
hlad mladých ľudí po ducho
vnýchhodnotách. Mladým treba
povedaťpravdu a ukázať svojím
y príkladom cestu k Ježišovi. Ak
počúvame zlú hudbu, pozeráme
nemravné programy v televízii
a čítame nevhodné knihy, potom
nie sme schopní ani ochotní po
čúvaťBoha. Boh potrebuje ticho
pokračovanie na strane 19

Liturgický kalendár
Pondelok 1 8 . 9 . - Eumen, biskup
Gal 2,11-16, zač. 202; Mk 5,24-34,
zač. 21

Streda 2 0.9. - Eustat, veíkomučeník
Gal 3,15-22, zač. 207; Mk 6, 7-13,
zač. 23

Utorok 26. 9. - Deň odchodu do
večnosti sv. Jána, apoštola a evan
jelistu; Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce alebo každodenné. Tropár
0 apoštolovi. Sláva kondák o apoš
tolovi, I teraz podlá predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten o apoštolovi.
1 Jn 4,12-19, zač. 73; Jn 19,25-27;
21, 24-25, zač. 61

Štvrtok 2 1 . 9 . - Kodrat z Magnezie,
apoštol; Oddanie Povýšenia sv. Kríža
Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti sú
ako 14. septembra. Gal 3, 23-29; 4,
1-5, zač. 208; Mk 6, 30-45, zač. 25

Streda 27.9. - Kallistrat a spoločníci,
mučeníci; Rúcho červené. Menlivé
časti zo stredy alebo o mučeníkoch.
Gal 6, 2-10, zač. 214; Mk 7,14-24,
zač. 29

Utorok 1 9 . 9 . - Trofim a spoločníci,
mučeníci; Gal 2,21; 3,1 -7, zač. 204;
Mk 6 ,1 -7 , zač. 22

ZmyšHenoknakaždýdeň
Povýšenie sv. kríža

"Sám si niesol krtz..."(¿n 19,17).
Istý kňaz rozpráva, ako pri práci čírou
náhodou prišiel na veľmi starý testament,
poslednú vôľu zomierajúceho, ktorú
napísala v roku 1453 nejaká Alžbeta. Tá
posledná vôľa ho nezaujímala, no zaujalo
ho jedno slovo. Bolo tam totiž napísané:
“ Alžbeta, ležiac v Božej kázni, sa
rozhodla takto...”
Všimnime si tieto slová: ležiac v Božej
kázni, t. j. v chorobe, v utrpení... Kolko
kresťanského ducha bolo u týchto našich
predkoch, ktorí tak hovorili o chorobe, o
utrpení a bolestiach svojho života, čomu
my hovoríme: kríze.
Nedeľa po Povýšení sv. kríža
“ Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov

a povedal im: «Kto chce ísť za mnou,
nech zaprie sám seba, vezme svoj kríža
nasleduje ma...»"{Mk 8, 34).

Piatok 22.9. —Fokas, biskup
Rúcho červené. Menlivé časti z piatku
alebo o biskupovi. Gal 4, 8-21, zač.
210; Mk 6, 45-53, zač. 26
Sobota 23. 9. - Počatie sv. Jána,
predchodcu a krstiteľa Pánovho
Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár zo sviatku Počatia proroka.
Sláva kondák zo sviatku Počatia
proroka, I teraz podlá predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten zo sviatku
Počatia proroka. 1 Kor 4,17-22; 5,
1-5, zač. 132; Gal 4,22-27, zač. 210;
Mt 24, 1-13, zač. 97; Lk 1,5-25,
zač. 2

Štvrtok 2 8 . 9 . - Charitón, vyznávač;
Václav, svätý; Rúcho svetlé. Menlivé
časti zo štvrtku alebo o svätých. Ef 1,
1-9, zač. 216; Mk 7, 24-30, zač. 30
Piatok 29.9. - Kyriak, prepodobný
Menlivé časti z piatku (rúcho červené)
alebo o prepodobnom (rúcho svetlé).
Ef 1, 7-17, zač. 217; Mk 8, 1-10,
zač. 32
Sobota 3 0 .9 .-Gregor, biskup; Rúcho
svetlé. Menlivé časti zo soboty alebo
o biskupovi. 1 Kor 10, 23-28, zač.
146; Mt 24, 34-37. 42-44, zač. 101

