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myšlienka
mesiaca
Toto h o vo rí A m e n , v e rn ý  a p ra v d ivý S ve dok, 

Počiatok Božieho s tvo re n ia : „H ľa , stojím 
p ri dverách a klopem . Kto počúvne môj 
hlas a o tv o r í  d v e r e , k tom u vojdem  
a budem s ním v e č e ra ť a on so m nou. 
Toho, kto zvíťazí, posadím  vedľa seba na 
svojom  t r ó n e , ako som  aj ja  zvíťazil 
a zasadol som s mojím Otcom na jeho 
tró n e .
Kto má uši na počúvanie, nech p o č ú v a ."

Zjv 3,1411.20-22

VII. Medzinárodné 
fórum mladých

Peter Popík zo Svidníkasa zúčastnil ako 
zástupca slovenskej mládeže na VIL Me
dzinárodnom fóre mladých v Ríme. Po prvý
krát bol jedným z delegátov zo Slovenska zás
tupca za gréckokatolícku cirkev.
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NajpoiÉeiiejši sa 
stal najdôslojnej-
V  W

sim
Jedinou osobnosťou, o ktorú sa mohli 

oprieť gréckokatolíci bol otec biskup Pavol 
Peter Gojdič. Nikdy sa neznížil k získaniu si 
sympatií mocných tohto sveta, ani gardistov 
a ani komunistov.
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Sv. František
V Cirkvi máme nespočetné množstvo 

svätých. Každý jedensa stretol s Božou 
milosťou. Božia milosť spôsobila v ich živote 
veľké zmeny, ktoré ovplyvnili ich život natrvalo. 
Tí, ktorých oslovil Boh svojou milosťou a oni 
na ten hlas odpovedali, zmenili svoj život 
a oslavujeme ich ako svätých. Každý deň sa 
stretávame s jedným z tohto nesčítateľného 
radu, ktorý sa stretol s Božou milosťou. Jed
ným z nich bol aj svätý František z Assisi.
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z  slovo

Narkomani 
v Medžugorí

Všetci, k torí žijú v kom unite závislých 
narkomanov v Medžugorí, sú si navzájom 
rovní. Každý môže odísť, kedy chce. Cesta 
v komunite trvá približne 3 - 4  roky. Na konci 
cesty sa u mnohých chlapcov rodí želanie 
založiť si vlastnú rodinu.
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úvodník

ICLic. Jozef Zorvan
správca farnosti Rafajovce

M ilí čitatelia!

Určite by sme ťažko našli rodiča, ktorý by 
tvrdil, že mu vôbec nezáleží na výchove svojich 
detí. A predsa, koľkých chýb sa v oblasti výchovy 
dopúšťam e! Jed n o u  z nich  je n e jedno tnosť  
rodičov.

M ožno to poznáme aj z vlastných skúseností. 
Otec niečo zakáže, ale m am a to dovolí. Keď sa 
potom  otec spýta: “Prečo si ma neposlúchol?” 
Odpoveď znie: “M am a mi to  dovolila .” Y tej 
chvíli je o tec bezm ocný , lebo  dieťa je  pod 
ochranou matky. K čom u takáto nejednotnosť 
vedie? Nedávno mi povedalo jedno dievča: “Keď 
chcem byť dlho vonku, nejdem za m am ou, ale 
za otcom. Ak však potrebujem  peniaze, idem za 
mam ou, lebo viem, že od nej dostanem  viac.” 
Dieťa sa veľmi rýchlo naučí nejednotnosť rodičov 
využívať pre seba. N ešťastní sú obaja rodičia 
a neskôr samozrejme aj dieťa, pretože sa nenaučí 
správne jednať a konať.

Snáď aj preto, že v rodinách majú niektorí 
veriaci zlú predstavu o Pánu Bohu i o Panne 
Márii. Niekedy to vyzerá tak, akoby bol Pán Boh 
tvrdý, trestajúci a nemilosrdný, ale Panna M ária 
milá a láskavá, ktorá chce pred Bohom zakryť 
všetky naše hriechy a zad rž iav a  “tre sta jú cu  
Božiu ruku.”

Títo ľudia povedia: “Keď niekoho Pán Boh 
nepustí do neba dverami, M ária ho tam  pustí 
o k n o m .” P otom  aj ich život zodpovedá ich 
zm ýšľaniu. P om od lia  sa  sv. ruženec, či inú 
m ariánsku pobožnosť, ale Boha neposlúchajú. 
Tieto modlitby sú dobré, ale same' o sebe k spáse 
nestačia. Pán Ježiš povedal: “Nie ten, kto mi 
h o v o rí “P an e , P a n e ”, vo jde do nebesk éh o  
kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu môjho o tca.” 
Panna M ária vždy bola a je tá, ktorá poslúcha 
B oha a vie, že je  m ilu jú c i a d o b rý . “Jeh o  
milosrdenstvo trvá z pokolenia na pokolenie voči 
tým , čo sa ho  b o ja .” P re to  m ôžem e aj do 
M áriiných úst vložiť slová: “Nie ten, kto mi 
hovorí raduj sa, či zdravas, bude spasený, ale 
ten , k to  p ln í vôľu B o h a .” N a inom  m ieste 
počujeme z jej úst: “Urobte všetko, čo vám Ježiš 
prikáže.”

Pán Boh a Panna M ária sú vo svojich zá 
meroch jednotní. Keď slávime sviatok ochrany 
Presvätej Bohorodičky, oslavujeme to, že naša 
M atka nás chce ochrániť pred zlom , ktorého 
koreňom je vždy neposlušnosť voči Bohu.

Ď alším  veľkým prob lém om , s ktorým  sa 
stretneme pri výchove, je množstvo zla okolo nás. 
Násilie, brutalita, pornografia, drogy, sekty, zlé 
filmy a lite ra tú ra , 'to  všetko nás každodenne 
obklopuje. Ako chrániť svoje dieťa?

Sú rodičia, ktorí používajú príkazy a zákazy: 
“Na to to  pozerať nebudeš! Tam nesm ieš ísť! 
S tým sa nekamaráť! Budeš sedieť doma! Toto

nečítaj! ” Čo myslíte, je to dobré? Určite áno. Ale 
stačí to? Nie. Keď dieťa príde do školy, alebo na 
in te rn á t ,  vplyv spo lu ž iak o v  je  s iln e jš í ako 
rodičovské zákazy. M nohí sme zažili na vlastnej 
koži ako chutí zakázané ovocie. Chrániť dieťa, 
aby nevidelo a nepočulo nič zlé, skrývať pred ním 
hriešny svet. je vopred prehratý boj. Pán Ježiš 
i Panna M ária nechcú, aby sme ušli zo sveta, ale 
chcú  nás ch rán iť  p red  zlom  dok o n ale jš ím  
spôsobom . Priblížme si to takto: V nemocnici je 
infekčné oddelenie, kde sú pacienti s nákazlivými 
chorobam i a preto sú izolovaní. Boli ste niekedy 
na tom to oddelení? Aké má človek pocity?

N ajradšej by bol rýchlo preč. A predsa na 
tom to oddelení pracujú lekári i sestričky. Prečo 
sa oni nenakazia? Preto, že boli očkovaní a stali 
sa odolní.

H riech je  ako infekčná choroba, k to rá  sa 
rýchlo šíri. Ako sa nenakaziť? Potrebuje získať 
odolnosť. A práve to to  nám  ponúka P anna 
M ária, v tom  spočíva jej najlepšia ochrana. Ona 
nám  dáva Syna, ktorý je Cesta, Pravda i Život. 
K to sa učí od neho, spozná pravdu a ľahko 
rozozná každú lesť, nepravdu a zlo. M á v sebe 
protilátky. Môže žiť medzi hriešnikmi, a predsa 
sa nenakaziť. Spomeňme si na Pána Ježiša. Keď 
farizeji nechceli vstúpiť ku hriešnikovi Matúšovi, 
aby sa neznečistili, on vstúpil. Ježiš zlomil ich 
a nie oni jeho.

Kto teda chce ochrániť seba i svoje deti pred 
zlom  v akejkoľvek p o d o b e , m usí sa najprv  
vyzbrojiť Božím slovom , skrze neho poznať 
pravdu a tak obstáť v pokušeniach. Prijmime 
tú to  M áriinu  ochranu a takto ochraňujm e aj 
svoje deti, aby nám  raz nepovedala: “Koľkokrát 
som vás chcela ochrániť ako sliepka kuriatka pod 
svojimi krídlami, ale vy ste nechceli.”



rozhovor

VII. Medzinárodné fórum mladých
Peter Popík zo  Svidníka, š tu d en t 5. 

ročníka Gréckokatolíckej bohosloveckej 
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a 
Ľudmila Chudová z  Bratislavy, študentka 
fakulty politických vied a medzinárodných 
vzťahov v Banskej Bystrici sa zúčastnili ako 
zástupcovia slovenskej m ládeže na VII. 
Medzinárodnom fóre mladých v Ríme. Po 
prvýkrát v histórii svetových dní mládeže bol 
jedným z  delegátov zo  Slovenska zástupca 
za gréckokatolícku cirkev. Ľubom ír Petrík 
požiadal Petra o rozhovor.

Ako si sa tam vôbec dostal ako zástupca 
slovenskej gréckokatolíckej mládeže?

Ak m ám  pravdu povedať, ani sám 
neviem. V istý deň dopoludnia mi zazvonil 
telefón a bolo mi oznámené, že by som 
mohol ísť do Ríma, ak chcem. To bolo 
všetko, čo som sa v tej chvíli dozvedel. 
Nevedel som ani to, že sa to týka stretnutia 
mladých. Dozvedel som sa to až neskôr na 
Biskupskom  úrade v Prešove, kde mi 
povedali, že by potrebovali chlapca, grécko
katolíka, nie bohoslovca, vo veku takom a 
takom , a so znalosťou aspoň jedného 
svetového jazyka, aby som šiel zastupovať 
gréckokatolícku mládež Slovenska. Tak som 
to prijal a teraz viem, že som neurobil zle, 
pretože mi ostal z toho jeden neopísateľný

Peter, vysvetli nám, o čo vlastne išlo pri 
Tvojej návšteve Ríma?

Spolu s Ľudmilou z Bratislavy sme sa zú
častnili XV Svetového dňa mládeže (SDM) 
v Ríme. Je to už vlastne po pätnástykrát, čo 
sa mladí ľudia z celého sveta mohli stretnúť 
spolu so Svätým Otcom. Ja aj Ľudmila sme 
boli účastn í M edzinárodného m ládež
níckeho fóra (MMF), ktoré sa konalo pri 
príležitosti tohto SDM. Je to v poradí už VII. 
MMF. Usporiadala ho Pápežská rada pre 
laikov, v dňoch 12. - 15. augusta. Zvolal ho 
jej predseda kardinál James Francis Stafford 
a veľmi mu pritom pomáhal Mons. Renato 
Boccardo. Prvýkrát sa fórum uskutočnilo v r. 
1987, v Buenos Aires. Tento rok bolo na ňom 
prítomných 350 delegátov zo 130 krajín, 
okrem nich boli prítom ní 50 delegáti za 
rozličné hnutia, ale aj zástupcovia iných 
cirkví (pravoslávnej, anglikánskej a p ro

testantskej) z Ekumenickej rady mládeže. 
Program fóra bol už vopred stanovený. Boli

sme s ním oboznámení vopred s prosbou, 
aby sme nasledovné témy, o ktorých sa bude 
na ňom hovoriť, prediskutovali s mladými, 
s ktorými zdieľame náš každodenný du
chovný život. Tiež sme boli požiadaní, aby 
sme si vším ali najm ä problém y v du
chovnom živote mladých, o ktorých sa tiež 
rozprávalo.
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veľký zážitok. Náš o. biskup 
Mons. Ján Hirka mi dal od 
porúčanie a pred cestou do Ríma 
som na našom biskupstve dostal 
mnoho materiálov na prezen
táciu našej miestnej cirkvi.

Spomínal si už program tohto 
medzinárodného fóra. Aký teda 
bol? Čo bolo jeho obsahom?

Obsah prednášaných a dis
kutovaných tém sa týkal predo
všetkým otázok viery, svätosti, 
Evanjelia a lásky. Každý deň mal 
vlastnú tému. Program sa začí
nal po raňajkách, o pol deviatej 
hodine. V sobotu, 12. augusta o- 
tvoril túto slávnosť kardinál Ja 
mes Francis Stafford s p red
náškou Jubileum, čas milosti a 
čas misie. N eskôr bo la  p re 
zentácia delegátov z rôznych štá
tov a hnutí. Po pres
távke nasledovala 
prednáška belgic
kého biskupa Mons.
André- Mutien Léo- 
narda, ktorý nám  
rozprával o Kristovi, 
ako o dlho očaká
vanej odpovedi na 
túžby človeka. Po 
obede a krátkej pres
távke pokračovali 
práce v malých sku
pinkách podľa ja 
zykov. Rozprávali 
sme sa tam  o té 
mach, ktoré odzneli 
počas dňa. Po skon
čení sme sa znovu 
všetci stretli, kde bol 
aj priestor vyjadriť 
sa na tieto témy. Bo
lo to veľmi spontán
ne a stávalo sa, že si 
delegáti aj navzájom 
odpovedali. Večer 
sme mali svätú li
turgiu.

V sobotu a nede
ľu bol program po
dobný. Prednášali 
nám: Ernesto Oli
vera, Fr. Jesús Cas- 
tellano, Tim othy 
O'Donnell a Fr. Dominique Sen- 
tucq na témy: Druh viery, ktorý 
má vplyvná naše životy; Svätosť: 
otázka a odpoveď; Viera: zdie
ľaný dar a Cesty viery. V sobotu 
sme počuli svedectvá dvoch 
manželov, bohoslovca a rehoľnej 
sestry. Boli to tiež mladí ľudia 
s tými istými problémami, ktoré

sa týkajú aj nás m ladých. V 
utorok sme mohli znova počuť 
prekrásne slová kardinála Sta- 
fforda na tému Kristova láska 
nás pobáda odpovedať. Po tých
to slovách bola na obed uzat
váracia ceremónia so sv. litur
giou.

Peter, mal si aj Ty možnosť 
zapojiť sa do pracovných roz
hovorov? Spomínala sa tam aj 
konkrétne gréckokatolícka cirkev?

Zapojiť sa mohol každý. Po
poludní sme mali možnosť za
pojiť sa do voľných vstupov na 
témy, ktoré odzneli počas dňa. 
Sám som sa zapojil do diskusie 
krajín východnej Európy, ktorú 
zorganizovali delegáti z Poľskej 
republiky. Stretli sme sa dvakrát, 
aby mal každý priestor zapojiť sa. 
Bol to skutočne výborný nápad,

pretože tam sme sa bližšie spoz
nali so zástupcami krajín býva
lého Sovietskeho zväzu, Juhoslá
vie, Rumunska, atd. Každý roz
prával o cirkvi v jeho krajine a 
bolo tam  tiež veľa gréckoka
tolíkov. Ked som ukázal istému 
účastníkovi z Chorvátska brožúr
ku o gréckokatolíckej cirkvi na

Slovensku, tak nielenže vedel o 
čom je reč, ale dokonca spoznal 
na fotografiách niektorých bo
hoslovcov, terajších  kňazov. 
Povedal, že sa s nimi pozná 
osobne. Tiež poznal aj nášho 
sídelného biskupa Mons. Jána 
Hirku a biskupa pre Košický 
exarchát M ilana C h au tu ra , 
ktorý bol aj prítomný na tomto 
stretnutí mladých. Ja  som im 
tiež porozprával o našej cirkvi, 
o jej histórii, vzniku, a tiež aj o 
jej ťažkostiach a prenasledovaní 
v rokoch 1950 - 1989. Veľmi ich 
to zaujímalo, pretože grécko
katolícka cirkev utrpela mnoho 
krívd aj v iných štátoch. A oni to 
dobre vedeli. Ďalším  krokom 
vpred bola dohoda medzi nami, 
že to neostane iba pri tom to 
s tre tn u tí, ale že sa  budem e

stretávať každoročne, ak sa to 
samozrejme podarí. Prvýkrát by 
sme sa mali stretnúť v Krakove. 
Pevne verím, že to neostane iba 
pri slovách, ale že stretnutia 
mladých východnej Európy pris
pejú nielen k nášm u duchov
nému naplneniu, ale aj k uni
verzálnosti celej Cirkvi.

