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Božia milosť
v živote svätých
Veľa by sme mohli hovoriť o Božej milosti,
ktorá účinkovala v životoch mnohých svätých.
Skúsme sa aj my pozrieť do svojich životov
a uvidíme, aké veľké skutky v nich koná Boh.
str. 5

Katkine svedectvo

18-19

K môjmu rozhodnutiu vstúpiť do komunity
ma priviedol jeden jediný večer. Svätá omša
v Medžugorskom kostole. Sedeli sme vonku
na lavičke a počúvali kázeň. Poobzerala som
sa okolo seba a videla som samých šťastných
a spokojných ľudí.
str. 13

úmysel
apoštolátu modlitby
Aby politici a ekonómovia pokladali za
svoju povinnosť starať sa o blaho všet
kých ľudí, hlavne tých najbiednejších.
Aby myšlienka na misijné poslanie
rehoľných inštitútov napomáhala vzrast
nových a svätých povolaní k zasvätené
mu životu.

Anjel
narkomanov
Tento príbeh je ešte s otvoreným koncom
a epilóg sa azda dozvieme v jednej z reedícií.
Recenzia novovydanej knihy vydavateľstva
Petra Prešov s protidrogovou tématikou.
str. 16

úvodník
T radícia nám zazn am en a la, že keď Boh
vytváral všetko, čo nás obklopuje, medzi prvými
bytosťami stvoril anjelov. Každý z nich mal svoju
úlohu a podľa tohto ich dnes delíme: archanjeli,
anjeli, cherubíni, seraľíni, tróny, kniežatstvá,
m ocnosti, sily a panstvá. Aj keď prežívajú
neustálu prítom nosť Boha, pred sa sa našli
niektorí, ktorým sa táto prítomnosť znepáčila.
Keď ich Boh, podobne ako ľudí, podrobil skúške,
niektorí z nich na čele s Luciľerom, nosičom
svetla, odpadli. A vtedy začal na nebi neúprosný
boj. Luciľer však nebojoval proti Bohu, ale proti
tomu, kto mu zostal verný - Michaelovi. Jeho
meno znamená “Kto je ako Boh?” Prečo Michael
a nie Boh? Lebo si bol vedomý, že proti Bohu
nemá šancu, tak chcel na svoju stranu získať
ďalších, aby vzbura bola dôsledná v každom
bode. Dúfal, že ked bude na čele stvorenstva, ako
bol doteraz Boh, isto sa aj on stane bohom.
Toľko krátky exkurz do dejín duchovných
bytostí, ktoré nás sprevádzajú každý deň od
počatia až po smrť, ba aj po nej. Medzi nimi
naozaj ako svetlo žiari jeden z m ála anjelov,
ktorých poznáme po mene - Michal. V čom je
jeho výnimočnosť? Postavil sa na stranu Boha
aj keď bol podrobený podobnej skúške ako
Lucifer. A v nej obstál, lebo nielenže veril v Boha,
ale mu navyše aj dôveroval. A tu sa začína prvá
radostná zvesť pre človeka - ak uverí Bohu,
nielenže Boh od neho neodstúpi, ale navyše bude
aj povýšený.
Nepripomína vám to kúsok našej histórie?
V nebi, ako aj na zemi diabol oklamal Božích
tvorov - bytosti, ktoré stvoril z lásky. Na nebi
bol diabol bezmocný, lebo tam nemal nijaké
výhody oproti ostatným anjelom. Ale na zemi
boli iba ľudia - slabí tvorovia, ktorých by nemal
byť problém oklamať. A on je predsa majstrom
lži. Keď videl, že aj ľudí Boh vystavil skúške,
rozhodol sa, že aj oni m usia padnúť, m usia
sklamať. To preto, aby ukázal Bohu jeho omyl,
keď stvoril také bytosti ako sú ľudia a zároveň
p reto, lebo v svojej pýche nem ohol predsa
dovoliť, aby on, taká vznešená bytosť, požíval
menšie šťastie, ako obyčajní ľudia. A my sme mu
naleteli nie jedenkrát, ale odvtedy nespočetne
krát.
Keď sa človek sklame v inom človeku, veľmi
rýchlo sa od neho odpúta. Po každom sklamaní
potom preveruje dôveryhodnosť svojho priateľa.
A keď je tých sklamaní veľa, potom sa stráca
vzájomná dôvera. Tak to je v našom živote. Vo
vzťahu k iným bytostiam však máme iný meter.
Presne opačný. Prečo? Preto, lebo hladíme na
aktuálny výsledok, nie na tendenciu. Hľadíme na
to, čo nám ten druhý ponúka, nie na to, čo tieto
jeho dary prinášajú. Chceme prežívať prítomnosť
podľa svojich predstáv, nie tak, ako je to správne.
Práve preto dôverujeme viac Satanovi, ako
Bohu v bežnom živote. On nám na rozdiel od
Boha hneď teraz predsa ponúka peniaze, veď ten
druhý, ktorého sme ožobráčili si za to môže sám.
On bol nešikovný a naletel našej ľsti. On ponúka