Nedeľa 1 . 1 0 . - Ochrana Presvätej
Nedeľa 24.9. -Tekla, prvomučeníčka Bohorodičky
a apoštolom rovná
- 1 6. nedeľa po 50-nici - 7. hlas
-1 5 . nedeľa po 50-nici - 6. hlas
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je
Rúcho svetlé. Radové evanjelium na Lk 1, 39-49. 56, zač. 4. Antifóny sú
utierni je štvrté. Antifóny sú nedeľné. nedeľné. Tropár z hlasu a zo sviatku.
Tropár z hlasu. Sláva kondák z hlasu, Sláva kondák z hlasu, I teraz kondák
I teraz podľa predpisu. Prokimen, zo sviatku. Prokimen, aleluja a pričas
aleluja a pričasten z hlasu. 2 Kor 4, ten najprv z hlasu a potom zo sviatku.
6-15, zač. 176; Mt 22, 35-46, zač. 2 Kor 6,1-10, zač. 181; H e b 9 ,1-7,
92
zač. 320; Mt 25,14-30, zač. 105; Lk
Pondelok 2 5.9. - Eufrozínia, prepo- 10,38-42; 11, 27-28, zač. 54; Na
dobná; Rúcho svetlé. Menlivé časti miesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a IX. irm os z kanóna Ochrany na
z pondelka alebo o prepodobnej.
Gal 4,22-31; 5,1-10, zač. 211; Mk utierni.
Vojtech Boháč
6,54-56; 7,1-8, zač. 27

Albino Luciani, neskorší pápež Ján Pavol
I., napísal knihu s názvom Listy včeraj
ším. Sú to listy k významným osobnos
tiam v dejinách. Medzi inými napísal aj
list Ježišovi. Ohľadom blahoslavenstiev
píše: “V ten deň, keďsi učil: Blahoslavení
chudobní, blahoslavení prenasledo
vaní... ja som nebol pri Tebe. Keby som
bol býval, bol by som Ti pošepol do
ucha: Ó, Pane, nehovor tak, ak chceš mať
nejakých nasledovníkov. Nevidíš, že
všetci idú za bohatstvom a pohodlím?
Cato sľúbil vojakom africké figy, Caesar
zase bohatstvo Galie, a tak išli za ním.
Ty sľubuješ chudobu, prenasledovanie.
Kto Ta bude nasledovať?”
Svätopisci zhrňujú na týchto miestach
(porov. Mt 16, 24-27; Lk 9, 23-26) päť
rôznych poučení Ježiša Krista o duchu
jeho učeníkov, totiž bezvýhradnej odda
nosti do Božej vôle, i keď to znamená ísť
po krízovej ceste... V kresťanskom zmys
le nemožno prehliadnuť podobnosťnáš
ho Pána, ktorý niesol svoj kríž na Golgotu. Pre kresťana to znamená, že má prijať
Božiu vôľu ako Ježiš s úplnou odovzda
nosťou, aj keď to bude krížová cesta.
15. nedeľa po ZSD

“ Milovaťbudeš...” (Mt 22, 37; 39).
Otec šiel so svojím dieťaťom ulicami
mesta, kde bolo plno obchodov. Niesol
tašku plnú balíčkov a nevrlo povedal
dieťaťu: “ Kúpil som ti červenú teplákovú
súpravu, kúpil som ti kolieskové korčule,
kúpil som ti robot... Čo ti mám ešte
kúpiť?”
“Vezmi ma za ruku” , povedalo dieťa.
Keďsa v osobných a rodinných vzťahoch
začne účtovať, všetkému je koniec.
Jediné, čo prinesieme so sebou pred
Boha, je naša schopnosť milovať.... Boha
nadovšetko a blížneho ako seba
samého... “Na týchto dvoch prikázaniach
spočíva celý Zákon i Proroci” (Mt 22,40).
-fd-

ozna my/relax
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EFFATHA
G
1. Bože, Ty si spravodlivosť moja,
e
vyslyš ma, ked volám o pomoc.
C
časopis gréckokatolíckej cirkvi
V súžení si mi uľavil,
Ročník XXXII.
D
zmiluj sa nado mnou.
S cirkevným schválením
Gréckokatolíckeho biskupstva
G
h
pod č.j. 3317/99
R: Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu,
C
a
D
Vydáva Náboženské vydavateľ
než majú tí, čo oplývajú vínom.
stvo PETRA.

Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove
Dekan GBF PU v Prešove vypisuje výberové konanie na
obsadenie učiteľských miest:
Katedra biblických vied a jazykov
vysokoškolský učiteľ - 2 miesta
predmety: Anglický jazyk, Grécky jazyk
docent - 1 miesto
predmety: Staroslovienčina, Cirkevná slovančina
Katedra kánonického práva
vysokoškolský učiteľ - 2 miesta
predmety: Kánonické právo

Katedra kresťanskej filozofie a etiky
Šéfredaktor:
2. M nohí hovoria, kto nám ukáže
vysokoškolský učiteľ - 1 miesto
Mgr. Juraj Gradoš
pravé šťastie.
predmety: Didaktika etiky, Bioetika, Kresťanská
Cenzor:
Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre. ekológia
Mgr. Marek Pulščák
Redaktori:
Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie v prísluš
Adriana Dolinská
Ján Jalakša
Správne nom odbore a udelenie kanonickej misie od diecézneho
biskupa.
Mgr. Valéria Juričková
riešenie
Mgr. Katarína Rabiková
Ďalej sa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie vedú
Adresa redakcie
ceho zamestnanca fakulty - tajomníka.
SLOVO, Hlavná 1
P.O.Box204,08001 Prešov
Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie v prísluš
tel./fax: 091-7733323
nom odbore a súhlas Velkého kancelára fakulty - diecéz
e-mail: slovogrk@nextra.sk
neho biskupa.
Web stránka:
http:
Predpokladaný nástup: 1. október 2000
//home.nextra.sk/greckoka/
Externí redaktori:
Prihlášky do konkurzu je potrebné zaslať do 2 týždňov od
Košice: Mgr. Michal Hospodár
uverejnenia tohto oznamu na adresu:
tel./fax: 095-6421712
Dekanát Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty
Kanada: Jozef E. Suchý
Prešovskej univerzity v Prešove
e-mail: jesuchy@pathcom.com
Ul. biskupa P. Gojdiča 2
Vojvodina: Mgr. Roman Miz
080 01 Prešov
Dnešné otázky:
tel./fax: 00381-21-615590
1. Sv. Gorazd bol:
A-Slovák; B-Grék; C-Nemec
Osvit, tlač a väzba
2. Roman Sladkopevec bol:
Vydavateľstvo Michala Vaška,
A-diakon; B-kňaz; C-biskup
Prešov
3. Prvá zmienka o Lutine je z roku:
Predplatné:
A-1341; B-1442; C-1485
260 Sk (celoročné)+ poštovné
4. Mukačevský biskup Josif Holovač sa narodil v roku:
130 Sk (polročné)+ poštovné
A-1900; B-1911; C-1918
Poštovné:
Slovensko: do 5 ks: 52 Sk/ks
Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom Najnovší blahoslavený pápež
nad 5 ks zadarmo
zasielajte na adresu redakcie s označením: súťaž so slovom
Letecky: 1144 Sk (34 USD)/ks
do 29.09.2000. alebo ich doručte do schránky na Hlavnej 1
Pozemne: 520 Sk (20 USD)/ks
vPrešove.

pre skúšku váško postreku

slovo
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Výherca získa knihu Milostivý čas I. a nástenný kalendár

Redakcia si vyhradzuje právo
na úpravu príspevkov.
Zaslané rukopisy nevraciame.

M

INDEX: 49618
Noviné zásielky: 13/VsRP/99

M

2001 .

Snímka titulnej strany:
Odpust v Lutine 27.08.2000
Foto: archív.

VÝHERCOVIA:
Číslo 15-16 (ide o dvojčíslo, tak dvaja)
Správne odpovede: A B C A
Výhercovia: Eva Fabiánová, Stará Ľubovňa
Božena Hriceňáková, Lipany
Blahoželáme.

M

PS pre ostatných: píšte a vyhrajte!!!