19. augusta sme na Tor Ver- 
gata počuli svedectvo grécko
katolíčky Márie Aurory. Vravela, 
že gréckokatolícka cirkev v Ru
munsku veľa trpela a tiež mnoho 
ich kňazov bolo  väznených. 
Zmienila sa o kňazovi, ktorý 
slúžil v tajnosti sv. liturgiu hneď 
po tom, čo ho pustili z väzenia. 
Bol označený ako vrah ľudu. 
Ona mala vtedy 7 rokov a neve
dela pochopiť, prečo musia sláviť 
sv. liturgie v tajnosti, prečo sa 
nemôže verejne priznať ku svojej 
viere, v ktorej bola vychovávaná. 
Na vysokej škole sa stretávala asi 
s 20-timi mladými ľuďmi tej istej 
viery pri modlitbách v tajnosti. 
Chytila ich polícia a nechýbalo 
veľa a boli by ich vyhodili z vyso
kej školy, bez možnosti prijatia 
na inú. Vravela tiež ako sa museli

neskôr schovávať. Dnes, hovorí 
Mária, je tento režim už preč, ale 
gréckokatolícka cirkev v R u
munsku musí prejsť ešte dlhým 
vývojom.

M ária svojím svedectvom 
ukázala , že gréckokatolícka 
cirkev veľa trpela, ale ani napriek 
tomu sa komunistickému režimu
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nepodarilo ju zničiť. Je to tiež 
dôkazom  toho, že gréckoka
tolícka cirkev nielen v Rumun
sku, ale na celom svete má svoje 
pevné m iesto v univerzálnej 
katolíckej Cirkvi.

A teraz to najhlavnejšie! 
Stretol si sa so Svätým Otcom?

Áno. A nie len raz. Prvýkrát 
som sa s ním stretol na úvodnej 
ceremónii. Spolu s Ľudmilou 
sme sedeli od Svätého O tca 
v blízkosti asi 20 metrov. Naše 
druhé stretnutie sa uskutočnilo, 
keď nás (delegátov) Svätý Otec 
pozval do svojho letného sídla 
v Castel Gandolfo. Vtedy to bol 
najväčší okamih a zážitok pre 
každého z nás. Mali sme tam 
s ním súkromnú liturgiu. Svätý 
Otec mal pre nás homíliu, v kto
rej nám pripome
nul našu  ú lohu  
v Cirkvi a povedal 
nám ako veľmi nás 
potrebuje. Vyzval 
nás, aby šme sa 
nebáli prijať na se
ba túto zodpoved
nosť. Podľa neho 
sme my mladí bu
dúcnosťou Cirkvi.
Po skončení litur
gie sa s nami (sku
pinky asi dvadsia
tich ľudí) odfoto
grafoval. Boli sme 
úplne pri jeho no
hách. O bidvaja 
sme boli oblečení 
v slovenských kro- 
joch . Vtedy mu 
Ľudmila odovzda
la odkaz zo Slo
venska po talian
sky. On na to od
povedal slovenči
nou: Slovensko, Slovensko. A 
neskôr dodal: Nitra. Pozrel sa na 
mňa a požehnal ma. Ak sa nad 
tým zamyslím, tak je to úžasné, 
čo všetko týmto povedal. Vôbec 
nezabudol na slovenskú mládež, 
a určite si nás nosí v srdci. A 
dosvedčil to o dva dni neskôr. 
Sedeli sme na pódiu a čakali 
sme na jeho príchod. Netušil 
som, že pôjde okolo nás. A 
nielen to! Zastavil sa pri nás, 
pozrel sa na mňa a na Ľudmilu, 
dal jej ruku na hlavu a povedal: 
Slovensko! Mne potom chytil 
ruku a išiel si sadnúť asi 3 metre

potom  sedel počas asi tro j
hodinovej slávnosti. Bolo vidieť, 
že sa mu tam páči. Sám pove
dal: je už veľa hodín, už sa nám 
treba rozísť. Z ajtra nás čaká 
svätá liturgia. Povedal to, ale 
stále neodchádzal. Ostal tam aj 
na ohňostroj, ktorý bol inak 
veľmi krásny, a na ktorom už 
podľa protokolu pravdepodobne 
nemal byť. Tí, čo to videli môžu 
dosvedčiť, že Svätý Otec bol taký 
vitálny, že si tiež sám tlieskal.

Stretol si tam ešte iných výz
namných ľudí, alebo priateľov?

Chcel by som spomenúť pre
dovšetkým osobnosť kardinála 
Stafforda, ktorý aj predsedal 
tomuto fóru. Všetci sme cítili, že 
je to veľký človek a osobnosť. 
Všetky jeho slová, gestá a pos
toje nás veľmi napĺňali a tiež to,

ako tento človek už starší vekom 
a pri svojej hodnosti kardinála, 
sa vedel tešiť a smiať spolu 
s nami. M al som  taký pocit, 
akoby bol počas týchto  dní 
mladý aj on. Pozvali sme ho aj k 
mladým na Slovensko. Vravel, 
že tu m á svoje korene a rád 
príde, že na Slovensku ešte nikdy 
nebol.

Stretol si sa tiež s mládežou 
zo Slovenska?

Stretol som sa s nimi, ale len 
raz. Bolo to v bazilike Sv. Pavla 
za hradbami. Všetci Slováci sme

tam  mali katechézu s kardi
nálom Tomkom. Po katechéze 
nasledovala sv. liturgia.

Môžeš nám na záver pre
zradiť tvoj najväčší zážitok z 
tohto stretnutia?

Celé to to  stre tnu tie  bolo 
mojím najväčším zážitkom. Je 
jasné, že najväčším bolo osobné 
stretnutie so Svätým Otcom. 
Nikdy nezabudnem ako sa vtedy 
na mňa pozrel a tiež na jeho 
požehnanie. Bolo to, akoby si 
ma chcel zapamätať, akoby mal
o mňa záujem. Tento zážitok 
pokračoval dalej, ked Svätý Otec 
prechádzal na Tor Vergate popri 
nás a ked uvidel mňa a Ľudmilu, 
sám si na nás spomenul, zas
tavil sa pri nás, a povedal: 
Slovensko.

Po všetkých týchto zážitkoch 
a skúsenostiach v Ríme, som si 
často kládol otázku, prečo práve 
ja  som dostal to požehnanie a 
nie niekto iný? Prečo ja  som 
m ohol byť v úplnej blízkosti 
Svätého Otca, a prečo som mal 
možnosť vidieť tiež vatikánske 
záhrady? Prečo som mal mož
nosť presúvať sa po Ríme v kli
matizovanom autobuse, ktorý 
doprevádzala talianska polícia? 
D oteraz neviem prečo! Snáď 
odpoveďou mi boli slová kar
dinála Stafforda, ktorý nám, 
okrem iného povedal:.. .a prečo 
ste tu? Boh vie... Naozaj, iba

Boh vie, aké sú Jeho plány. Ak 
mám byť úprimný, leto v ju
bilejnom  roku 2000 som si 
predstavoval trochu inak. Mal 
som celkom iné plány ako ísť do 
Ríma na stretnutie mladých. 
Zrazu sa všetko zmenilo a ja 
som nakoniec Bohu vďačný za 
Jeho dobrodenia a požehnania.
Ešte stále mi víri hlavou otázka: 
prečo...? Veď poznám mnoho 
ľudí, ktorí by si to väčšmi za
slúžili. Dovolím si pripomenúť 
ešte raz slová kardinála Staf
forda: prečo...? ...Boh vie!

Ď alší zážitok bol pohľad 
spred Baziliky sv. Petra na 
zahájenie XV. SDM. Videl som 
všetkých mladých ako s vierou a 
presvedčením prišli k Sväte'mu 
Otcovi a nielen to, ale snažia sa 
žiť podľa toho, čo hlása. Z tohto 
miesta som videl tiež aj sochy sv.

apošto lov Petra a 
Pavla v ich mohut
nej kráse. Bol to na
ozaj skvelý zážitok.
V danej chvíli som 
bol plný neopísa
teľných pocitov a 
emócií. Pri pohľade 
na vznešenosť tých
to mohutných sta
vieb som si uvedo
mil skutočnosť, že 
svätá Cirkev, aj keď 
prešla mnohými ťaž
kými obdobiami 
z histórie, je stále tu, 
žije, a brány pekelné 
ju  nepremohli a ani 
nepremôžu, ako to ä 
povedal Ježiš Pe
trovi.

N iektorí ľudia 
dnes hovoria: Boh 
áno, Cirkev nie.

V Ríme si zakúsil živú sku
točnosť Cirkvi. Aký je tvoj vzťah 
k Cirkvi? Aké má miesto v tvo
jom živote?

Práve v Ríme som si 
mohol znovu uvedomiť, že živá 
viera je nezaslúžený Boží dar a 
Cirkev je tá, ktorá mi chce tento 
dar sprostredkovať a pomôcť mi 
naplno ho otvoriť a zakúsiť. 
Cirkev mi dáva každý deň mož
nosť stretnúť sa s autentickým 
Kristom. Cirkev je vlastne Kris
tus medzi nami.

Za rozhovor ďakuje 
o. Ľubomír Petrík.

Snímka 
archív autora



Tak historici, ako aj bádatelia, 
veľakrát sa pri svojom štúdiu 
môžu stať obeťami rýchlo vypro
dukovanej práce, k torá  p re 
hliada drobné detaily a h is
torické čriepky, ktoré m ôžu 
dokresliť a zvýrazniť hodnotu 
danej osobnosti alebo udalosti. 
Snaha byť rýchly sa môže stať 
nebezpečenstvom, že budeme 
povrchní.

Niečo podobné som prežil pri 
študovaní materiálov pre svoju 
budúcu prácu v biskupskom  
archíve v Prešove. Tematickým 
celkom môjho bádania bolo a je 
obdobie Slovenského štátu v ro
koch 1939-1945 s istou  cir- 
kevno-politickou a kultúrnou 
problematikou tejto doby. Pri 
listovaní zachovaných materiá
lov, ktoré neboli zničené a zlikvi
dované v totalitnej dobe som 
natrafil v Prezidiálnych spisoch 
z roku 1940 na zaujímavé fakty, 
s ktorými by som sa rád podelil 
aj s čitateľmi nášho časopisu.

V spojitosti s osobou jub i
lujúceho otca biskupa Petra 
Pavla Gojdiča, OSBM sa pri 
príležitosti jeho 40-ého výročia 
smrti stále spomína alebo lepšie 
povedané omieľa iba obdobie 
krutosti komunizmu v 50-tych 
rokoch. Málo sa však spomína 
a prehliada to obdobie, ktoré 
vytvorilo predpoklady, podhubie 
tejto červenej tyranie, ktorá za
chvátila Európu za Dunajom, 
Odrou a Nisou až po Vladi- 
vostok. U nás na Slovensku to 
bolo obdobie nacionálneho so
cializmu počas Slovenského štá
tu. Naoko národná sam ostat
nosť Slovákov, naplnenie jej 
emancipačných snáh v kruhu 
európskych národov však nez- 

> namenala vždy plnú a slobodnú 
sebarealizáciu všetkých. Popri 
Židoch a Rómoch boli p re 
nasledovaní a zaznávam aj Ru- 
síni, ktorých prenasledovali nie 
tak otvoreným, ako skrytým

a rafinovaným spôsobom, j e 
dinou osobnosťou, o ktorú sa 
mohli oprieť gréckokatolíci a aj 
Rusíni, bol otec biskup P. P. 
Gojdič. Aj v tejto situácii sa 
ukázal byť tento muž zlatého 
srdca poníženým a slúžiacim 
Bohu, Cirkvi a ľudu. Nikdy sa 
neznížil k získaniu si sympatií 
mocných tohto sveta, ani gardis
tov a ani komunistov. V období, 
keď bola rozbitá I. ČSR a na 
Slovensku sa dostávala k moci 
nacionálna totalita s nenúteným 
heslom: „Za Boha a za národ!“, 
vycítil otec biskup Gojdič, že sú 
ohrozené práva nielen národnej 
menšiny, ale aj malej Cirkvi,
i keď katolíckej univerzálnej 
a všeobecnej časti -  grécko
katolíkov. Ako ponížený Boží 
služobník nechcel hatiť v poro
zumení medzi vtedajším štátom 
a našou  C irkvou v sp o lu n a
žívaní a jej existencii. Preto 
ponúkol slovenskej vláde (prezi
dentovi Dr. Jozefovi Tisovi, 
predsedovi vlády Dr. Vojtechovi 
Tukovi), slovenskému Snemu, 
ako aj Svätej Stolici v osobe 
Svätého O tca Pia XII. svoju 
abdikáciu z úradu biskupa har- 
pašského a apoštolského ad 
ministrátora prešovskej i muka
čevskej časti veriacich grécko
katolíkov na Slovensku. Vláda 
Slovenskej republiky ponúkla 
dokonca slušnú mesačnú apa
náž v prípade, že otec biskup 
odíde z úradu alebo sa bude 
zdržiavať v cudzine. Už vtedy sa 
u mocných tohto sveta preja
vovali náznaky toho, že chcú 
zasahovať aj do vnútrocirkev- 
ných záležitostí, a to na základe 
svojich politických a ideo lo
gických plánov. ,Bola to škola 
a predzvesť to ho , čo n as le j 
dovalo v rokoch 1948-1989.

Svätá Stolica síce vypočula 
úmysel otca biskupa Gojdiča, 
ale pretože prezieravo vycítila 
nacionálny, to ta litný  a šovi

nistický podtón tlaku štátu so 
znakmi nátlaku a donucovania, 
dňa 17. júla 1940 (v deň naro
denín otca biskupa Gojdiča), ho 
povýšila za sídelného biskupa

točne osožný a požehnaný pre 
budúce obdobie skúšok, utrpe
nia a znovuzrodenia našej Cir
kvi. O tom, že prijímali s nad
šením  to to  m enovanie naši

Prešovského. Tým dal Svätý 
Otec Pius XII. najavo, že sa 
nedá vydierať a prinucovať svet
skou m ocou š tá tu , k torý  si 
hovorí, že je kresťanský. Ako sa 
neskôr ukázalo, tento krok bol 
zo strany Svätej Stolice sku

veriaci, ale aj kňazi a neza
interesovaní, svedčia b laho
želania otcovi biskupovi obja
vené v biskupskom archíve pod 
inv. č. 75, signatúry 17 a 36.