rozkoše pre telo, i pre rozum. A že sa rozvracajú
rodiny a deti prichádzajú o jedného z rodičov,
to je chyba toho druhého, lebo on nesplnil moje
požiadavky. Pre peniaze dokonca zabíjame, len
aby bol dobrý zisk. A ked vidíme utrpenie a
skazu, ktorú toto naše snaženie prináša ľudom
v odľahlých končinách zeme, hovoríme flegma
ticky - “Taký je život.” V bežnom živote sme sa
dnes po dvoch tisícročiach kresťanstva stali nie
Božími, ale Satanovým i deťmi. Správame sa
presne ako on - ľstivo a bez ohľadu na toho
druhého. Dnes práve nám znie meno víťaza
z nebeského boja: “Kto je ako Boh?” Kto sa mu
vyrovná? Kto dokáže tvoriť z ničoho? Bez
inšpirácie, bez prototypu?
Jedinou pravdivou odpoveďou na tieto otázky
je: Nikto! Niet na svete bytosti, ktorá by dokázala
takto bez inšpirácie tvoriť z ničoho. Len Boh! A
pretože do všetkého, čo stvoril vložil aj svojím
spôsobom svoju pečať, je viditeľný vo svojich
stvoreniach. Celé tvorstvo smeruje k plnosti
Božieho poznania, k plnosti Boha. Zem túžobne
očakáva, kedy sa zjavia Boží synovia. A práve
my sme tými, ktorí dostali od Boha túto úlohu byť jeho deťmi. Je to úloha, či výsada? Oboje.
Výsadou je to preto, lebo sme si toto Božie
otcovstvo nezaslúžili. A úlohou preto, lebo počas
tohto pozemského života sa máme stať podobní
Bohu vo všetkom. Máme sa podobať na Ježiša
Krista, máme byť ako on - lipnúť k dobru a láske
a strániť sa všetkého zla v akejkoľvek podobe.
Ak sa teda hlásime ku Kristovi, je potrebné
zmeniť svoj postoj voči Bohu. Prestať bojovať
proti nemu, ale začať bojovať za neho. Výsledok
tohto nášho snaženia nám opísali už apoštoli,
keď sa vrátili z misií, na ktoré ich poslal Ježiš.
Boli plní radosti a šťastia, lebo vyháňali diablov
bez problémov. To dokázali práve preto, lebo
mali v sebe Božiu silu - silu Ježiša Krista. On
im, aj nám, adresoval slová: “Netešte sa z toho,
že sa vám poddávajú zlí duchovia, ale tešte sa
z toho, že sú vaše m ená zapísané v nebi!” A
práve toto je naše víťazstvo. Ono nespočíva
v tom , čo aktuálne prežívame, ale v tom, čo
budeme prežívať celú večnosť. Ak za časné šťastie
a rozkoš vymeníme svoju budúcnosť v nebi, sme
hlupákmi. Ak pre nebeský život budeme umierať
nezriadeným žiadostiam tela a budeme žiť pre
Boha a druhých, získame najväčšiu odmenu a
tak sami, nie ako doteraz v malých bojoch, ale
s Božou pomocou vo veľkom boji, porazíme otca
lži práve tým, že sa staneme nositeľmi večného
života v radosti a šťastí.
A na tejto ceste k dokonalosti Božích detí sa
posmeľme nielen príkladom Michaela a ostat
ných beztelesných mocností, ale prijmime aj ich
pomoc. Oni už vyhrali svoj veľký boj a tak nám
môžu pomôcť vyhrať ten náš.

rozhovor
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Rozhovor s podpredsedom Spolho Sv. Cyrila a Metoda Mgr. Pavlom Kušnírom