Narkomani
a Medžugnrie

0 liečení drogovo závislých
v pútnickom meste
Pripravujeme:

Reportáže z najväčších
pútnických miest

inzercia
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SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA
NOVÝ
ZAKLADAJÚCI ČLEN

Struňáková z V ranova nad
Topľou.
Marta Čurmová z Budkoviec,
Juraj Ivan zo Sadov nad To
rysou, Michal Kica z Koňuša,
Mária Kmecová z Vranova nad
Topľou - Lomnice, Mária Simková z Hrabovčíka, Mária Špontáková zo Stretavy, Helena Vasilišinová z Tijaša a A lžbeta
Zubková z Vranova nad Topľou
- Lomnice.
M ária Beľušová z M alých
Ozoroviec, Anna Cinčárová z
V ranova n/T - Č em erného
a M ária Luptáková z Košíc Šace.
Otec Ladislav Labanič z Ko
šíc.

Do ústredia SSCM v M icha
lovciach prišla ďalšia prihláška
za zakladajúceho člena. Stal sa
ním ekonóm, Ing. Marián Tkáč,
CSc. Nový člen patrí medzi uve
domelých gréckokatolíkov žijú
cich v Bratislave. Osobitne nás
teší záujem aj o te n to d ru h
členstva v našej cyrilometodejskej ustanovizni. Túžbou spolku
je na prelome storočí dosiahnuť
rovnú stovku zakladajúcich čle
nov. Či sa to podarí, závisí aj od
Všetkým jubilantom vypro
každého z nás. Pripomíname, že
sujeme
hojnosť Božích milostí.
zakladajúcim členom SSCM sa
Na mnoho rokov, šťastných
môže stať každý, kto raz natrvalo
zaplatí 5 000 Šk na účet spolku rokov!
- 35a tým dokum entuje záu jem
o rozvoj cyrilometodskej tradície.
NEZAPLATENÉ
Oslovme našich príbuzných,
ČLENSKÉ 1999 a 2 0 0 0 susedov a priateľov a ponúknime
Prosím ľarnosti, ktoré neza
im členstvo v našom spolku.

BYSTRÁ 2000

9. ročník stretnutia gréckokatolíckej mládeže
v nás, aby sa mohol k nám pri
hovoriť. Co hovoríme, to aj ži
jeme.
Prednedávnom som sa vrátila
z Medžugoria. Chcela by som sa
s vami ešte podeliť o to, čo Pan
na Mária chce od nás dnes. Ten
to svet je ako obor Goliáš. Chce
nás vrhnúť do sebazničenia.
Skúsme my, ako mladý Dávid
postaviť sa mu na odpor. Obleč
me si Božiu výzbroj: denne čítaj
me Sväté písmo, začnime v časti
evanjelistu M atúša kapitolou 6,
7 a 8. Božie slovo čítajme nahlas.

tuácii prišlo veľa mladých ľudí na
toto stretnutie. Čosi ich tam tiah
ne. Z toho vidno, že je to Božie
volanie... a my odpovedáme...
Ako spievame tu na Bystrej v jed
nej z piesní.
M ladí počujú Boží hlas vo
svojom srdci a idú hľadať Božiu
tvár. Je vidieť, že sa mládež dá
formovať Božím Duchom. Stre
tnutie s kňazmi, či už vo sviatosti
zmierenia, alebo v duchovných
rozhovoroch, im ukazuje správ
ne hodnoty, pre ktoré sa oplatí
žiť. To je tá cesta, ktorú ponúka

Môžeme ostať pri tom slove, kto
ré nás osloví, prijať ho ako Mária
do svojho srdca.
Denne sa modlime sv. ruže
nec. radostný, bolestný a slá
vnostný. Tak vstúpime do života
Ježiša Krista od narodenia až po
vzkriesenie.
Počas sv. liturgie pri prijímam
Eucharistie máme vnímať oso
bný kontakt s Ježišom. Byť pri
Ježišových nohách a počúvať ho
ako Mária v Lazárovom dome.
Dôležitá je mesačná sv. spo
veď, lebo len čisté srdce môže
uvidieť Boha.
M atka Božia prosí o p ô st
v pondelok, stredu a piatok iba
o chlebe a vode. Pôstom a mod
litbou môžeme odhaliť hriech
v našom živote.
Otec ThLic. Miroslav Ilko,
zodpovedný vedúci stretnutia
mládeže v Bystrej:
Títo mladí chlapci a dievčatá
sú povzbudením pre Cirkev. Na
priek nepriaznivej finančnej si