V liste Dr. Viliama Austerlitza 
z B ardejova m ožno čítať aj

ilustr. snímka 
archív
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takúto vetu: „Vaša Excelencia sa naozaj na 
základe Božej prozreteľnosti dostala na 
arcipastierský stolec.“ Osobný priateľ 
a starší spolubrat v Kristovi, M ons. 
Žobrácky, rímskokatolícky farár, prelát 
- ap. protonotár z Bardejova takto 
charakterizuje dobu i osobu otca 
b iskupa: „Vašej veľadôsto jnosti 
dávno zaslúžená exaltácia, vysoké 
vyznamenanie zo strany Svätého 
Ótca -  je podľa môjho presvedčenia
-  historicky významnou udalosťou 
nielen pred vernými svetskými 
predstavenými Krista Kráľa, ale aj 
podľa sv. Petra: „vy ste vyvolený 
ľud, kráľovské kňazstvo, svätý 
národ, ľud určený na vlastníctvo“ 
právom, ale aj dobre zastupu
júcim pred kňazstvom.

Maličké úštipky, zlomyseľné 
pichnutia, nedôstojné invektívy 
lietajú bez oprávnenia a kvali
fikovanosti od trpasličích epigó
nov smerom k anjelskej duši pre
šovského biskupa a m edzi ka
tolíckym i veľpastierm i krajiny 

najväčšiemu, najtrpezlivejšiemu, 
najchudobnejšiem u a najponíže- 

nejšiemu, ktorému zo všetkého povo
lania a povolaniu svedomito žijúcemu 

kňazovi za vysoký v/or pokladá a kto
rého večný Rím práve preto, lebo je 

ponížený: povýšil. Nech je Vašou kaž

dodennou m odlitbou: Pane, požehnaj 
všetkých, ktorí ma niekedy urazili a spô
sobili bolesť. Za každé ublíženie, ráčte im 
jednu radosť získať...“ (Bardejov, 18. júl 
1940; citované z maďarského originálu).

V podobnom tóne sa niesol aj list jed
ného zo spolupracovníkov otca biskupa, 
Mons. Toronského, gréckokatolíckeho kňa
za -  dekana, pápežského preláta z Humen- 
ného: „V týchto ťažkých a smutných časoch 
ako jasná hviezda v temnosti zasvietila táto 
milá a potešujúca zvesť, ktorú sme 17. júla 
počuli, že Svätý Otec bol láskavý Vašu 
Excelenciu vymenovať za definitívneho bis
kupa prešovského. Tento akt Svätého Otca 
je nielen uznaním apoštolskej činnosti Vašej 
Excelencie, ale je  aj pre všetkých nás 
a veriaceho ľudu východného Slovenska 
veľkou satisfakciou za tú neblahodarnú 
politiku a netaktné riadenie, ktoré viedli 
a vedú najvyššie vládne kruhy proti Vašej 
Excelencii...“(Humenné 18. júl 1940; cito
vané z ruského originálu).

Sami môžete vycítiť, že tri nepatrné do
kumenty, ktoré iný prehliadne, nám veľa na- 
povedia o osobách, udalostiach i dobe, 
v ktorej sa odohrávajú.

ľ tu platia biblické slová: „Kto sa povy
šuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude 
povýšený“, nielen na tejto zemi, ale hlavne 
vo večnosti.

Gabriel Székely

Svätý František
V Cirkvi máme nespočetné množstvo 

svätých. Každýjeden, z tohto nespočetného 
radu sa stretol s Božou milosťou. Božia 
milosť spôsobila v ich živote veľké zmeny, 
ktoré ovplyvnili ich život natrvalo. Tí, 
ktorých oslovil Boh svojou milosťou a oni 
na ten hlas odpovedali, zmenili svoj život 
a oslavujeme ich ako svätých. Každý deň sa 
stretávame s jedným z tohto nesčítateľného 
radu, ktorý sa stretol s Božou milosťou. Jed
ným z nich bol aj svätý František z Assisi.

Vrcholný stredovek priniesol veľké spolo
čenské zmeny. V Cirkvi vznikali rozličné 
reformné hnutia, z ktorých sa viaceré rozišli 
s Cirkvou. V takejto situácii vzniklo v Cirkvi 
významné hnutie, ktoré spájalo vernosť 
evanjeliových ideálov s vernosťou Cirkvi. In
špirátorom tohto hnutia sa stal syn asiss- 
kého m ešťana, znám y v dejinách  ako 
sv. František Asisský.

Sv. František  pochádzal zo stredo- 
talianskeho mesta Asissi. V detstve získal 
František základné vzdelanie v miestnej

farskej škole. Otec sa usiloval 
vychovať zo syna obchodníka, 
ale ten na rozdiel od otca, neve
del odkladať peniaze. Jeho pri
rodzená dobrosrdečnosť a ro

m antická povaha  ho zvádzali k m á r
notratnej štedrosti, či už dával peniaze 
žobrákom alebo ich míňal pri zábavach 
s rovesníkmi. Keď mal František 20 rokov 
(1202), vypukla medzi mestami Perugia 
a Assisi vojna. František sa s mladíckym 
zápalom  zúčastnil na bojoch. Ale Asissi 
vojnu prehralo a mladý František sa dostal 
do zajatia. Po roku ho ťažko chorého a skla
maného prepustili na slobodu. Tu vstupuje 
do Františkovho života Božia milosť.

Keď dom a vyzdravel, začal objavovať 
hlbší zmysel sveta a života. No túžba po vo
jenskom hrdinstve ho neopustila, ale viedla 
v roku 1204 do Apúlie. No František nezašiel 
ďaleko. Počas zastávky pri meste Spoľete 
mal tajomný sen, v ktorom videl kaštieľ plný 
zbraní a rytierskych erbov. Pritom počul výz
vu, či nechce slúžiť radšej pánovi ako 
poddanému. František celkom nechápal tie
to slová, ale pre každý prípad skoncoval 
s myšlienkou bojovať s hmotnými zbraňami. 
Vrátil sa do Asissi, kde v opustenom poľnom

kostolíku sv. Damiána zažil videnie, ktoré 
dalo jeho životu nový smer. Prihovoril sa mu 
z o ltárneho  kríža ukrižovaný Kristus:
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Prof. ThDr. Mikuláš Russnák, ml.
1 9 0 5  - 1 9 5 2

Na prof. ThDr. M ikuláša R usnáka 
veriaci spomínajú s veľkou láskou a úctou. 
Vážili si ho pre jeho horlivosť v duchovnom 
živote. S celou rodinou im bol veľkým vzo
rom a príkladom.

Narodil sa 18. októbra 1905 v Ľubovci, 
okr. Prešov, v rodine gréckokatolíckeho kňa
za. Pri pôrode mladšieho brata Pavla, mat
ka zomrela.

Základné vzdelanie získal doma spolu 
s bratom od rodičov. Stredoškolské štúdia 
absolvoval v Prešove, kde v roku 1924 ús
pešne zmaturoval a pokračoval v štúdiu 
teológie v Olomouci na Cyrilometodéjskej 
bohosloveckej fakulte.

Sviatosť kňazstva prijal z rúk otca bis
kupa Pavla Petra Gojdiča, OSBM, 28. au
gusta 1928 v Katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove. Jeho prvé kroky v pas
torácii viedli do farnosti Závadka, okr. 
Spišská Nová Ves, kde po vyhorení vnú
trajška chrámu sa postaral o jeho zreš
taurovanie -  výmalbu.

Po úspešnom obhájení dizertačnej práce 
na tému -  Zjednotenie kalendára, sa stal 
doktorom posvätnej teológie. Dňa 3. augus
ta 1944 ho otec biskup Pavol Peter Gojdič, 
OSBM, menoval za riadneho profesora na 
Katedre kresťanskej filozofie a teológie

v Prešove. Aktívne pracoval v rôznych 
funkciách biskupského úradu, kde redigoval 
vydávanie Zborníka a Schematizmu, pra
coval v cirkevnom súde, bol správcom bis
kupskej knižnice. Okrem  štúd ia , jeho  
záľubou boli včely. Počas p ô so b en ia

životy

v Prešove sa občas zúčastňoval ľutbalových 
zápasov.

Keď po rôznych nátlakoch a pohovoroch 
zásadne odmietal podpísať prechod do 
pravoslávnej cirkvi, poslali ho do vy
hnanstva na severnú Moravu, do Sliezska. 
S celou šesťčlennou rodinou býval v jedno
izbovom byte. Po uplynutí jedného roka, 
vážne ochorel a jeho zdravotný stav bol veľ
mi kritický.

Dňa 9. októbra 1952 zomrel v nemocnici 
v Krnove. Pohreb otca Mikuláša bol akoby 
manifestáciou viery. Zúčastnilo sa na ňom 
mnoho veriacich, ktorí doprevádzali rakvu 
celým mestom až na železničnú stanicu. 
Telesné pozostatky naložili do vagóna. 12. 
októbra 1952 boli pochované na cintoríne 
v Spišskom Podhradí.

A čo povedať na záver o prof. ThDr. Mi
kulášovi Russnákovi? Bol kňazom eku
menického ducha, ktorý sa zapísal do sŕdc 
mnohých ľudí. S láskou napomínal veria
cich, aby si cenili príslušníkov iných nábo
ženstiev, ktorí sa modlia a snažia byť lepší. 
Vedel poradiť svojim veriacim nielen v du
chovných záležitostiach, ale pripravoval ich 
aj na ťažké chvíle a dával im praktické rady. 
Povzbudzoval ich ku konkrétnym činom 
lásky, ku konaniu dobrých, záslužných 
skutkov.

Vičnaja jemu pamjať!

Spracované podľa knihy: Zostali verní IV.
od ThDr. Jána Babjaka, SJ

„František, oprav mi kostol! Veď vidíš, že sa 
celkom rozpadáva!“

Túto výzvu bral vážne a dal sa do práce, 
ktorá sa stala predobra- 
zomjeho neskoršej účasti 
na obnove Cirkvi. V latin
čine a taliančine je totiž 
pre kostol a Cirkev to isté 
slovo: ecclesia, la chieza.
Preto Kristova naliehavá 
prosba sa vzťahovala na 
Cirkev, hoci v prvej chvíli 
sa zdalo, že sa týka opu
steného kostolíka. Veľmi 
sa ho dotýkala bieda chu
dobných, a preto im veľ
kodušne rozdával z o t
covho majetku. Vtedy sa 
otec rozhodol vydediť 
svojho syna. Prostried
kom dosiahnuť čo naj- 
úplnejšie spojenie s Bo
hom a zároveň byť uži
točným nástrojom v službe iným sa stala 
Františkovi chudoba. Sám ju úctivo nazýval 
„pani Chudoba“. Dokonalá evanjeliová 
chudoba ho voviedla do celkom iného sveta. 
Kým človek, ktoiýjepripútaný k hm otném u

svetu, hodnotí veci podľa toho, ako sú mu 
užitočné, František v slobode Božieho die
ťaťa zistil, že každá vec má hodnotu sama

o sebe. Tým objavoval bohatstvo stvoreného 
sveta, úprimne ho obdivoval a tešil sa mu.

Spočiatku nemal František nijaký kon
krétny plán. Dva roky žil ako potulný mních. 
Venoval sa modlitbe, slúžil chudobným

a opatroval tri opustené kostoly okolo 
Asissi. Boli to svätyne sv. Damiána, sv. Petra 
a Anjelskej Panny Márie. Najmä posledný 

spomenutý kostol, nazývaný 
aj kostolík  Porciunkuly, 
prirástol Františkovi k srdcu 
a stal sa kolískou ním za
loženej rehole. Tam sa asis- 
ský „Poverrello“ (Chudá
čik), ako ho nazývali, pri 
počutí evanjelia o rozoslaní 
apoštolov rozhodol, že bude 
nasledovať Kristových uče
níkov, bez akýchkoľvek hmot
ných prostriedkov poputuje 
svetom a bude ohlasovať 
Božie kráľovstvo.

Svätý František je hodný 
nasledovania. Je veľkým 
príkladom, toho čo dokáže 
Boh urobiť so životom člo
veka, ak odpovie na jeho 

volanie a prijme všetky milosti, ktoré mu 
každodenne ponúka.

Marcel Marhevka



A utobus zastav í p red  n en áp ad n o u  
budovou. Málokoho láka výstup do sparné
ho predpoludnia s vyhliadkou nezáživného 
„obkukávania“ narkomanov. Ďalší z po
hľadov na M edžugorie, nie však v „kla
sickom ponímaní“. Cestou do kaplnky, ktorá 
tu slúži ako „prijímacia miestnosť“, /čo je 
veľmi dobré riešenie vzhľadom na prípravu 
poslucháčov cez vnútorné stíšenie/, sa nám 
placho  uhýbajú  obyvatelia  kom unity. 
Rozprestiera sa tu ticho a pokoj, preto je 
problematické určiť množstvo ľudí, ktoré sa 
tu zdržiava. Nádych horúčkovitej aktivity a 
n ed osta tku  koncentrácie  badať iba u 
návštevníkov, ktorých je na tomto mieste 
neúrekom. Taktné upozornenia smerujú

Narkomani
nosti možno jej brat- Q ||gQem' jpgggvQ ZjflfjSlýCll V P M C k O III mCStGstvá nájsť v 27 kra
jinách, v počte 600 
mladých ľudí.

Kaplnka je úplne obsadená, keď vstúpia 
dvaja m ladí muži: Chorvát a Čech. Ex-

práve k nim. či už kvôli fajčeniu, ktoré je 
zakázané, alebo žuvaniu žuvačky v kaplnke.