Gréckokatolícky kalendár
2001 v tlači
Po osemnástich rokoch prenasledovania
Gréckokatolíckej cirkvi, v čase povolenia jej
činnosti, vyšiel za neľahkých podmienok
Gréckokatolícky kalendár na rok 1969. Od
tých čias je jediným tradičným kalendárom
katolíkov byzantského obradu.
Po obnovení Spolku sv. Cyrila a Metoda
(1991) je jeho vydavateľom vydavateľstvo
spolku Byzant Košice s. r. o. Kalendár
v novej spoločenskej situácii rediguje
s redakčnou radou podpredseda Spolku sv.
Cyrila a Metoda Mgr. Pavol Kušnír. Adre
sovali sme mu tieto otázky:
Aký bude náš Gréckokatolícky kalendár
20001 - kalendár prvého roku 21. storočia
a 3. tisícročia od narodenia nášho Pána
a Spasiteľa?
Najskôr niekoľko základných údajov.
Kalendár 2001 je už vo výrobe a bude mať
148 strán, čo znamená rozšírenie o 16 strán
oproti minulosti. Prispeli štyri desiatky
autorov a obsahuje 60 ilustrácií. Úvodné
slová do kalendára napísali obidvaja naši
arcipastieri.
Aký cieľ ste si stanovili v redakčnej rade
pri zostavovaní kalendára, aká je jeho
obsahová náplň?
Aj tento kalendár má najmä informačný
a formačný c harakter. Dozviete sa veľa
z pohnutých dejín katolíkov byzantsko slovanského obradu a hlbšie sa zoznámite
s byzantsko-slovanským obradom . Je
cyrilometodskýa vecný. Príspevky teologic
kého a pastoračného charakteru striedajú
príspevky nábožensko-kultúrneho zamera
nia. Cieľom príspevkov na liturgickú tému
je podpora súčasných liturgických snažení.
Kalendár sa snaží predstaviť aj dejiny našej
východnej cirkvi. V tom to smere chcem
odporúčať dva vysoko kvalitné príspevky
doc. ICDr. Cyrila Vasiľa, SJ, z Ríma.
Venujeme sa aj nedávno jubilujúcej Pittsbur
skej gréckokatolíckej metropolie v USA.

Pri príležitosti 90. výročia kňazskej
vysviacky nášho biskupa Pavla Gojdiča,
OSBM, uverejňujeme spomienky z knihy o.
MUDr. Mariána Potáša, OSBM. Čitatelia
si budú môcť prečítať úryvky z Listov
z vyhnanstva od o. Edmunda Gulovicha,
medailón o sr. Paulíne Juliany Vasilkovej
z N ovosadu, OSBM , ktorá odišla do

Kalendár 2001 bude mať 148
strán, čo znamená rozšírenie
o 16 strán oproti minulosti.
večnosti pred desiatimi rokmi. Tradičnou
rubrikou v kalendári je - Z dejín našich
farností. V nej okrem svedectva o klokočovskej ikone Presvätej Bohorodičky od Mgr.
Petra Žeňucha, CSc; predstavujeme naše
cirkevné spoločenstvá v Sabinove, v Šašo
vej, v Čeľovciach, v Strážskom a v Poši.
Kalendár dopĺňajú aj ďalšie príspevky
našich známych autorov, myšlienky
veľkých, básne a spomínané ilustrácie.
A na záver vaše želanie?
Aby náš kalendár prijali všetci naši
veriaci, aby im slúžil na duchovné
obohacovanie po celý rok. Snahou
redakcie je, aby aj tento kalendár
pomáhal upevňovať náboženské pove
domie gréckokatolíkov. Aby aj rozši
rovanie kalendára chápali naši okresní
dekani - protopresbyteri, farári i spol
koví dôverníci ako jednu z veľmi
dôležitých pastoračných starostlivosti
o veriacich, ktorá sa v každom prípade
oplatí. Kiežby náš kalendár bol aj
vhodným darčekom pre našich blíz
kych, priateľov a známych a najmä
tým našim, ktorí doteraz ešte nenašli
cestu návratu do našich pradedovských chrámov.
Želanie redakčnej rady azda najlep
šie vystihujú slová nášho otca biskupa
Jána Hirku: „My - kresťania musíme

v tom to 21. storočí byť pokračovateľmi
kresťanov z prvých storočí, ktorí pre viera
v Boha obetovali všetko, aj vlastné životy.
A oni prelomili bariéru pohanstva i slávnej
rímskej ríše a skonsolidovali barbarské
národy. Musíme byť kvasom pre tento velký
a zlý svet, aby aj o nás mohli povedať:
„Pozrite, ako sa milujú.“ Musíme v dobrom
nahlodávať tento strašný balvan zločinnosti,
hriechu, neporiadku a bezbožnosti. Vieme,
že náš Spasiteľ nám dal pre svet neslýchaný
príkaz: milovať nielen priateľov, ale aj
nepriateľov. Veď hriech je choroba, ako
hovorí pápež Pavol VI. vo svojej encyklike
Populorum Progressio: „Svet je chorý. Jeho
duch väzí v nedostatku bratstva medzi
ľuďmi a medzi národm i.“ Východiskom
z tohto je iba „civilizácia lásky“, ktorá môže
prispieť k tomu, aby ľudská rodina sa stala
rodinou Božích synov a dcér.“
Gréckokatolícky kalendár 2001 dostanete
na každom Gréckokatolíckom farskom
úrade.
Zhováral sa Michal Hospodár