Ježiš, to je tá pravda a život,
ktorý keď žijeme, dáva nám Ježiš
v hojnosti. Lebo Ježiš povedal:
“Ja som prišiel, aby ste mali život
a to život v hojnosti” (Jn 10,10).
V tomto jubilejnom roku vidí
me ovocie jubilea, že Boh vylieva
svojho Ducha v hojnosti. Vyzý
vam chlapcov aj dievčatá, aby
svoje zážitky písali do Slova
a iných kresťanských časopisov.
To, čo ste tu na Bystrej zažili, za
žívaj te ďalej vo svojich far
nostiach pri stretnutiach mla
dých.
Už teraz sa pripravujeme na
stretnutie mládeže v roku 2001.
začnime svoju prípravu tak, že
každý deň sa pomodlíme krátku
modlitbu za účastníkov stretnu
tia v budúcom roku. Spievajme
si hymnu mladých na Jubilejný
rok 2000: “Zas nová jar prichá
dza, čas, keď sa všetko mení, tak
znovu môžeš začať žiť so srdcom
otvoreným”.

platili členské za posledné dva
roky, aby tak urobili čo najskôr.
Ide
o farnosti:
V septembri to h to roku si
Bardejov - 13 členov
významné životné ju b ile u m
Brezina - 28 členov
pripomínajú títo naši členovia:
Kazimír - 18 členov
Veronika B aran išin o v á zo
Prešov - 60 členov
Sečovskej Polianky, Paulína DieSpišská Nová Ves - 32 členov
nešová zo Slivníka, Jozef Hakoš
Zempl. Jastabie - 19 členov
z Lesného, MUDr. Dušan KosNAŠI JUBILANTI

tovčík z Vranova n/T - Lomnice,
Za rok 2000 nezaplatili
Mária Lisoňová z Košíc, Jarka
Bratislava - 15 členov
Medzibrinská z N acinej Vsi,
Humenné - 48 členov
Štefan Pristáš zo Sečovskej
Jastrabie
n/T - 13 členov
Polianky, o. Mgr. Peter Rusnák
Košice - 178 členov
z Prešova. Ing. Mikuláš Sigeti zo
Levoča - 21 členov
Žiaru nad H ronom a M ária
Michaľany - 13 členov
Timková z Košíc.
Okružná - 20 členov
Ján Dudlák zo Starej Ľubov
Sačurov - 71 členov
ne, Helena Macalová zo Spišskej
Svidník - 74 členov
Novej Vsi. Ing. Vladimír MolčaTrnkov
- 11 členov
nyi z Košíc a Anna Rošková zo
Záhora.
Ak ste medzitým zaplatili, oz
Mikuláš Danko z Vranova n/
námte
nám to do ústredia v Mi
T. - Čemerného, Michal Hatrák
zo Zemplínskeho Jastrabia, Ing. chalovciach. Ďakujeme.
Andrej Kohút z Košíc, Jozefína
Výbor spolku
Mažová zo Strážskeho a M arta

Tvrdá väzba: 120 Sk (PC: 130 Sk)
objednávky (na dobierku) zasielajte na adresu:
PETRA, P.0.Box 2 0 4 ,0 8 0 01 Prešov čím skôr N!
Tlač v obmedzenom množstve III

Ján Karas

predplaťte si siovo
na celý rok2001
do konca novembra
a ušetríte poštovné

EZMENEN
individuálne predmmne (do 5ks)
na polrok.^i(K-& Š + 39 Sk poštovné za kus = 169 Sk
na celý rok: 260^ Sk + 78 Sk poštovné za kus = 338 Sk
hromadný odber (nad 5ks)
na polrok: 130 Sk
na celý rok: 260 Sk
Poštovné/ks na rok do cudziny: Európa: 312,- Sk
USA/Kanada: 872,- Sk

f f

:

h

ružová 22, prešov, tehlfax: 091-77

11

407, e-ma