Sme v kom unite C enacolo, k to rá  je 
kresťanským združením, prijímajúcim mla
dých ľudí, k to rí sú vyhnanacam i spo 
ločnosti, jej perifériou, nespokojní, búriaci 
sa, zúfalí. Ľudí potĺkajúcich sa životom, lebo 
ešte nenašli sami seba, svoje miesto a zmysel 
vlastného bytia. Podmienkou prijatia nie je 
iba drogová závislosť, môže ísť o akúkoľvek 
závislosť, či hľadanie seba samého. Pobudli 
tu i mnohí kňazi, ktorí sa chceli ponoriť do 
svojho vnútra. Kom unita sa zrodila v r. 
1983, vďaka duchovnému vedeniu rehoľnej 
sestry Elvíry Petrozziovej, ktorá sa zaoberala 
ľuďmi na okraji spoločnosti. „Dávno som 
v sebe cítila akýsi šiesty zmysel poznávať 
opustenú a odm ietanú mládež. Volanie 
prišlo neskôr. Svojich predstavených som 
prosila 7 rokov, aby som mohla otvoriť dom, 
kde by som takýchto ľudí prijímala. Napo
kon sa to uskutočnilo. Ako? To je neznáme. 
Tajomné, tak ako každé volanie, ktoré 
pochádza od Boha. Ten ti dáva schopnosť 
robiť veci, ak veríš v to, čo robíš.“ V súčas-

trovertný a dynamický Jozef, melancholický 
a nedôverčivý Jirka. Prostredníctvom nich sa 
dozvedám e o fungovaní komunity, i o 
osobných osudoch, ktoré sú hlboko tragické. 
Určiť časové rozpätie  príhovoru sa mi 
nepodarilo, úprimná spoveď ma do seba 
vtiahla, pohltila. Nikoho nezaujíma č^s, 
pozornosť sa sústredila na týchto dvoch mu
žov, ktorí našli v sebe silu vystúpiť pred dav 
so svojou slabosťou. „Naša komunita nie je 
liečebňa, ale škola života. Problém drogy má 
svoje korene v rodine a len rodina môže 
zastaviť problém .“ Zo slov vyplýva, že 
v prípade ich oboch, zlyhala na prvom mieste 
práve ona. Jirka uvádza ako svoju záchranu 
vyhodenie z domu. M ohol sa vrátiť pod 
podmienkou umiestnenia v komunite. „Skoro 
všetci sme vstúpili nejakým zvláštnym  
spôsobom, prinútení, pretože sme už nemali 
kde bývať, alebo sme mali problémy so 
zákonom, či boli v beznádejnej situácii. Už 
sa o nás nikto nezaujímal. O dhodení od 
všetkých, bez budúcnosti a nádeje, s bez
cenným životom sme sa mohli zachrániť iba

tu. Ja už mám za sebou dve odvykacie kúry 
v psychiatrickej liečebni.“

V komunite sa nepoužívajú lieky, nepo
dávajú sa ani iné prostriedky zamieňajúce 
drogu . Abstinenčná kríza sa tiež nelieči 
liekmi, mladým sa však odporúča prísť, až po 
prekonaní abstinenčných príznakov. Ako 
hovorí sestra Elvíra, k torá je tu často 
spom ínaná: „Nikdy sme nedali nikomu 
upokojujúce lieky. Vieme, že čo je zlé pre mňa 
, je zlé pre nich. Preto sa nechávame viesť 
láskou, nie našimi pocitmi. Prajeme si len 
dobro. Nedávame žiadne cigarety, nie je u nás 
televízor, hudba, ani ich rodičia, či priateľka. 
A ja im hovorím, že to všetko mali, ale dávali 
prednosť droge. Mali city, rodinu, prácu, 
peniaze, ale oni uprednostnili heroín. Teraz 
toto všetko odstránime a uvidíme, čo zostane. 
Oni sú povinní zobrať sa vážne, to, čo 
predtým nikdy nerobili.“K sestre Elvíre majú 
špecifický vzťah, ako k svojej duchovnej 
mame. V kom unite vládne priateľstvo. 
Chlapci sú si ochotní kedykolVek pomôcť. I 
počas príhovoru vidieť, že Jozef povzbudzuje 
Jirku, snaží sa ho podržať, rozveseliť. Cítiť 
jeho úprimné úsilie, záujem o človeka. Jozef: 
„Nadviazal som tu také kvalitné vzťahy 
s ľuďmi, aké som dosiaľ nikdy nemal. Na 
tomto mieste som pochopil, čo je to pria
teľstvo.“ Po príchode do komunity dostáva 
chlapec tzv. „anjela strážneho“. Ide o chlapca, 
ktorý je v komunite niekoľko mesiacov ajeho 
úlohou je pomôcť spoznávať nováčikovi štýl 
života v komunite, byť pri ňom 24 hodín 
denne, pracovať zaňho, pretože ten spočiatku 
nemá vôľu a silu /Jirka nedokázal ako rodený 
Pražák kydať hnoj/, bojovať s ním proti 
volaniu drogy a zla. U Jirku bol tento človek 
jediným komunikačným kanálom s okolím, 
kedže nerozumel jazyku. „Anjel strážca“ sa 
v trápení učí mať rád a nováčik možno po 
prvý raz nachádza úprimného priateľa a 
niekoho, kto sa oňho stará bez nejakého 
vonkajšieho záujmu. Dominantou života 
v komunite je práca -  tvrdá práca. Odmie
tajúc finančné príspevky sú odkázaní na 
výsledky vlastného úsilia a dary pútnikov. 
Kaplnka, v ktorej sedíme, je tiež produktom 
ich síl. „Často sa nám stáva, že postavíme 
múr, ktorý spadne. My ho postavíme a znovu 
spadne. Skúšame to dovtedy, kým nezostane
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v Medžugopí
stáť.“ Čo sa týka doborovľných príspevkov 
zažívajú zaujímavé chvíle: „Raz sa nám stalo, 
že sme už nem ali, čo jesť, a potom prišiel 
kamión plný špagiet a my sme museli niekoľko 
mesiacov jesť výlučne špagety.“ Deň sa začína 
o 6. hod. dvomi sv. ružencami. Potom jeden 
číta a komentuje texty sv. Písma. Ďalší hovorí
o tom, čo prežíva, víťaziac tak nad mlčaním 

\ a strachom, aby druhí spoznali pravdu,aký 
! je. Po raňajkách nasleduje práca. Bez pomoci 
' odborníkov vykonávajú každú prácu sami: 

pečenie chleba, m urárske práce, práce 
v záhrade, maštali, v stolárskej dielni, aťď. 
Niekedy to vyzerá tak, že musia jesť ne
podarky, ktoré' nováčik v kuchyni vyrobí. 
Pracujú vždy vo dvojiciach, aby sa lepšie 
spoznali. Po obede je voľno. Využívajú ho na 
spoločné rozhovory, alebo na pranie, bez 
akéjkolVek techniky. Popoludní je sv. ruženec 
a znovu práca. O 18,00 hod. , po osobnej 
hygiene je stretnutie v kaplnke, kde sa modlia 
slávnostný ruženec a hovoria o tom, čo prežili 
počas dňa, prihliadajúc na čítanie z Evanjelia. 
„Vo svetle modlitby odhaľujeme, že problémy 
nie sú mimo nás , že hlavným problémom 
nie je droga, alebo závislosť na niečom inom, 
ale že je to nespôsobilosť pre život. Zlo, 
s ktorým je potrebné bojovať každý deň, sa 

r nazýva sebeckosť, nezáujem , nenávisť, 
lajdáctvo.“

Všetci, k to rí žijú v kom unite sú si 
navzájom rovní. Každý môže odísť, kedy 
chce. Cesta v komunite trvá približne 3 - 4  
roky. Svoj odchod vždy konzultujú so 
sestrou E lvírou. N a konci cesty sa u 
mnohých chlapcov rodí želanie založiť si 
vlastnú rodinu. Chlapci nám rozprávajú o 
spôsobe návratu do „sveta“. Priznám sa, že 
zo všetkých komunít, s ktorými som  sa 
stretla, ma tá to  oslovila n a jp rep raco 
vanejším riešením návratu mladých do 
reality, najzraniteľnejším bodom  každej 
terapie. Práca komunity odchodom začína. 
Mladého človeka a jeho rodinu sprevádza 
po celý život. Chlapci mimo kom unity 
vytvárajú spoločenstvá, ktorých cieľom je 
utužovať sa v stanovených predsavzatiach.

Naše stretnutie sa chýli ku koncu. Z radu 
slovenských návštevníkov zaznieva otázka
o možnosti otvorenia domu komunity na 
Slovensku. / V komunite žije i m noho 
Slovákov/. Jozefova odpoveď znie: „Treba 
sa veľa modliť.“ Kaplnka sa vyprázdňuje. 
Pred oltárom zostávajú stáť iba títo dvaja 
mladí muži. Každý s vlastným životným 
údelom a nedoriešenou životnou cestou.

Tragickejšie na m ňa pôsobí Jirka. Roz
mýšľam nad tým, ako sa bude vyvíjať jeho 
riešenie vlastnej existencie, po návrate 
domov ho čaká manželka -  narkomanka a 
dve deti.

Po odchode sa nikomu nechce rozprávať, 
rozmýšľame nad našou trasou životom, nad 
vlastnými závislosťami. Práve sa odohralo 
stretnutie, ktoré rozšírilo naše poznanie...

Kontaktná adresa: Comuniťá Cenacolo 
Campo delila vita 

Med 'ugoije-Bijakoviä bb 
88 266
Bosna i Hercegovina 
Tel.: 387 88 651 -756

Adriana Dolinská 
Snímky sú z  archívu autorky

Táto ikona sa nachádza v kaplnke Komunity Cenacolo v Medžugorí. Napísali ju  traja 
chlapci z  Komunity Zobrazuje “A N A ST A SIS” =  Vzkriesenie. Ako aj na iných ikonách 
podklad je  z la tý -  symbol večnosti. V  strede je  Ježiš Kristus odetý do žiarivého bieleho 
plášťa, ktorého bicia farba symbolizuje čistotu a slávu Vzkriesenia. Zlatý p lá šť- štóla je  
znakom, že Ježišje prvý a jediný pravý kňaz. Tri grécke písmená vo svätožiare za Ježišovou 
hlavou znamenajú, že Ježiš je  Alfa a Omega, Pr\ya Posledný, Začiatok a Koniec. Ježišove 
oči sú namaľované tak, že ten, kto sa pozerá na ikonu z  ktorejkoľvek strany má pocit, že 
pozerajú na neho. Nebesko-modrékruhy v Ježišovom pozadia zelená lúka, sú symbolmi 
nebeského Kráľovstva. Dva skalné vrchy zo  strán zobrazujú Ducha Svätého, k to rí objíma 
vesmír (Universum). Po Ježišovom pravom boku sú kráľ Dávid, kráľ Šalamún a prorok 
Eliáš, a po  jeho ľavom boku sú spravodliví. Na originále ikony sú len traja, ale m y sme 
primaľovali štvrtého, pretože symbolizuje chlapcov z  Komunity, ktorí sú už v Nebeskom  
Kráľovstve. Ježiš chytá za ruku Adama a Evu, symbolizujúcich celé ľudstvo zničené 
hriechom, vyzdvihujúc ich z  hrobu smrti. Evina ľavá ruka je  skrytá, pretože je  to ruka, 
ktorá zhrešila. Čierna farba je  farbou tmy, smrti, zla. Kľúč. zám ok a reťaze zobrazujú 
otroctvo hriechu. Tri kliny sú klinmi Kristových múk. ktorý roztrhal reťaze zla, oslobodiac 
nás od hriechu a dajúc nám spásu.
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Zvony srdca
Počujete?
‘Ticho sapretomiío, 
zvoní...
iS ceCom vnútri zvoní! 
tik s  tetízo srdca do duše,
Rias spieva žalmy ‘Pána, 
pieseň trojsvätej stavy.
Tajomstvá 'Božie 
súv srdci, zvony, 
čo zvonia 
na pokánie, 
natas^u, 
na ochranu, 
na spásu,
na druhý príchod Mesiáša,

Zbmte v sebe zto6u, 
vtastnúmúdrosi, učenosť, 
svoju pyšnú neveru.
Zlimite v srdci všetfy inézvrhy 
a v hrobovom, tichu, 
čo Vám. v srdci itastane,
r̂ásne počujete 

ichanjetsfý hlas...

Miroslav Pindroch

Ruský Potok
Obec leží v Užskej hornatine v nadmorskej výške okolo 440 m.
Prvá písomná správa o Ruskom Potoku (Potok), okres Snina, je z roku 1600, keď bol 

prvýkrát zdanený kráľovskou (portálnou) daňou na humenskom panstve. Vznikol na 
základe valašského práva v rokoch 1570-1580, s pôvodným rusínskym obyvateľstvom. 
Ruský Potok podľa kanonickej vizitácie biskupa M. M. Oľšavského, bol už v roku 1752 
sídlom samostatnej farnosti. V súčasnosti je filiálkou gréckokatolíckej farnosti Uličské 
Krivé, ktorú spravuje excurrendo Mgr. Maroš Prejsa. Samostatne vedené cirkevné matriky 
narodených, sobášených a zomrelých z rokov 1874-1909 sú uložené v zbierke cirkevných 
matrík ŠOBA v Prešove.

Gréckokatolícky drevený chrám svätého 
Michala archanjela bol podľa diecéznych 
schematizmov a odbornej literatúry posta
vený v roku 1740. V súpise farností Muka
čevskej diecézy, z 1. apríla 1788, je uvedené, 
že v Ruskom Potoku majú drevenú cerkov.

Cerkov je dom inantou  obce a je si
tuovaná na jej východnom svahu. Areál bol 
pôvodne ohradený kamenným m úrom  
s dvomi bránkami. Terajšie oplotenie je 
drevené a pokryté šindľom. V roku 1956 
bola pri cerkvi postavená samostatná dre
vená zvonica. Podľa údajov Ivana Labu 
z OÜ v Snine, bola vykonaná komplexná 
stavebná obnova chrám u a op lo ten ia  
areálu v rokoch 1991-1992. V súčasnosti sa 
v ňom už neslúži.

Na tomto chráme je vidieť, že drevo ako 
výlučný stavebný materiál vytvorilo priam 
ideálne možnosti jeho pôdorysného riešenia 
a vonkajšieho stvárnenia, aj za prispenia 
tesársko-rezbárskeho a kováčskeho orna
mentu.

Architektonicky je to trojdielna pozdĺžna 
stavba s polygonálnym presbytériom, štvor
covou loďou a “babincom”. Dosadá naň do 
strechy vstavaná veža, ktorá je s vežičkou 
veľmi citlivo zakom ponovaná do celej 
šindľovej valbovej strechy. Tým sa stráca tra
dičná trojdielnosť chrámu. Strecha je tiež 
dvojstupňová s medzipásom a podstien- 
kou. Západná veža a malá strešná vežička 
nad presbytériom  majú barokové bane 
s laternou (v tvare lampy). M iniatúrne 
okienka v trám och prepúšťajú dovnútra 
chrámu iba málo svetla. V druhej svetovej 
vojne, práve cez jedno  okienko sa ne
podarilo  vhodiť akémusi vandalském u 
vojakovi do cerkvi granát a zničiť ju.

Barokový ikonostas z polovice 18. sto
ročia bol podľa V Grešlíka pôvodne v inom 
chráme, pretože asi tretina jeho ikon je 
zavesená na bočných stenách lode. Boli ne
odborne reštau ro v an é  v rokoch 1933 
a 1960, čím  sa v p o d s ta te  s tra til ich

pôvodný výzor. Ikony podľa spomínaného 
historika umenia štýlovo pripomínajú ikony 
v Dobroslave, okres Svidník. Architektúra 
ikonostasu je však tradičná, so zachovaním 
predpísaných radov ikon. Na ikone Zbor sv. 
M ichala archanjela  je  zachovaný iko
nografický a štýlový typ, rozšírený po 
rusínskych dedinských chrámoch na vý
chodnom Slovensku. Veľmi sa podobá ikone 
v Uličskom Krivom. Ikony na cárskych 
dverách sú zo začiatku 18. storočia. Na 
ikonách cyklu sviatkov sú jednotlivé figúry 
vyobrazené z profilu , ako aj na ikone 
Poslednej večere. Apoštoli sú vyobrazení 
v živej gestikulácii medzi sebou. V apoš
tolskom  rade je najviac badateľný 
spoločný vplyv byzantskej a latinskej 
sakrálnej umeleckej tradície.

N a hlavnom oltári za iko- 
nostasom je Pieta zo začiatku 
19. stor. a na bočnom „žertve- 
níku“je cenná ikona Man- 
dylión, zobrazujúca hla
vu K rista (podľa vý
chodnej kresťanskej 
tradície je to zázrač
ný, nie rukou utvo
rený obraz -  Spas Ne- 
rukotvornyj), z d ra
hej polovice 17. sto
ročia.

V chráme sa na
chádzajú aj cenné li
turgické knihy z po
lovice 17. storočia, 
vytlačené cyrilikou 
na Ukrajine a ne
skorobarokové sviet
niky z polovice 18. 
storočia.