duchovné čítanie
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Božia milosťv živote svätých
Božia milosť je k spáse po „Nie som čarodejník, ale slúžim
trebná. Túto jednu z hlavných pravému jedinému Bohu. Preto
Božích právd našej viery, môže nechcem žiť medzi tými, čo sa
me vidieť v živote svätých, ktorí klaňajú modlám. Viac sa mi páči
svoj pozemský život upriamili na v pustatine, medzi zvieratami,
Boha, dúfajúc v jeho milosrden lebo tie si viac ako vy vážia
Božích služobníkov.“ Vladára
stvo a večný život.
Svätý Mamant mučeník (2. tieto slová veľmi rozhnevali
september), sa úplne spoliehal a tak dal Mamanta mučiť, lebo
sa nechcel
na Boha. na je
vzdať pravej
ho milosť a pre
tomohol odolať
Božia milosťje k spáse viery. Ked ani
to nepomáha
mučeniu, ked
lo,
odmietol obeto
potrebná. Túto jednu
hodiť do aré
vať pohanským
modlám ešte z hlavných Božích právd ny medzi dra
vé šelmy, ale
ako pätnásťroč
ani tie mu ne
ný chlapec. Vo
našej viery, môžeme
chvíli, ked ho
ublížili. N a
pokon vpustil
chceli utopiť
vidieť v živote svätých.
do arény vy
a stráž ho od
hladovaného
vádzala k mo
ru. strhla sa prudká búrka, v kto leva, ktorý sa rútil na divákov
rej sa vojaci rozpŕchli a Mamant a mnoho z nich roztrhal. Roz
im ušiel. Žil pustovníckym zúrení diváci začali hádzať
životom v chatrči, ku ktorej kamene do Mamanta a jeden
prichádzala divá zver a on ju z nich mu roztrhol brucho.
kŕmil. Povesť o ňom sa roznies Podarilo sa mu odplaziť do
la po celej Cézarei. Miestny neďalekej jaskyne, kde aj zomrel
vladár Alexander sa domnieval, okolo roku 275. Nad jeho hro
že Mamant je čarodejník a pos bom sa udialo mnoho zázrakov.
lal svojich sluhov, aby ho zajali.
Svätý Charitón prepodobný
Keď sa o tom svätec dozvedel, (28. septem ber), pochádzal
šiel im oproti a pozval ich do z Ikónie. Počas prenasledovania
svojej chatrče. Oni nevediac kresťanov bol kruto mučený, ale
o koho ide, prijali jeho pozvanie. zostal verný Kristovi. Bol vrhnu
Počas pohostenia začali prichá tý do väzenia, z ktorého sa
dzať k chatrči divé zvieratá. Až dostal až za vlády ďalšieho
vtedy vojaci pochopili, že sú cisára. Na ceste do Jeruzalema
hosťami toho, ktorého majú ho prepadli zbojníci a keďže mu
priviesť pred vladára. Ked prišiel nemali čo ukradnúť, zviazaného
do Cézarei, bol predvedený pred ho hodili do jaskyne, kde sa
vladára a ten ho obvinil z čaro stretávali a chceli ho zabiť. Keď
dejníctva. Svätec mu odpovedal: lúpežníci odišli, do sudu s ví

nom vliezol jedovatý had. Po
návrate začali zbojníci piť víno
a všetci sa otrávili.
Charitón zostal v tej
to jaskyni, kde žil pus
tovníckym spôsobom
života. Svätec zomrel
okolo roku 350 a bol
pochovaný podľa svoj
ho želania v jaskyni
lúpežníkov.
Svätý Peter Alexan
drijský (25. november),
sa stal
alexandrijským
nechal
ho
patriarchom v roku 300.
Aria, neskoršieho blu
dára. vysvätil na dia
kona. Na žertveníku sa
mu zjavil Kristus v po
dobe dieťaťa, ktoré ma
lo roztrhané šaty. Peter
sa spýtal, čo to zname
ná. Dieťa mu odpove
dalo: „Šaty mi roztrhal
Árius.“ Počas Diokleciánovho prenasledo
vania zostavil pravidlá,
ako jednať s tými. ktorí
odpadli a teraz sa chcú vrátiť do
Cirkvi. V tejto dobe proti nemu
vystúpil lipokolský biskup Melécius, ktorý ho obvinil, že príliš
m ierne jed n á s odpadlíkm i.
K Meléciovi sa pripojil aj Árius.
Ked sa Peter vrátil, zosadil
Melécia a neskôr aj Ária. V roku
311 ho dal cisár Maximilián
zajať a sťať. Na kresťanskom
Východe je Peter nazývaný „pe
čaťou a zakončením mučení
kov“, pretože bol posledným
mučeníkom, ktorý v Alexandrii
zahynul na príkaz štátnej moci.
Svätý Eutym Veľký (20. ja 
nuár), prepodobný sa narodil
v Malitine v Eufrate za vlády
cisára Valensa a Graciána. Tu
prijal aj m níšstvo a kňazské
svätenie. Ako 20- ročný tajne
odišiel do Jeruzalema, kde sa
usadil v lavre menom Fare. So
svojím priateľom Teoktistom sa
uchýlil do neďalekej jaskyne, kde
ich onedlho našli pastieri. Čos
koro sa tam vytvoril monastier.
Pretože Eutym mal rád samotu,
jednej noci ušiel z monastiera a
usadil sa v neďalekej jaskyni.
Tento vclký askéta Eutym dostal
dar zázrakov a proroctva. Jedol