Andrej Kaputa
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Príhovor sestry Elvíry
zakladatelky komunity pre drogovo 

závislých v Medžugorí

/skrátené/

Prijímame mladých ľudí všet
kých vierovyznaní, bez ohľadu na 
vek a nežiadame za to nič. Na
vrhujeme im však nam áhavú 
cestu, cestu povinnosti, ľud
ského, ale i kresťanského rastu. 
Prijímame mladých v každom 
stave. Máme 6 centier, kde ponú
kame pre rodičov týždňové stret
nutia, rozhovory, pretože aj pre 
rodičov sú potrebné terapeutické 
stretnutia na tejto kresťanskej 
báze. Pochopili sme, že je 
potrebné uzdraviť korene, ktorý
mi je rodina. Pozývame rodičov, 
aby sa stretli i s tými rodičmi, 
ktorí túto skúsenosť majú už 
dlhšie a delia sa o ňu. Tiež 
niektorí m ladí sa zúčastňujú 
týchto stretnutí a rozprávajú
o svojej ceste v komunite, mnohí 
z nich sú už z komunity preč, 
ženatí a pracujúci. Mnohí zostá
vajú spojení s komunitou a sú i 
takí, ktorí v nej zostali navždy. 
Mladí priamo vidia tých, ktorí 
túto realitu žijú a po tom  sa 
rozhodujú. Organizujeme stret
nutia pre tých, ktorí chcú byť 
prijatí. Prijím acie rozhovory 
máme v Miláne, Turíne a M e
džugorí. Musia prísť viackrát. Ja 
si totiž myslím, že je dôležité a 
správne, aby sa mladí rozhodli 
aspoň s minimom dobrej vôle, 
lebo oni majú veľmi málo vôle, 
vlastne je to prvé, čo droga zničí. 
Často však chýba i to minimum. 
Stali sa obeťami svojich rodín 
v honbe za blahobytom. Medzi 
byť a mať, sa ich rodičia rozhodli 
pre mať. Zdanlivo i mali.

Skôr než som začala p ra 
covať s narkomanmi, zistila som, 
že v rodine chýba dialóg, vzá
jomná dôvera medzi deťmi a 
rodičmi. Mladí sú odkázaní sami 
na seba. A tak pozývame rodičov 
k tomu, aby syna vyhodili z do
mu. Pretože , ak sa syn nechce 
liečiť a rodičia ho zdržiavajú 
doma, zabíjajú si vlastné dieťa. 
Mladý sa môže zachrániť. Tak, 
ako začal žiť neusporiadaný život 
v rodine, tak rodina má za úlohu 
pomôcť mu pochopiť, že len cez 
utrpenie bude uzdravený. Otec a 
mama sa m usia zjednotiť a 
pozrieť si do očí. Vytrpieť viac, 
ako dieťa. M usia ho vyhodiť 
z domu. Nie preto, žeby boli zlí, 
ale preto, že ho majú radi. To je 
podobenstvo o m árnotratnom

synovi, ktoré sa opakuje. Ak 
nájde dieťa pohodlie, miesto na 
spánok  , jed lo , ľahký život, 
nezachráni sa. Rodičia musia 
mať odvahu povedať dieťaťu, že 
musí odísť, ak nechce vstúpiť do 
komunity. Ak sa však rozhodne 
pre život, potom sa môže vrátiť 
a oni mu pomôžu. Rodičia mu

sia takto konať, aby spolu so 
synom začali niesť utrpenie. To 
znamená, že to, čo neurobili, ked 
bol dieťa, m usia urobiť teraz. 
Trpieť s tým vedom ím , že je 
vonku a mrzne, že je v nebez
pečenstve a je pravdepodobné, že 
sa dostane do väzenia, no predo
všetkým stratiť svoju tvár. Kolko 
ráz v živote musí mať život ich 
syna väčščiu cenu, ako verejná 
mienka, ako to, čo hovoria ľudia. 
Uvedomili si, že tento mladý, 
ktorý berie drogu je nevydarený 
syn. A tento neúspech je ťarchou 
pre celú rodinu. Je to však aj 
neúspech, ktorý môže rodinu 
obohatiť, sceliť, keď sa zachovajú 
ako im navrhujeme. Máme rodi
čov, ktorí drogu „požehnávajú“, 
lebo ich scelila, ktorí majú u nás 
dvoch alebo troch synov. Títo 
rodičia našli opäť dôstojný život, 
život v milosti, obrátenie. Ro
dičia to počúvajú od iných, ktorí 
už urobili tento krok.

M ladí žijú svoj krst pravým 
spôsobom , i keď to nechápu, 
lebo nikto z nich nemá na začiat
ku vieru.Hovoria mi o tom, že sú 
ateisti a vždy nimi boli, pre
klínali, nemodlili sa. A ja  ich 
ubezpečujem , aby si nerobili 
starosti, aby si len kľakli a robili 
to, čo ostatní. Veriť, prevezmem

ja  za nich. Vidím, ako sa menia 
pred E ucharistiou . Keď sem 
prídete medzi 1.- 2. hod. v noci, 
nájdete plnú kaplnku. Nikto ich 
nenúti. Minulý rok bolo 5 mla
dých pokrstených. Nerobili sme 
žiadnu propagandu. Prijali sme 
ich, ako ľudí, nie ako veriacich. 
Povedali sme si, že budem e 
prijímať človeka takého, aký je. 
Človek je stvorený na Boží obraz 
a už tým je pre nás modlitbou.

Všetky komunity sú podpo
rované štátom, obcou, nejakým 
úradom. M noho dali i rodičia. 
Pochopila som, že nesmieme 
rátať s ľudským zásahom. Čiže, 
ked k nám  prišli z verejných 
inštitúcii alebo rodiny a ponúkli 
nám financovanie, povedali sme 
nie. Ponúkajúc Božiu lásku, 
musíme dať nabok peniaze, ktoré 
slúžili na to, aby sa zabijali.Keď 
máš peniaze, cítiš sa mocnejší, 
istejší, bezpečnejší a niekedy i 
povýšenecky. Tak ako oni robili,

ked mali vo vrecku veľa peňa- 
zí.Ako liečbu sme museli vylúčiť 
to, čo všetkých ľudí zabezpečuje
-  peniaze.

Hovorili mi, že mladí neprídu. 
Podľa výskumov je naša komu
nita najprísnejšia v Európe. No 
my sme im chceli dať najväčší 
dar, dar života. Neexistuje, aby 
mohli žiť,v očakávaní, lebo tak to 
robili predtým. Čakali a to bol 
únik. Tu nejestvujú úniky a on sa 
musí pozerať do vlastného vnú
tra. Verím v mladých, pretože 
kričia, že Boh existuje, že veci 
tohto života nedokážu vyplniť 
srdce človeka. Nikto ich nenaučil 
pozrieť sa do seba, hľadať Boha. 
Utekali pred všetkým, čo im svet 
ponúkol a to v čase blahobytu, 
bohatstva, zisku. Utiekli pred 
touto realitou, lebo sa im hnu
sila. A tak v tomto zmysle čítam 
to to  Božie poso lstvo  v n a r
komanoch. Svedčia o tom, že 
veci tohto materiálneho sveta im 
nemôžu stačiť, že musí existovať 
niečo ponad tento hmotný svet. 
Druhé, čo hovoria je to, že celá 
spoločnosť je otrávená a z tohto 
otrávenia sa rodia narkomani.

A tak je i narkoman Božím 
posolstvom. A kedy začína pom
sta človeka? V detstve, ked dieťa
ťu nie je venovaná dostatočná 
pozornosť v rodine. A to všetko 
v ňom  plodí pom stu. Rodičia 
musia byť vzorom. Najháklivejšie 
deti vnímajú klamstvo a navia- 
zanosť na  peniaze, ktoré sú 
dôležitejšie, ako oni. To v nich 
vzbudzuje nedôveru. Odnášajú 
veci z dom u na predaj, práve 
p re to , lebo m ateriá lne  bolo 
dôležitejšie ako oni. Hovorím to 
preto, aby ste to vedeli, aby ste 
sa vyhli droge u svojich detí. 
Dieťa musí byť najdôležitejšie vo 
vašom živote.

Spracovala A. Dolinská
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Hlas z KanadyINNSBRUCK (KP/ TK KBS) - Význam 
symbolov a rituálov v živote človeka stál 
v centre tohoročného jesenného sympózia 
Innsbruckej diecézy v Neururerhaus (Ried- 
gasse 9.) v dňoch 31. augusta až 2. septem
bra. Okrem podstatného náhľadu do sveta 
symbolov a rituálov uvádzalo sympózium 
aj konkrétne podnety pre každodenný život. 
Sympózium sa obracalo na učiteľov nábo
ženstva, učitelky materských škôl, kňazov
i laikov vo farnostiach. Tohoročné sympó
zium bolo súčasťou projektu EÚ, na ktorom 
sa podieľajú organizácie z Rakúska, Nemec
ka, Lichtenštejnska, Maďarska a Slovenska.

RÍM (K P/ TK KBS) - Paula R icharda 
Gallaghera menoval Ján Pavol II. za stáleho 
pozorovateľa Svätej stolice v Rade Európy. 
Tento duchovný narodený v Liverpoole má 
46 rokov a v svojej diplomatickej kariére 
doteraz pôsobil v Tanzánii, Uruguaji a na 
Filipínach.

VATIKÁN (TK KBS) - Slovenská sekcia 
Vatikánskeho rozhlasu vydala CD s homí- 
liami a príhovormi pápeža Jána Pavla II. 
v slovenčine Medzi 75 m inút vzácnych 
textov zostavovatelia František Sočufka 
a Ján Košiar zaradili prvý pápežov pozdrav 
Slovensku, úryvky z príhovorov, v ktorých 
pápež podčiarkol kresťanský charakter 
slovenských dejín, pripomenul význam de
dičstva sv. Cyrila a Metoda, oslovil sloven
skú m ládež, vyzdvihol m ariánsky kult
i význam mučeníctva, poďakoval sa sloven
ským veriacim za vernosť Kristovi. Výber 
uzatvára úryvok z príhovoru, v ktorom Ján 
Pavol II. vyslovil presvedčenie, že Slovensko 
má velkú úlohu v dejinách Európy.

MEDUGORIE (TK KBS) - Veľvyslanectvo 
Bosny a Hercegoviny upozorňuje občanov 
Slovenskej republiky, že od 1. októbra 2000 
budú pre vstup na územie BaH -  kde leží aj 
mestečko Medugorie -  potrebovať vízum.
V prípade, že turista nebude mať vízum, 
nemôže ho získať na veľvyslanectve BaH 
v Záhrebe, nakolko platí teritoriálna pôsob
nosť, čo znamená, že občanom SR udeľuje 
víza veľvyslanectvo BaH vo Viedni.

CHORVÁTSKO (KP/ TK KBS) - Nová 
chorvátska diecéza Gospic-Senj chce byť 
vzorom z hľadiska uskutočňovania štruktúr 
Druhého vatikánskeho koncilu. Oznámil to 
diecézny biskup novej diecézy Mons. Mile 
Bogovič pri svojom uvedení do úradu na 
sviatok patróna novej diecézy sv. Jakuba. 
Slávnosť v Gospice sa konala s veľkou 
účasťou predstaviteľov verejného života a 
obyvateľstva. Gospic-Senj je 15. chorvátska 
diecéza v tej pobrežnej časti Chorvátska, 
ktorá patrila do roku 1918 k Uhorsku a nie 
k Dalmácii, vytvorili z južnej časti arcidie
cézy Rijeka a je jej sufragánnou diecézou.

Dňa 6. augusta t. r. sa uskutočnil v Toron- 
te výročný odpusť pri príležitosti sviatku 
Premenenia Pána, ktorému je zasvätený náš 
katedrálny chrám. Tohtoročné slávnostné 
podujatie poctil svojou prítom nosťou aj 
Apoštolský nuncius v Kanade, J. E. otec 
arcibiskup Paolo Romeo, ktorý sa zúčastnil 
spolu s emeritným otcom biskupom Micha
lom Rusnákom, prítomným na invalidnom 
vozíčku, koncelebrovanej sv. liturgie, ktorú 
slúžil Apoštolský administrátor slovenskej 
eparchie Sv. Cyrila a M etoda v Kanade, 
Najd. O. Ján Fecko, CSsR. Prítomní boli aj

títo  kňazi: o. A nthony M an-O n-H ing , 
tajomník nuncia; o. Andrej Krafčik, CSsR; 
o. Miroslav Čajka, CSsR; o. Pavol Tomko, 
CSsR; o. Jozef Mucha; o. Igor Zdravecký; 
o. Leslie Tamas; o. John Girhiny; o. Ján 
Revak, S. J.; o. Stephen Somerville; brat 
George z rehole Studitov a jeden nemecký 
kňaz ako hosť. K oltáru ich sprevádzali iytieri 
Maltézskeho rádu.

Apoštolský nuncius na začiatku svojej 
homilie zdôraznil, že krátko po svojom 
príchode do Kanady v máji 1999 sa stretol 
s biskupmi tejto obrovskej krajiny. Povedal 
im už vtedy, že sa chce podieľať na živote viery 
tunajšieho Božieho ľudu. Chce dem on
štrovať, podľa svojich najlepších schopností, 
sústavnú starostlivosť Svätého Otca o Cirkev 
v Kanade.

Veriacim tejto farnosti povedal: “Vy, ba aj 
celé slovenské spoločenstvo priamo ste sami 
skúsili tú to  lásku, k torú  má pápež pre 
lúd Kanady, lebo sám prišiel do Unionville 
v rámci svojej pastorálnej návštevy Kanady 
v roku 1984, aby posvätil základný kameň 
tejto velkolepej stavby...”

Spomenul tiež pápeža Pavla VI., ktorý 
zomrel práve pred 22-mi rokmi. Bol to on,

ktorý “Vám dal v roku 1964 biskupa Michala 
Rusnáka” a aj táto katedrála Premenenia 
Pána, podľa slov nuncia, je do určitej miery 
prejavom pastorálnej starostlivosti tohto 
veľkého pápeža.

Apoštolský nuncius potom  pozdravil 
emeritného biskupa otca Michala Rusnáka, 
z príležitosti 35. výročia jeho biskupskej 
vysviacky. Taktiež blahoželal otcovi Jánovi 
Feckovi, ktorý si pripomína 50-te výročie 
svojho rehoľného sľubu v Kongregácii 
Najsvätejšieho Vykupiteľa otcov redemp- 
toristov, ako aj otcovi Andrejovi Krafčikovi,

ktorý tohto roku slávi 55-te výročie prijatia 
sviatosti kňazstva.

V záverečnej časti svojej homílie Apoš
tolský nuncius povedal: “Žijeme v spoloč
nosti, ktorá stráca zmysel pre hodnoty. 
Ľudia viac a viac kráčajú v tme. Je našou 
povinnosťou, ako odpovedať na túto šíriacu 
sa tmu, pričiniť sa, aby Kristove svetlo čoraz 
viac žiarilo. M usím e zvýšiť naše úsilie 
v tomto Jubilejnom roku, aby Kristus bol 
prítomný v našich životoch, prežiť tajomstvo 
Premenenia Pána v našom živote, aby tí 
ľudia, ktorí túžia po Bohu, ktorí stratili svoj 
zmysel života a kráčajú v tme, mohli nájsť 
cestu návratu k Bohu pom ocou nášho 
životného svedectva.

Svedectvo života podáme tak, ak budeme 
žiť podľa viery. Vieru, ktorú máme, zdedili 
sme od našich Otcov. Katedrála je svedectvo 
viery slovenského národa. Naši predkovia 
nám odovzdali svoju vieru. Teraz je na nás, 
aby sme učili našu  m ládež -  o našom  
duchovnom  bohatstve. Čo sme spravili 
s touto vierou? Ako sme pripravení odovzdať 
tento poklad novým generáciám?”

Po sv. liturgii sa usporiadala v katedrálnej 
hale oficiálna slávnostná hostina.

Jozef E. Suchý
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Misijné dni v Novom Ruskove
V mnohých našich obciach sa postupne 

objavujú snahy o zmenu zmýšľania našich 
veriacich a ich života, po stránke nábožnosti 
a duchovnosti. Aj my, v Novom Ruskove, sa 
snažíme neustále rásť vo viere a k tomu nám 
majú pomôcť aj mnohé podujatia, ktoré 
postupne organizujeme.

Usporiadali sme biblickú súťaž, vy
stúpenie cirkevných mládežníckych zborov, 
zúčastnili sme sa na nami organizovaných 
cyklistických túrach okolo 
protopresbyteriátu. Teraz 
sa chystáme na najdô
ležitejšie podujatie v našej 
obci, ktoré by malo pre
biehať v tomto jubilejnom 
roku, v našej farnosti, od 
23. septembra a mali by to 
byť misijné dni.

Misie vo farnosti sa 
uskutočnili už dvakrát 
a to 20. -  29. apríla 1934, 
za pôsobenia otca Bačin- 
ského a 13. -  20. decem
bra 1942, kedy bol správ
com farnosti otec Malinič. Obe tieto misie 
uskutočnili otcovia redemptoristi z Micha
loviec. Otec Pavol Dancák sa aj dnes obrátil 
na členov tohto rehoľného rádu.

Chceli by sme do nich zapojiť svojím 
spôsobom každého veriaceho našej obce 
a tak pripravujeme rôzne sprievodné akcie 
pre veriacich rozličného veku. Pre deti to 
bude výstava ich vlastných kresieb -  misie 
detskými očami. Ďalej organizujeme rôzne 
stretnutia, či už pre rodičov našich miniš
trantov, farskú radu, ružencové spolo
čenstvo, ale aj rodičov s deťmi.

Keďže sa naša farnosť skladá z dvoch 
častí a to z hľadiska usporiadania farnosti,

Z evanjeliového čítania, z prvej sep
tembrovej nedele, sa dozvedáme o m la
díkovi, ktorý prišiel za Ježišom a pýtal sa, 
čo má robiť, aby bol dokonalý. A keď mu 
Ježiš nakoniec povedal, aby predal svoj 
majetok, peniaze rozdal chudobným a na
sledoval ho, odchádza smutný, lebo mal 
veľký majetok.

Tento stručne podaný evanjeliový príbeh 
som v úvode článku použil zámerne, pretože 
značne kontrastu je s príbehm i našich 
kňazov -  martýrov, ktorých v uvedenú 
nedeľu prišiel do Strážskeho predstaviť 
známy náboženský publicista otec ThDr. 
Ján Babjak, SJ prostredníctvom 6. časti 
publikácie: „Zostali verní“, o osudoch 
gréckokatolíckych kňazov po roku 1950. 
Otec Ján, ktorý spoločne so správcom 
tunajšej farnosti otcom Martinom Matim

nechceme zabudnúť ani na tých veriacich, 
ktorí nenavštevujú farský chrám vo Velkom 
Ruskove, ale chrám  v časti obce M alý 
Ruskov. Taktiež pre nich pripravujeme po
dobné podujatia.

Tieto misijné dni nemajú byť časom po
kánia len pre jednotlivcov, ale pre celú far
nosť. Chceme to zdôrazniť aj tým, že každá 
rodina z farnosti bude navštívená kňazom, 
poverenými kresťanmi osobne a bude jej o- 

dovzdaná pozvánka s pres
ným harm onogram om  
jednotlivých akcií. Samo
zrejme, na jednotlivých 
akciách radi uvítame aj 
veriacich z okolitých obcí.

Takto chcem e všetci 
spoločne prispieť k obnove 
našej viery, obzvlášť u kaž
dého jednotlivého veriace
ho, najmä teraz, v tomto 
jubilejnom roku, ktorý nás 
m á doviesť k hlbokém u 
pokániu nad naším živo
tom, ktorý sa neraz odklá

ňa od správnej cesty -  cesty viery, vzájomnej 
lásky a spoločného porozum enia v rodi
nách, ale aj v celom ľudskom spoločenstve.

Uvedomujeme si, že takéto misie si vyža
dujú aj hlbokú duchovnú prípravu, preto sa 
už od 15. augusta, spoločne každý večer 
pred sv. liturgiou, modlíme ružencovú po
božnosť. Svojimi modlitbami sa snažíme 
prijať myšlienku, že úspech tejto akcie nezá
leží len od nás, ale aj od nášho nebeského 
Otca, ktorého takto prosíme o požehnanie 
pre naše snahy.

Peter Ha trák

odslúžil sv. liturgiu, vyzdvihol vieru o. 
Antona Kopčaya, Ing. Juraja Riníka i ďal
ších kňazov, ktorá práve spom ínaném u 
m ládencovi chýbala. N ielen títo  naši 
duchovní otcovia, ale aj rehoľníci a mnohí 
veriaci napriek sľubom či hrozbám, ochotne 
obetovali všetko s cieľom nezradiť Krista.

Otec Ján Babjak, SJ pri svojej tretej ceste 
do tejto farnosti, okrem viacerých častí 
publikácie a svätodušného akatistu, do
niesol so sebou aj ikonu sv. Jána Krstiteľa 
Pánovho Predchodcu, ktorú sám napísal 
počas nedávnej tretej ikonopiseckej školy.
V závere tohto milého stretnutia sa usku
točnila autogramiáda, počas ktorej m no
hým veriacim  podpísal spom ínané p u 
blikácie.

Ján Poprík

PREŠOV (TK PB) - Deň po odovzdaní 
poverovacích  lis tín  p rez iden tov i SR 
Rudolfovi Schusterovi absolvoval v Prešove 
prvú oficiálnu návštevu veľvyslanec U SA na 
Slovensku Carl Spielvogel. V rámci tejto 
pracovnej cesty navštívil aj katedrálny chrám 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Veľvyslanec 
spolu s manželkou Barberalee Diamonstein 
Spielvogel a ekonom ickým  radcom  
veľvyslanectva USA Markom Bocchetťi si zo 
záujmom vypočuli biskupského vikára Pavla 
Repka, ktorý ich oboznám il s históriou 
katedrálneho chrámu a priblížil im dejiny 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

STROPKOV (TK  PB) - N a sviatok 
Povýšenia svätého Kríža 14. septembra o
18.00 hodine udelil prešovský diecézny 
biskup Mons. Ján Hirka v chráme sv. Cyrila 
a M etoda v Stropkove subdiakonsicé a 
diakonské svätenia Marcelovi Lukáčikovi 
z rehole redemptoristov.

DUBOVÁ (TK PB) - V nedeľu 17. 
septembra posvätil prešovský biskup Mons. 
Ján  Hirka exteriér obnoveného chrám u 
N aro d en ia  P anny  M árie  z roku 1845 

■ v Dubovej okr. Svidník. Miestny duchovný 
otec Vladimír Dráb v úvodnom príhovore 
pripomenul, že v tejto nevelkej obci nebol 
žiadny biskup už viac ako šesťdesiat rokov 
a preto povedal, že dnešný deň je pre 
tamojších veriacich významný práve tým, že 
predsa medzi sebou mohli privítať biskupa 
práve v tomto Jubilejnom roku. Otec biskup 
na slávnosti okrem iného povedal: “Mám 
velkú radosť, že m ôžem  ľuďom nejako 
pomôcť a potešiť ich. Vždycky sa teším na 
stretnutie s veriacimi. To ma ja  drží a dáva 
mi veľkú silu k ďalšej duchovnej službe Bohu 
a Cirkvi.”

ROKYTOV (TK PB) - Generálny vikár 
prešovského  b iskupstva  Já n  Zavacký 
posvätil in te rié r obnoveného  chrám u 
N arodenia Panny M árie v Rokytove pri 
Humennom. Táto odpustová slávnosť sa 
niesla v znamení Velkého jubilea 2000. Otec 
vikár pripom enul veriacim , že v tom to 
milostivom roku môžu aj na tomto mieste 
získať úplné odpustky.

TRNAVA -  v dňoch 1 3 .-1 4 . septembra sa 
konali v Trnave jubilejné spomienkové 
slávnosti pri p rílež ito sti 130. výročia 
založenia a 10. výročia obnovenia SSV 
v Trnave. N a program e bol aj vedecký 
seminár o SSV za účasti M ons. ThDr. F. 
Tondru, predsedu KBS, otcov biskupov, 
zástupcov predsedníctva SSV, rektora TU, 
prof. JUDr. P. Blahu a ďalších hostí. Na 
seminári vystúpil aj otec M. Hospodár, 
predseda SSCM s príhovorom na tému: 
“Spolupráca Spolku sv. Cyrila a M etoda so 
Spolkom sv. Vojtecha.”

Autogramiáda v Strážskom
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Fero a M iloš bývajú spolu 
v internáte v jednej izbe. Už od 
začiatku si neboli sympatickí. 
Fero od skorého rána púšťa 
nahlas rádio, hoci vie, že to 
Miloša ruší. Lenže Fero na 
každú jeho pripomienku odpo
vedá: „Sme tu leň dvaja a každý 
si môže robiť čo chce. Keď sa ti 
nepáči, choď sa zašiť 
niekde na chodbu. Ja 
sa nenechám obme
dzovať od nijakého 
bifľoša. “ Obaja  
ch lapci si robia  
schválnosti. Napríklad, Mi
loš si dovedie kamarátov, keď sa 
Fero učí; Fero nenechá Milošovi 
kľúče od izby, keď vie, že Miloš 
príde skôr zo  školy. Chlapci sa 
navzájom ignorujú, majú k  sebe 
zlý  vzťah a medzi ostatnými ka
marátmi sa zhadzujú a oho
várajú.

Vyučovanie je v plnom prúde a 
mnohí z vás by podobných situácií 
vedeli porozprávať nekonečne 
veľa. Už prvý deň priniesol nie- 
kolko nepríjemností; možno sa 
vám nepáči trieda, možno miesto 
v nej, m nohí sú znechutení z 
dokumentov, ktoré treba vyplniť; 
kde-kto už strácal trpezlivosť v 
dlhom rade na 
potvrdenie ces
tovných dokla
dov, či v nepre
hľadných d a 
voch v papier
nictvách. Uči
telia sú nároční 
a ich požiadavky 
nemajú hraníc... Aj 
domáci režim sa zrne 
nil. Rodičia zaviedli 
pevné termíny prícho 
dov zo školy, presne vy
medzený čas na televíziu, 
obmedzili priestor pre zá
bavu. Tak by sa dal zhrnúť 
môj rozhovor s prešov
skými gymnazistami. A 
situácia vysokoškolákov 
je iste podobná. Vaše 
zdanlivo sebavedomé 
úsmevy, či duchaplné 
poznámky, ktoré tak 
často vnímam, keď 
sa prejdem chod 
bami školy, doká
žu oklam ať

málokoho. Pretože i to zdanlivé 
sebavedomie, i plachosť, ktorá 
klopí zrak pred okolím, majú 
spoločného menovateľa: túžbu 
po istote, túžbu zaradiť sa do 
kolektívu, nájsť si svoje miesto, 
ktoré bude vhodné pre konkrétnu 
povahu... A pokiaľ sa všetko 
dostane do svojich koľají, dovte-

v tom to  chvályhodnom  cieli 
„ ru ší“ . Sú to  azda  učitelia? 
Z vlasnej skúsenosti m ôžem  
povedať, že najväčšou túžbou 
učiteľa sú žiaci, ktorí sa chcú učiť 
(nezávisle od rozumových dis
pozícií, či výsledkov). Sú to teda 
rodičia? Prečo by to však robili? 
Veď vás majú nekonečne radi a 
túžia po vašich úspechoch často 

viac ako vy sami. Môžeme 
ešte obviniť zlé učeb

nice, neprime- 
r a n é

dy medzi 
nam i b ezk o n 
kurenčne vládne STRES.

Psychológia formuluje tento 
problém jednoznačne: „Stresom 
(angl. stress -  ťažkosť, tieseň, 
tlak...) označujeme stav psychickej 
záťaže, ktorý vzniká pôsobením  
nejakého rušivého faktora na člo
veka ...(ktorý) svojím  tlakom  
sťažuje, ba spravidla znemožňuje 
uspokojenie potreby alebo do
siahnutie cieľa... Ide (teda) o kon
flikt medzi cieľom a p o d m ien 
k a m i.“ (Š te fanovič , J.: Psy
chológia, Bratislava 1971, s. 285) 

Z tejto definície vychádzate, 
milí študenti, veľmi pozitívne. 
Pretože, ako sa zdá, problém nie 
je vo vás a vašom cieli, problém 
je v ^‘rušivom faktore”. Keďže 

väčšina z vás 
chce, samo
zrejme, ús
pešne a b 

solvovať štu
dijný rok, čo-to 

sa naučiť a azda i 
dosiahnuť nejaký 

výraznejší ús
pech, kaž

dému

J llS i  "'~Ĉ  
« H

učebné osnovy,
rozvrh hodín, atď  Lenže aj tu je 
odpoveď  veľmi jed n o d u ch á . 
Dnes už všade existujú vybavené 
knižnice, je tu možnosť indi
viduálnych konzultácií u vy
učujúceho, m ožnosť využitia 
internetu...

A tak nám ostal jediný „rušivý 
fak to r“. Je dobré priznať si: 
Príčinou stresu som si vždy ja 
sám! Je to moja lenivosť, ne
o ch o ta  zriekať sa vlastných 
predstáv o využití času, neochota 
venovať sa aj tomu, čo ma príliš 
nebaví, moja túžba po pohodlí, 
túžba dosiahnuť veci bez nám a
hy... To všetko mi naozaj bráni, 
aby som svoj všedný deň žil(a) 
spokojne. Predchádzajúca defi
nícia neponúka východisko. Je 
ľahké povedať si „ja to neviem, 
nedokážem to“, „mňa to nebaví, 
ja  nie som talent (povedzme) na 
matematiku“-  a potom sa plný 
sebaľútosti kochať v tejto rezig
nácii. Ale sv. ap o što l Pavol 
jednoznačne hovorí: „Všetko  
m ôžem  v tom, ktorý ma posil- 
ň u je “(Flp 4, 13). Aj keď má 
niekto problém s učením, nech 
sa nevzdáva vo svojom úsilí v 
dôvere v Božie slovo. Ono nás na 
mnohých miestach vyzýva, aby 
sme prosili o dary, prosili s dô
verou, že Boh dá svojho Ducha 
tým, ktorí po ňom túžia.