iba v sobotu a nedeľu. Nikdy
nespal po ležiačky. Modlitbou
vyprosil dážď, liečil nevyliečiteľ
né choroby a vyháňal démonov.
Zomrel okolo roku 473.
Svätá, prepodobná Xénia
Rímska pochádzala z Ríma, aby

sa vyhla sobášu, vzdala sa
všetkého majetku a s dvoma
slúžkami ušla do Egypta, na
ostrov Koa, kde si dala meno
Xénia, čo znamená cudzinka.
Na ostrove dievčatá vyhľadal
igumen Pavol, z monastiera sv.
Ondreja. Keď videl, že nemajú
žiadne duchovné vedenie, odvie
dol ich do Milassay. Tam Xénia
kúpila dom, ktorý neskôr zmeni
la na monastier. Svätica sa veľmi
často postila a noci trávila
v modlitbách. Keď sa Pavol stal
milasským biskupom, menoval
ju za diakonisu pre miestny
chrám. Keď cítila, že jej čas sa
blíži, zvolala do monastierskej
kaplnky všetky spolusestry, aby
sa s nimi rozlúčila. Potom padla
tvárou k zemi a dlho sa modlila.
Zomrela počas modlitby 24. 1.
450.
Ešte veľmi veľa by sme mohli
hovoriť o Božej milosti, ktorá
účinkovala v životoch mnohých
svätých v minulosti, ale aj v tejto
dobe. Skúsme sa aj my pozrieť
do svojich životov a uvidíme,
aké veľké skutky v nich koná
Boh.
František Barkóci
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Kde Idädat riešenie?
Keby sme položili ľudom
otázku, či je ich život b ez
problémový, určite by sme zistili
pravý opak. Zvlášť v dobe, v kto
rej žijeme, môžeme sledovať
nárast problémov, či v zamest
naní, rodine alebo vo vzťahu
človeka k človeku. Vzrastá napä
tie a neistota. Rýchle tempo
života nás neraz privádza na po
kraj síl. Množstvo problémov
spôsobuje nervozitu a do srdca
sa vkráda nepokoj. Na prvý poh
ľad sa zdajú problémy bezvýcho
diskové. Človek sa cíti bezmocný.
Hľadá pomoc u priateľov. Verí, že
oni by mohli pomôcť. Neraz však
narazí na neochotu a k problému
pribúda aj sklamanie a nedôvera.
Sám bezradný a vystresovaný volí
krátkodobé riešenie a uchyľuje
sa napríklad k alkoholu.
Kde hľadať riešenie, ktoré
prinesie ozajstný pokoj? Možno
si vtedy spomenieme aj na Boha,

no vzápätí sa vtiera pochybnosť: myšlienky a túž
„M ôžu Boha zaujím ať moje by, aby nám uká
problémy?“ Pochybujeme o jeho zal cestu k večnej
láske a dobrote, o jeho všemo- blaženosti.
Musíme uve
húcnosti. Často je to vtedy, keď
človek ešte nezažil dotyk Božej riť Ježišovi, že
lásky. N epocítil nad sebou tak ako zobral
ochrannú ruku starostlivého naše hriechy na
Otca.
seba a zomrel
Pán Ježiš hovorí: „Verte, že za nás na kríži,
všetko, o čo v modlitbe prosíte, chce zobrať na
ste už dostali, a budete to mať. “ svoje plecia aj
(Mk 11,24).
naše problémy
V tom to slove dostávam e a starosti kaž
prísľub, že všetko, o čo v mod dodenného života. Aby nám
litbe prosíme, bude nám dané. mohol pomôcť, žiada od nás
Boh sa stáva nádejou pre veria vieru a ochotu niečo obetovať.
ceho človeka. Aby boli naše Je potrebné odovzdať sa s dô
prosby vypočuté a Boh mohol verou do jeho rúk. Prijať kríž,
konať v našich životoch, je ktorý vyplýva z nášho problému
potrebné modliť sa srdcom, a niesť ho trpezlivo za Ježišom.
ktoré je ochotné prijať Božiu Prijatím utrpenia sa nám otvorí
vôľu. Pokorne prosiť Svätého cesta k spáse a k večnému ži
Ducha, aby usporiadal naše votu.