Čo však vtedy, keď prosby 
ostávajú bez odozvy? Dobre aj 
tak. Nie, neprotirečím si a nech
cem vás ani znechutiť. Hneď to 
vysvetlím na príklade. Chlapec - 
rybár si sadol do tieňa vrby a 
hodil udicu do vody. „Keby len 
zabrala poriadne velká“, pomys

lel si. A hneď aj chytil velkú šťuku, 
takže mal čo robiť, aby ju vytia
hol. Ale silná ryba sa mocne 
zatrepala a strhla chlapca do 
vody. Jeho otec, ktorý neďaleko 
sušil siete, pribehol a len s naj
väčšou námahou chlapca vytia
hol. Malému rybárovi bolo od
vtedy jasné, že nie vždy je dobré, 
ak sa nám splnia všetky želania. 
Azda aj nás by úspech vtiahol do 
prúdu pýchy, alebo do prúdu 
ľahkovážnosti. Boh chce vidieť 
naše úsilie, lebo ono je prejavom 
lásky nášho srdca. Ono dodá 

skutočnú krásu plodom 
práce a zvýši jej hodnotu. 
Dieťa sa sánkovalo na 
strm om  brehu. Za pár 
sekúnd zletelo na saniach 
dole, ale výstup mu trval 

dlhé minúty. Desať ráz sa spus
tilo, desať ráz ťahalo sane hore. 
Celkovo sa spúšťalo iba pár 
minút, ale do kopca šlo vyše 
hodiny. A predsa, keď šlo domov, 
myslelo na krátky zjazd, a nie na 
namáhavý výstup hore.

Je tu ešte jeden dôležitý fakt. 
Ani učitelia, ani rodičia od vás 
nechcú, aby ste boli výborní 
v každom predmete. Ani by to 
nebolo prirodzené. Každý človek 
je jedinečný, každý má iné schop

nosti, iné záujmy, iné životné 
túžby a plány. Dôležité je poznať 
svoje silné i slabé stránky, vybrať 
si jednu prioritnú oblasť a tej sa 
venovať naplno. Samozrejme, 
ani tie ostatné netreba zanedbá
vať, aby ste sa form ovali vo 
všestrannú plnohodnotnú osob
nosť. A hoci ste už mnohokrát 
počuli, že sa učíte predovšetkým 
pre seba, zdôrazním to znovu. 
Ide predsa o vašu budúcnosť, o 
vašu spokojnosť, ide o to, aby pre
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vás bolo raz zamestnanie nielen 
zdrojom príjmov, ale predovšet
kým vašou záľubou. Jedno prís
lovie hovorí: „Len s chuťou do 
toho a polovicu máš hotovo.“ 

To, že vedomosti podmieňujú 
aj príjem, s humorom ukazuje 
nasledujúca udalosť. Istém u 
sedliakovi sa pokazil traktor. 
Všetky sedliakove pokusy i úsilie 
jeho priateľov opraviť ho zlyhali. 
Nakoniec sa rozhodol zavolať 
odborníka. Ten si traktor prezrel, 
zapol štartér, zdvihol kapotu a 
všetko skontroloval. Nakoniec 
vzal kladivo a jediným úderom 
na určité m iesto m o to ra  ho 
uviedol do chodu. Motor vrčal, 
akoby ani nebol býval pokazený. 
Keď odborník predložil účet, 
sedliak sa zadivil i nahneval 
súčasne: „Čože, ty chceš stovku 
za to, že si raz udrel kladivom?“ 
„Priateľu,“ povedal odborník, 
„za ten úder kladivom pýtam len 
korunu. Deväťdesiatdeväť však 
pýtam za to, že som vedel, na 
ktoré miesto mám udrieť.“ 

Pozorovali ste už n iekedy  
dospelých, ktorí „boli v strese“? 
Ktorí hovorili: „ Už mám toho 
dosť!“alebo „Naozaj neviem, čo 
mám robiť!“... Prežili ste stresové 
situácie vy sami, alebo ich preží
vate práve teraz ? Je dobre, ak si 
to všimnete včas. Predstavte si 
teraz malú myš, rovnako starú 
ako ste vy. Niečo ju  trápi. Neustá
le sa borí s ťažkosťami a nevie, 
ako ich má riešiť. A  teraz skúste 
napísať rozprávku o tejto myške.

] Sami si vymyslite prostredie, 
ostatné postavy a predovšetkým  
zápletku. Prečo je  smutná? Trápi 
mladú myš to, že nie je  spokojná 
sama so sebou? Nerozumie si 
s rodičmi? Cíti sa opustená?  
Túži po uznaní? Chcela by mať 
voľnejší život? Hnevá ju, že in í 
nekonajú fair? Neznáša, keď ju  
niekto pri niečom  vyrušuje?  
Nezaobchádzajú in í dosť opatr
ne s jej majetkom ? M á problémy 
v rodine? V  škole? Čo robí pre to, 
aby prekonala svoje ťažkosti? M á  
jej kto pomôcť? Ako to všetko 
dopadne?

Ak sa rozhodnete napísať 
svoju vlastnú rozprávku o streso
vanej myške, určite nám ju pošli
te na adresu našej redakcie. 
Jednému z  vás, ktorého vyžrebu
jeme, pošleme milú pozornosť.

Valéria

Liturgický kalendár
lovi; I teraz: podľa predpisu. Prokimen, 
aleluja a pričasten o apoštolovi. Ef 4,

Pondelok 2 .1 0 .  -  Cyprián, biskup 
a mučeník; Menlivé časti z pondelka 
(rúcho svetlé) alebo o mučeníkovi (rú
cho červené). Ef 1, 22-23; 2, 1-3, 
zač. 219; Mk 10 ,4 6 -5 2 , zač. 48

Utorok 3 .1 0 .  -  Dionýz Areopagita, 
biskup a mučeník; Terézia od Ježiška, 
prepodobná; Menlivé časti z utorka 
alebo o prepodobnej (rúcho svetlé) 
alebo o mučeníkovi (rúcho červené). 
Ef 2 ,1 9 -2 2 ; 3 ,1 -7 , zač. 222; Mk 
11 ,1 1 -2 3 , zač. 50

Streda 4. 10. -  Hierotej, biskup 
a mučeník, František Asisský, pre- 
podobný; Rúcho červené. Menlivé 
časti zo stredy alebo o mučeníkovi 
alebo o prepodobnom. Ef 3 ,8 -21 , zač. 
223; Mk 1 1 ,22 - 
26, zač. 51

Štvrtok 5. 10. -  
Charitina, m u
čenícka; Menlivé 
časti zo štvrtku 
(rúcho svetlé) ale
bo o mučenícke 
(rúcho červené).
Ef 4 ,1 4 -1 7 , zač.
225; Mk 1 1 ,2 7 - 
33, zač. 52

Piatok 6. 10 . -  
Tomáš, apoštol
Rúcho svetlé. Anti- 
fó n y  p re d o b ra - 
zujúce alebo kaž
dodenné. Tropár
0 apoštolovi; Sláva: kondák o apoš
tolovi; I teraz: podlá predpisu. Pro
kimen, a le lu ja  a pričasten o apoš
tolovi. Ef 4 ,1 7-25a, zač. 226; 1 Kor 
4, 9 -1 6a, zač. 131; Mk 12, 1-12, 
zač. 53; Jn 2 0 ,1 9 -3 1 , zač. 65

Sobota 7 .1 0 .  -  Sergej a Bakchus, 
mučeníci; Menlivé časti zo soboty 
(rúcho svetlé) alebo o mučeníkoch 
(rúcho červené). 1 Kor 14 ,20-25 , zač. 
156; Mt 2 5 ,1 -1 3 , zač. 104 
Nedeľa 8 .1 0 . -  Pelágia, prepodobná 
- 1 7 .  nedeľa po 50-nici -  8. hlas 

Rúcho svetlé. Radové evanjelium na 
utierni je siedme. Antifóny nedeľné. 
Tropár z hlasu; Sláva: kondák z hlasu;
1 teraz: podľa predpisu. 2 Kor 6 ,1 6b- 
18; 7 ,1 , zač. 183; M t 15, 21-28, 
zač. 62

Pondelok 9. 10. -  Jakub Alfejov, 
apoštol; Rúcho svetlé. Antifóny pred- 
obrazujúce alebo každodenné. Tropár
o apoštolovi; Sláva: kondák o apošto-

25-32, zač. 227; 1 Kor 4, 9 -1 6a, 
zač. 131; Lk 3 ,1 9 -2 2 , zač. 10; Mt 
9 ,3 6 -3 8 ; 1 0 ,1 -8 , zač. 34

Utorok 10. 10. -  Eulampios a Eu
lampia, mučeníci; Menlivé časti z u- 
torka (rúcho svetlé) a lebo o m u 
čeníkoch (rúcho červené). Ef. 5, 20- 
25, zač. 230; Lk 3, 23-38; 4 ,1 -2 , 
zač. 11

Streda 1 1 .1 0 .-  Filip, diakon, apoštol;
Rúcho červené. Menlivé časti o apoš
tolovi. Kol 4, 5 -1 1 .1 4 -1 8 , zač. 260; 
Ef 5, 25-33, zač. 231; Lk 10 ,16 -21 , 
zač. 51; Lk 4 ,1 -1 5 , zač. 12

Štvrtok 1 2 .1 0 . -  
Probus a spoloč
níci, m učeníci;
M enlivé časti zo 
štvrtku (rúcho svet
lé) alebo o muče
níkoch (rúcho čer
vené).
Ef 5, 33; 6 ,1 -9 , 
zač. 232; Lk 4, 
16-22, zač. 13

Piatok 1 3 .1 0 .  -  
Karpos a spoloč
níci, m učeníci;
Rúcho pôstnej far
by. Menlivé časti 
z piatku alebo o 
mučeníkoch. Ef 6, 
18-24, zač. 234; 

Lk 4, 22-30, zač. 14

Sobota 14 .10 . -  Nazarius a spo
ločníci, mučeníci; Paraska Ternovská, 
prepodobná; Rúcho svetlé. Menlivé 
časti o prepodobnej. 2 Kor 15, 39- 
45, zač. 162; 2 Kor 9, 2b -12, zač. 
141; Lk 4 ,3 1 -3 6 , zač. 15; L k 7 ,36- 
50, zač. 33

Nedeľa 1 5 .1 0 . -  Nedeľa Sv. Otcov 
siedmeho všeobecného snemu 

- 1 8 .  nedeľa po 50-nici - 1 .  hlas
Rúcho svetlé. Radové evanjelium na 
utierni je siedme. Antifóny nedeľné. 
Tropár z hlasu a o Otcoch; Kondák 
z h lasu; Sláva: kondák o O tcoch;
I teraz: podľa predpisu. Prokimen, 
a le lu ja  a pričasten na jprv  z hlasu 
a potom o Otcoch. 2 Kor 9 ,6 -1 1 , zač. 
188; Tit 3 ,8 -1 5 , zač. 302; L k 5 ,1 -  
11, zač. 17; M t 5 ,1 4 -1 9 , zač. 11

Vojtech Boháč

Z myšlienok na krälý deň
Ochrana Presvätej Bohorodičky
„... a potrebné je len jedno“(lk 10,42). 
Keby sa nás niekto spýtal, čo človek 
potrebuje, nevedeli by sme kde začať. 
Ved ľudia toho  to ľko  potrebu jú! 
A predsa, ked’sa zamyslíme, z tých na
ozaj potrebných vecí je potrebná len jed
na: spása duše.
Slávny muž nášho národa, zakladateľ 
modernej pedagogiky, Ján Amos Ko- 
menský, napísal knihu, ktorej dal výstiž
ný názov:,, Unum necesaríum “(Jedno je 
potrebné).

16. nedeľa po ZSD
„Predstúpil ten, čo dostal päť talentov... 
a vravel: «Pane, päf talentov si ml odo
vzdal a hľa, dälšich päf talentov som zís
kal»“ (Mt 25, 20).
Rímsky cisár Títus povedal: „Žiaden deň 
bez čiarky.“
Každý deň by sme mali urobiť niečo dob
ré, aby sme kráčali k svojmu cieľu. Pre
tože kto nekráča dopredu, stojí, alebo 
kráča späť. Aby raz, až po dlhom čase 
pnde Pán, dostalo sa nám uznania i od
meny: „Správne, dobrý a verný sluha; 
bol si verný nad málom, ustanovím fa 
nad mnohým: vojdi do radosti svojho 
pána“ (Mt 25,23).

17. nedeľa po ZSD
„ Tu prišla k nemu istá kanaánska že
na... poklonila sa mu a povedala: „Pa
ne, pomôž mi!“ (M 15,22; 25).
Herec a spevák Bing Crosby svojho času 
povedal: „Ako všetci otcovia na celom 
svete, i ja by som chcel, aby z mojich 
deti' vyrástli statoční občania v mierovom 
svete. Chcel by som, aby moji štyria sy
novia milovali svoju vlasť, rodinný do
mov a aby milovali Boha. Chcem, aby 
sa modlili, pretože poznám cenu mod- 
Ijtby, ktorá môže i hory prenášať.“
Že je to tak, vidíme aj u kanaánskej 
ženy. P rosila  o uzdravenie svojej 
dcéry. A neprestala prosiť, až kým 
z Ježišových úst nepočula slová: 

„Žena, velká je tvoja viera! Nech sa ti 
stane, ako chceš“(M t 15 ,28 ). A bola 
uzdravená.
„Preto vám hovorím: Verte, že všetko,
o čo v modlitbe prosíte..., budete to 
mat “ (M k 1 1 ,2 4 ).
„Príď ku mne, keď ti nebude dobre. 
Nebeskú útechu najviac zdržuje to, že 
tak nerád chápeš modlitby. Lebo prv, 
než by si ma vrúcne prosil, hľadáš 
všelijaké iné útechy a občerstvuješ sa 
vonkajšími vecami. A tak sa stáva, 
že ti všetko málo osoží, kým nezba
dáš, že som to ja, ktorý zachraňujem 
tých, čo vo mňa dúfajú; veď okrem 
mňa niet nikde účinnej pomoci, ani 
osožnej rady, ani trvalého lieku“, 
poúča Tomáš Kempenský, (O nasl. 
Krista, III., 30, 2-5).

-fd-



Štefan H ajduk z Klenová, 
Anna Hricová zo Sačurova.

DARCOVIA NA SSCM

Katarína Ďorková, Svinia, 20 Sk 
Anna Knutová, Svinia, 20 Sk 
Jozef Melicher, Baškovce, 40 Sk 
Alica Mirossayová, Košice, 600 Sk 
Ľudmila Rosenbergerová, Janova 
Lehota, 220 Sk

NEZAPLATENÉ 
ČLENSKÉ 1999 a 2000

Prosím farnosti, ktoré neza
platili členské za posledné dva 
roky, aby tak urobili čo najskôr. 
Ide o farnosti:

Bardejov - 13 členov 
Brezina - 28 členov 
Kazimír - 18 členov 
Prešov - 60 členov 
Spišská Nová Ves - 32 členov 
Zempl. Jastabie - 19 členov

Za rok 2000 nezaplatili 
Bratislava - 15 členov 
Humenné - 48 členov 
Jastrabie n/T - 13 členov 
Košice - 178 členov 
Levoča - 21 členov 
Michaľany - 13 členov 
Okružná - 20 členov 
Sačurov - 71 členov 
Svidník - 74 členov 
Trakov - 11 členov

Ak ste medzitým zaplatili, oz
námte nám to do ústredia v Mi
chalovciach. Ďakujeme.