„Mojou matkou a m ojim i
bratmi sú tí, čo počúvajú Božie
slovo a uskutočňujú ho. “ (Lk 8,

kou: tvojmu susedovi dám dvoj
násobne to, čo si ty budeš žia
dať.“
Geram šiel ustaraný domov
a radil sa so svojou manželkou,
čo si má želať, keď jeho sused
má dostať to isté, ba ešte dvoj
násobne.
Zena začala horekovať. Čo si
len majú žiadať tak, aby sused
z toho nemal úžitok.

21).

Africkí kresťania si rozpráva
jú túto poviedku:
Bol raz jeden veľmi zbožný
muž. Do chrámu chodil nielen
v nedeľu, ale i každý deň. Volal
sa Geram.
Jedného dňa počul Boží hlas:
„Geram, ty si zbožný, ale i chu
dobný. Chcem ti pomôcť. Dám
ti všetko, o čo ma zajtra požia
daš. Ale pod jednou podmien-

Preto ani v najťažších problé
moch a situáciách nezabúdaj
me, že Boh je stále s nami,
nesmieme nás miluje a túži po
našom šťastí a našej spáse ešte
viac ako my sami.
On je jediným naozajstným
riešením, v ktorom nájdeme
pokoj.
Martin Horňak

Keď sa raz osamote modlil a
boli s ním učeníci, opýtal sa ich:
„Za koho ma pokladajú
zástupy?“(Ľk 9, 18).
Čím je pre vás Kristus?
A. M. C arré položil túto
otázku známym osobnostiam,
veriacim i neveriacim. Dostal na
ňu zaujímavé odpovede... „Ale
prečo malo Ježišovi záležať na

Krátkepríbehy
Konečne Geram podskočil.
„Už to mám! Už to mám!
Poviem Pánovi: Vylúp mi jedno
oko!“
Takí kresťania nežijú len v
Afrike, ale aj medzi nami. V
chráme ako kresťan, vonku ako
pohan. Nielen spievať a hovoriť
o láske k Bohu, ale aj konať v
živote, žiť ako dobrý kresťan,
ako dobrý človek.

tom, čo o ňom hovoria ľudia od
jazera a z dedín? Aký to malo
význam pre Ježiša, ktorý vedel
čítať v dušiach myšlienky ukryté
aj im samým? Ježišovi, ktorý
jediný vedel s nevýslovnou isto
tou, ktorú nebolo treba dotvrdzovať skúšaním, aké je jeho
pravé meno a jeho nadpriro
dzená povaha?“, kladie si túto
otázku Giovanni Papini vo svojej
knihe Život Krista. A odpovedá:

„A naozaj sa nespytuje, aby sa
dozvedel, ale aby aj jeho veriaci
sa nakoniec dozvedeli, aby totiž
vedeli a poznali jeho pravé
meno, keď prichádza koniec...
On chce, aby práve oni, ktorí sú
určení vydať o ňom svedectvo
medzi národmi na všetky veky,
dali konečnú odpoveď. Až do
poslednej chvíle nechce násilím
nanútiť vieru tým, ktorí celkom
zblízka poznajú jeho život a
počujú ho rozprávať. Meno,
ktoré dosiaľ nikto z nich ne
vyslovil, ako keby sa ho všetci
báli, má naraz vybúšiť ako
vyznanie lásky v jednej z tých
duší, majú ho naraz vysloviť
niektoré z ich úst... Ty si Kristus,
Syn Boha živého. Tvoje slová sú
slová života a my sme uverili a
poznali, že ty si svätý Boh...“
(kap. Kto som?).
Za koho pokladáme Ježiša
my? Je pre nás známy, či nezná
my? Alebo sa budeme pýtať, ako
Herodes: „Kto teda je ten, čo o
ňom počúvam také veci?“(Lk 9,
9).
Z knihy Na každý deň jeden
od Františka Dancáka

Zahranicou smrti
Začínajúca sa jeseň je vyni
kajúcou symbolikou pre zhasí
nanie života, lúčenie, odumiera
nie... Staršie generácie ľudí
a staršie civilizácie, ktoré žili
viac ako my v spojení s príro
dou, si to uvedomovali veľmi ži
vo. Tak ako je jeseň súčasťou ži
vota prírody, tak je aj smrť sú
časťou nášho života. Hoci to
všetko dobre vieme, predsa si
dnes tieto pravdy nechceme pri
pustiť, pretože sú často bolest
né a ťažké. V mysli sa mi vyná
rajú slová spisovateľa E. M. Rémarqua. V jednej zo svojich
kníh písal o Amerike, že je to
mladý kontinent, a ako taký
nechce vidieť smrť. Starí ľudia
sú „odkladaní“ do domovov,
aby sa nemuseli pozerať na
utrpenie ich staroby, aby sa ne
museli pozerať na ich smrť. Ten
to opis je z prvej polovice nášho
storočia a dnes je charakteristic
ký nielen pre Ameriku, ale aj pre
nás. Život, podnikanie, reklama,