Výbor spolku

Komisia pre vedu, vzdelávanie, kultúru a univerzity pri 
Konferencii biskupov Slovenska a M iesty odbor M atice 
slovenskej v Žiline usporiada v tomto roku VIII. ročník súťaže 
v recitovaní kresťanskej poézie a prózy pod názvom “... a Slovo 
bolo u Boha”. Súťaž je ponímaná ekumenicky, je určená pre 
všetkých kresťanov, pre katolíkov obidvoch obradov, protestantov
i pre pravoslávnych. Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo na 
adresy usporiadateľov krajských kôl, a to do konca októbra 2000
-  Helena Čajková, Holého 5, 903 01 Senec (Bratislavský kraj), 
Cirkevná základná škola Angely Merici, Halenárska ul. 45, 917
00 Trnava (Trnavský kraj), Základná škola sv. Don Bosca, L. 
Fullu, 955 01 Topoľčany (Nitriansky kraj), Gymnázium sv. Jána 
Bosca, Trenčianska 66/82, 018 51 Nová Dubnica (Trenčiansky 
kraj). Gymnázium sv. Andreja, Nám. S. Hlinku 5, 034 01 
Ružomberok (Žilinský kraj). Základná škola Andreja Kmeťa, 
Andreja Sládkoviča 24,966 81 Žarnovica (Banskobystrický kraj), 
Základná škola Š. Mnoheľa. Sucháňová 3522, 058 01 Poprad 
(západné časti Prešovského a Košického kraja), Základná škola 
sv. Cyrila a M etoda, Duchnovičova ul., 066 01 Humenné 
(východné časti Prešovského a Košického kraja).

Súťažiť sa bude v dvoch základných kategóriách -  poézia 
a próza -  a v štyroch vekových kategóriách -  m ladší žiaci 
(ročníky 1-4), starší žiaci (ročníky 5 - 9), stredoškoláci a dospelí.
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NAŠI JUBILANTI

Eva Fridrichová z Košíc, Má
ria Kostrubaničová zo Sobra
niec, Daniel Ordoš zo Zemplín
skej Teplice, Cyril Pavlík 
z Lesíčka, Mária Petreňová z Gi
raltoviec, Ladislav Sivák z Luč- 
koviec, o. Milan Tomáš z Novo- 
sadu. Margita Trasová z Košíc, 
Jozef Tušan zo Sečovskej Po
lianky.

Mária Adamová z Michalo
viec, Ján Čopko z Novosadu, 
Helena Kaščáková z Davidova, 
Eduard Kniš z Fulianky, Michal 
Stanko z Radvane n/Laborcom, 
Mária Peštová zo Sačurova, 
Margita Vaníková z Prešova.

Barbora Hurčíková z Ložína, 
Libuša Kubínová z Košíc, Mária 
Kuliková z Čertižného, Anna 
Kušnírová z Vysokej n/Uhom, 
Zuzana Rondošová z Malcova, 
Jolana Vasková z Geraltova.

Anna D andarová zo Zem 
plínskeho Hradišťa, Mária Haj- 
žinová z Vyšnej Olšavy, o. Hya
cint Tandar, OP z Košíc.

Marta Bitterová z Nitry, Ka
tarína Fľaková z Nižných Repáš, 
Michal Janoško zo Sečoviec, Ján 
Jenčík z M alých O zoroviec, 
Anna Kačmarová zo Sečovskej 
Polianky, Aurélia Petríková z Pre-

ínzercia

„...I keby som spáchala všetky hriechy, šla by som, so srdcom 
skrúšeným, a vrhla by som sa Ježišovi do náručia...“

sv. Terézia z Lisieux

KATOLÍCKA CHARIZMATICKÁ OBNOVA V PREŠOVE
organizuje a pozýva všetkých veriacich i neveriacich na

EVANJELIZAČNÉ STRETNUTIE

v sobotu a nedeľu 21. a 22. októbra 2000 
do Mestskej haly v Prešove

s Komunitou Blahoslavenstiev
s hlavným prednášajúcim 

P. Jacquesom PHII.IPPOM (Francúzsko)
Téma: Milosrdenstvo Otca v škole sv. Terézie z Lisieux 
Účinkuje i Silvia Buissetová (Franc.) svojím spevom a piesňami 
sv. Terézie
VSTUP VOĽNÝ (dobrovoľný poplatok poslúži na úhradu znač
ných nákladov)

P R O G R A M :
Sobota 21. októbra Nedeľa 22. októbra
9.00 Otvorenie, modlitby 9,00 Modlitby a chvály 

a chvály
10.00 Prednáška I . -  10,00 Prednáška-

P. J. Philippe P. Jacques Philippe
12.00 Svätá omša 12,00 Svätá omša, spojená
^  j *. ^  i s adoráciou a mod
Obedňajšia prestávka litbou

15.00 Chvály
15.30 Prednáška II.-

P. J. Philippe
18.30 Koncert Silvie 

Buissetovej,
sprievodné slovo -  Predpokladaný koniec stret- 
P. J. Philippe nútia o 15. hodine

KŇAZI, ktorí budú chcieť koncelebrovať svätú omšu, nech prídu 
s alboou a štólov.
UBYTOVANIE si môžu vedúci autobusových zájazdov a jed
notlivci objednať

faxom i telefonicky: (091) 772 35 78,773 12 46 
Možnosť občerstvenia je zabezpečená!

BLAHOŽELANIE

V m esiaci ok tóber sa dožili význam ných jubileí:
M ons. Vasiľ Prokipčák, titl. kanonik, na odpočinku v C hm e
ľovej - 6. 1 0 .- 4 0  rokov ordinácie
M ichal Stanko, okr. dekan m edzilaborecký, správca farnosti 
Radvaň nad Laborcom  - 3. 10. - 60. narodeniny 
R udolf Zachariáš, tit. arcidekan, na odpočinku v Košiciach
- 13. 1 0 .-  60. narodeniny
Vojtech B oháč, ThLic., rektor kňaz. sem inára Prešov - 23. 
10. - 50. narodeniny
M ichal D rahňovský, správca farnosti Zakovce - 30. 10. - 
60. narodeniny

M n o h o  rokov, šťastných rokov! 

SPOM ÍNAM E

9. októbra uplynie 5 rokov, čo si Pán života a smrti povolal 
k sebe nášho drahého otecka Juraja Durillu z Pakostova. Tých, 
čo ho poznali, o tichú spomienku v modlitbe prosia 

manželka a deti s rodinou.
Vičnaja pamjať!



Štefan H ajduk z Klenová, 
Anna Hricová zo Sačurova.

DARCOVIA NA SSCM

Katarína Ďorková, Svinia, 20 Sk 
Anna Knutová, Svinia, 20 Sk 
Jozef Melicher, Baškovce, 40 Sk 
Alica Mirossayová, Košice, 600 Sk 
Ľudmila Rosenbergerová, Janova 
Lehota, 220 Sk

NEZAPLATENÉ 
ČLENSKÉ 1999 a 2000

Prosím farnosti, ktoré neza
platili členské za posledné dva 
roky, aby tak urobili čo najskôr. 
Ide o farnosti:

Bardejov - 13 členov 
Brezina - 28 členov 
Kazimír - 18 členov 
Prešov - 60 členov 
Spišská Nová Ves - 32 členov 
Zempl. Jastabie - 19 členov

Za rok 2000 nezaplatili 
Bratislava - 15 členov 
Humenné - 48 členov 
Jastrabie n/T - 13 členov 
Košice - 178 členov 
Levoča - 21 členov 
Michaľany - 13 členov 
Okružná - 20 členov 
Sačurov - 71 členov 
Svidník - 74 členov 
Trnkov - 11 členov

Ak ste medzitým zaplatili, oz
námte nám to do ústredia v Mi
chalovciach. Ďakujeme.

Výbor spolku

Komisia pre vedu, vzdelávanie, kultúru a univerzity  pri 
Konferencii b iskupov S lovenska a M iesty  o d b o r  M atice 
slovenskej v Žiline usporiada v tom to roku V I I I .  ročník súťaže 
v recitovaní kresťanskej poézie a  prózy pod názvom "... a  Slovo 
bolo u Boha'’. Súťaž je poním aná ekumenicky, je  určená pre 
všetkých kresťanov, pre katolíkov obidvoch obradov, protestantov
i pre pravoslávnych. Záujem covia sa môžu prihlásiť priam o na 
adresy usporiadateľov krajských kôl, a  to  do konca októbra 2000
-  Helena Čajková, Holého 5, 903 01 Senec (Bratislavský kraj), 
Cirkevná základná škola Angely Merici, H alenárska ul. 45, 917 
00 Trnava (Trnavský kraj), Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. 
Fullu, 955 01 Topoľčany (Nitriansky kraj). Gym názium  sv. Jána 
Bosca, Trenčianska 66/82, 018 51 Nová Dubnica (Trenčiansky 
kraj), Gym názium  sv. A ndreja. N ám . S. H linku 5, 034 01 
Ružomberok (Žilinský kraj), Žákladná škola Andreja Kmeťa, 
Andreja Sládkoviča 24.966 81 Žarnovica (Banskobystrický kraj), 
Základná škola Š. Mnoheľa, Sucháňová 3522, 058 01 Poprad 
(západné časti Prešovského a Košického kraja), Základná škola 
sv. Cyrila a M etoda. D uchnovičova ul., 066 01 H um enné 
(východné časti Prešovského a Košického kraja).

Súťažiť sa bude v dvoch základných kategóriách -  poézia 
a próza -  a v štyroch vekových kategóriách -  m ladší žiaci 
(ročníky 1 -  4), starší žiaci (ročníky 5 - 9), stredoškoláci a dospelí.
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NAŠI JUBILANTI

Eva Fridrichová z Košíc, M á
ria Kostrubaničová zo Sobra
niec, Daniel Ordoš zo Zemplín
skej Teplice, Cyril Pavlík 
z Lesíčka, Mária Petreňová z Gi
raltoviec, Ladislav Sivák z Luč- 
koviec, o. Milan Tomáš z Novo- 
sadu. Margita Trusová z Košíc, 
Jozef Tušan zo Sečovskej Po
lianky.

Mária Adamová z Michalo
viec, Ján Čopko z Novosadu, 
Helena Kaščáková z Davidova, 
Eduard Kniš z Fulianky, Michal 
Stanko z Radvane n/Laborcom, 
Mária Peštová zo Sačurova, 
Margita Vaníková z Prešova.

Barbora Hurčíková z Ložína, 
Libuša Kubínová z Košíc, Mária 
Kuliková z Čertižného, Anna 
Kušnírová z Vysokej n/Uhom, 
Zuzana Rondošová z Malcova, 
Jolana Vasková z Geraltova.

Anna D andarová zo Zem 
plínskeho Hradišťa, Mária Haj- 
žinová z Vyšnej Olšavy, o. Hya
cint Tandar, OP z Košíc.

Marta Bitterová z Nitry, Ka
tarína Fľaková z Nižných Repáš, 
Michal Janoško zo Sečoviec, Ján 
Jenčík z M alých O zoroviec, 
Anna Kačmarová zo Sečovskej 
Polianky, Aurélia Petríková z Pre
šova.

inzercia

„...I keby som spáchala všetky hriechy, šla by som, so srdcom 
skrúšeným, a vrhla by som sa Ježišovi do náručia...“

sv. Terézia z Lisieux

KATOLÍCKA CHARIZMATICKÁ OBNOVA V PREŠOVE
organizuje a pozýva všetkých veriacich i neveriacich na

EVANJELIZAČNÉ STRETNUTIE

v sobotu a nedeľu 21. a 22. októbra 2000 
do Mestskej haly v Prešove

s Komunitou Blahoslavenstiev
s hlavným prednášajúcim 

P. Jacquesom PHILIPPOM (Francúzsko)
Téma: Milosrdenstvo Otca v škole sv. Terézie z Lisieux 
Účinkuje i Silvia Buissetová (Franc.) svojím spevom a piesňami 
sv. Terézie
VSTUP VOĽNÝ (dobrovoľný poplatok poslúži na úhradu znač
ných nákladov)

P R O G R A M :
Sobota 21. októbra Nedeľa 22. októbra
9.00 Otvorenie, modlitby 9,00 Modlitby a chvály 

a chvály
10.00 Prednáška I . -  10,00 Prednáška -

P. J. Philippe P. Jacques Philippe
12.00 Svätá omša 12,00 Svätá omša, spojená

... _  . s adoráciou a mod
Obedňajšia prestávka litbou

15.00 Chvály
15.30 Prednáška II. -

P. J. Philippe
18.30 Koncert Silvie 

Buissetovej,
sprievodné slovo -  Predpokladaný koniec stret- 
P. J. Philippe nútia o 15. hodine

KŇAZI, ktorí budú chcieť koncelebrovať svätú omšu, nech prídu 
s alboou a štólov.
UBYTOVANIE si môžu vedúci autobusových zájazdov a jed
notlivci objednať

faxom i telefonicky: (091) 772 35 78, 773 12 46 
Možnosť občerstvenia je zabezpečená!

BLAHOŽELANIE

V m esiaci ok tóber sa dožili význam ných jubileí:
M ons. Vasiľ Prokipčák. titl. kanonik, na odpočinku v Chm e
ľovej - 6. 1 0 . - 4 0  rokov ordinácie
M ichal Stanko, okr. dekan m edzilaborecký, správca farnosti 
R advaň nad  L aborcom  - 3. 1 0 . - 6 0 .  narodeniny 
R udolf Zachariáš. tit. arcidekan. na odpočinku v Košiciach
- 13. 10. - 60. narodeniny
Vojtech B oháč, ThLic., rektor kňaz. sem inára Prešov - 23.
10. - 50. narodeniny
M ichal D rahňovský. správca farnosti Žakovce - 30. 10. - 
60. narodeniny

M n o h o  rokov, šťastných rokov! 

SPOM ÍNAM E

9. októbra uplynie 5 rokov, čo si Pán života a smrti povolal 
k sebe nášho drahého otecka Juraja Durillu z Pakostova. Tých, 
čo ho poznali, o tichú spomienku v modlitbe prosia 

manželka a deti s rodinou.
Vičnaja pamjať!



O D Družba, Letná  6 
064 01 Stará Ľubovňa

tel. 0 9 6 3 /4 3  242 25
dodávateľ

výpočtovej a kancelárskej techniky 
ekonomického softivaru firm y MRP 
kancelárskych a školských potrieb 

značkových hodiniek

z e n it  - p a rtne r,  na k to rého  sa m ôžete  spoľahnúť

Nové služby  -  pripojenie na INTERNET cez SKnet

In g . J á n  Q c p ir ia k

daňový poradca  
audítor
ekonomický, účtovný 
a organizačný poradca

Stará Ľubovňa 
Budovateľská 20

tel./fax: 0963/43 249 80 
mobil: 0905 207 416

vydávanie kníh a 
Kompletné polygr 
reklamných leták*

falcovanie do form átu B l, 
všetky druhy väzieb vrátane  V8 (ní 
doskami), špirálovanie k  
zatváracou špirálou.

nový tlačiarenský stroj
• : 4 ............ .....
obsahujúci vysokovýkonný farební 
so  16 valcami, farebnikové valce  
s bočným rozterom, nastaviteľný 
stranový rozter, teserom delený nôž 
farebnice, priame film ové vlhčenie  

na
s max. rozlíšením 3385 dpi 
a s max. rozmerom osvitu  
457 x 1200 mm 
- 24 hodín denne

» r  - -

4 « i
ružová 22, prešov, tel./fax: 091-77 11 407, e-ma