ponuky, rozptýlenie... to všetko
patrí predovšetkým mladým.
Starí ľudia sa sťahujú do
svojich domov, niekedy domo
vov, so svojím utrpením, s jese
ňou života. Často sa už nepo
zerá na to, čo v živote dosiahli,
prežili... jednoducho svet patrí
mladým. Obrady lúčenia sa
s týmto svetom - pohreby - sú
vysunuté mimo miest. Občas
sa dokonca stretneme s tým,
ako sa skupina mladých ľudí
prechádzajúcich popri cintorí
ne, kde je práve sm útočný
sprievod, odvráti a povie svoje
„ja pohreby neznášam.“
Nepíšem tieto riadky ako kri
tiku spoločnosti a mladých ľu
dí. Trend, ktorý zažívame je asi
dosť prirodzený. Sme do neho
tlačení politickými i ekonomic
kými mechanizmami, ale aj ne
dostatočnou reflexiou toho, čo
je smrť a čo bolesť vyvolaná
smrťou. Je ľahšie odvrátiť sa od
smrti a dúfať, že je všetko v po
riadku. Mnohým je ľahšie žiť

Prečo putujeme?
Tak ako i iné národy aj Slo
vensko má mnoho miest zasvä
tených Panne Márii. Tu sa schá
dzajú pútnici, aby vzdali úctu,
ďakovali Matke Božej a aby si
vyprosili hojné milosti. Á to
nielen pre seba, ale aj za tých,
ktorí to potrebujú. Skúškami
nádeje je M ária veľmi blízka
nám ľudom. Ona poznala skúš
ky a teda je bytosťou, ktorú
môžu vyzývať tí, ktorí sa ocitnú
v ťažkých situáciách. Mária je
nielen Matkou kresťana, ale aj
Matkou Cirkvi a Matkou jed
noty.
Mohli by sme si položiť otáz
ku: „Aký význam majú pútnické
miesta v tejto dobe, ktorá čím
ďalej tým viac sa stáva roz
trieštenou a vzďaľujúcou sa od
Boha?“ Nuž, povedal by som, že
je to zjednotenie kresťanov
a ľudí dobrej vôle. Mária v tejto
jednote zohráva stále väčší a
väčší význam. Veďurčite si všetci
uvedomujeme, aký vplyv môže

mať m atka v rodine, aby sa
vytvárali dobré vzťahy vzájom
ného spolužitia. Božia Matka
nám i dnes na mnohých pútnic
kých miestach pripomína svoju
pomoc pri zjednocovaní a hlb
šom spojení s Bohom.
Vplyv Márie bude ne
vyhnutný pre zjedno
tenie kresťanov
a vytvorenie sku
točne harmonickej
spoločnosti ľudí
dobrej vôle.
My, katolíci
východného
obradu, máme
obzvlášť vo velkej
úcte Pannu Máriu.
Aj naše dve najzná
mejšie pútnické miesta
Klokočov a Lutina, sú
zasvätené jej menu. Ale putu
jeme na tieto miesta, kde sa za
nás prihovára, s otvoreným
srdcom? Nie je to len zvyk? Na
toto si musí každý odpovedať

tak, ako keby sa to nám nemalo
stať. Smrť totiž najviac protirečí
našej túžbe po živote, je otázni
kom, s ktorým sa vyrovnávame
dosť ťažko. Ale na druhej strane
sa nedá odsunúť do úzadia, ne
dá sa na ňu zabudnúť. Nemô
žeme vymazať vzťahy, ktoré sme
mali s tými, čo nás predišli. Vo
všetkých starých kultúrach sa
tieto veci premietali do kultu
mŕtvych. Táto spomienka či úcta
k mŕtvym je niečím veľmi dôleži
tým. Totiž, spomienka na mŕt
vych nás vychováva. Pamäť na
generácie ľudí pred nami nám
pom áha, aby sme sa chránili
chýb, ktoré robili oni. Pomáha
nám udržiavať a rozvíjať múd
rosť, ku ktorej sa dopracovali,
preklenúť utrpenie, ktorým preš
li. Spomienka na lásku ľudí nám
blízkych je dôležitá preto, aby
sme vedeli, že život má aj pekné
miesta.
Spomienka na smrť nás vedie
k rozlišovaniu toho, čo je v živo
te dôležité naozaj a čo iba zdan
livo. K týmto dôležitým spo
mienkam, na ktoré nemôžeme
zabudnúť, patrí i to, že na tomto
svete bol Ježiš, ktorý obetoval
svoj život z lásky k človeku...

Po tieto dni, ked naše kroky
budú smerovať na naše cintorí
ny, započúvajme sa do toho ti
cha, ktorým nás zosnulí chcú
osloviť. Nech sú to dni, ked si
pripom eniem e s vďačnosťou
všetko, čo pre nás robili. Áno,
oni nám m ôžu byť vzorom
v tom, ako sa podarilo im víťaz
ne prejsť týmto životom - teda
svätosťou života. Spomienka na
to, že je možné prežiť život až
k osláveniu - prežiť ho tak aj
napriek ťažkostiam. Ale nie je to
len spomienka, je to aj nadvia
zanie vzťahu cez úctu a modlit
bu - nadviazanie vzťahu, ktorý
nám pomáha pamätať a modliť
sa za duše v očistci. Je to vyja
drením našej lásky, vedomia, že
patríme k sebe, a že tí, ktorí boli
pre nás dôležití pred smrťou,
zostávajú v našich srdciach aj
po nej.
M odlitba „Blažený pokoj
a večná pamiatka“ nech je vyja
drením našej túžby a želania
pokoja v príbytku spravodli
vých. Nech je ona tým najsilnej
ším dôkazom, prejavom lásky,
ako im môžeme pomôcť a že na
nich nezabúdame.
Ján Zavacký

sám. Ježiš hovorí: „Každého,
kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja
vyznám pred svojím Otcom,
ktorý je na nebesiach. “ (Mt 10,
32). Pre tieto slová sa oplatí byť
Kristovými svedkami, lebo určite
každý z nás túži po večnom
živote plnom radosti. Dnešný
svet m álo

be za Cirkev, za svet a vôbec za
všetkých ľudí. A tu by sme mali
my kresťania zohrať významnú
úlohu v utváraní jednoty, pokoja
a lásky. Verím, že tomu pomôže
každá púť, na ktorej sa zúčast
níme s nádejou, so srdcom
otvoreným pre toho, ktorý za
nás položil svoj život - pre
Ježiša.
Na záver vám prezradím ešte
jedno malé tajomstvo. Nielen
infekcie a rôzne choroby sa šíria
pri vzájomných stretnutiach
ľudí, ale navzájom si vymieňame
aj duchovné bohatstvá. A tak je
dobré stretávať sa s veľkými
a svätými ľuďmi, aby kúsok ich
ducha prešiel a spočinul na nás.
(Tak ako: „Eliášov duch spo
činul na Elizeovi“, porov. 2 Kr
2, 15). Zvlášť je preto vhodné
chodiť na púte, kde sa stretáva
množstvo ľudí za svätým úče
lom. A my takto môžeme byť
obohatení o kúsok ducha z kaž
dého človeka.

pozBoha. nemá
o neho záujem, ale neuvedo
muje si jedno, že človek bez
Boha je už iba žijúca mŕtvola.
Mária aj dnes vyzýva k modlit

František Fedorišin

81 SlOVO

Zloneprináša úžitok
„Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá.
Čo človek zaseje, to bude aj žať“
(Gal 6, 7).
Ján Krstiteľ, ktore'ho sťatie sme si pripo
menuli 29. augusta, dal do pohybu stojaté
vody amorálnej spoločnosti, keď kriticky
poukázal na nezákonný milostný vzťah kráľa
Herodesa s pyšnou a krutou Herodias,
manželkou svojho brata, s ktorou sa stretol
okolo roku 28 v Ríme.
Ján sa stal nepohodlným štátnej moci
a Herodes ho dáva uväzniť. Definitívne ví
ťazstvo nad Jánom dosiahne Herodias pros
tredníctvom svojej dcéiy, ktorá si za svoj ta
nec v deň Herodesových narodenín žiada
hlavu Jána Krstiteľa.
Herodes miesto toho, aby sa zamyslel
nad tokom udalostí a zrušil nezmyselný
sľub, ktorý dal dievčaťu, rozhodol sa dodržať
ho.
Herodes na túto vraždu nikdy nezabudol,
lebo keď sa dopočul o účinkovaní Ježiša
Krista, bol v rozpakoch a vravel: „Jána som
dal ja sťať. Kto ten teda je, čo o ňom počú
vam také veci?“ (Lk 9, 9).

Prečo?
Bežím hore schodami do svojej izby.
Rýchlo zatváram dvere. Som sama, nik ma
nevidí. Bezmocne padám na posteľ.
Mám sa OK, mám sa fajn ... a mračím
sa.
Mám sa O K mám sa fajn ... a zatínam
päste.
Mám sa OK, mám sa fajn ... a kričím.
Mám sa OK, mám sa fajn ... a slzy mi
stekajú po tvári.
Prečo?Táto otázka sa nado mnou vznáša
ako dravý vták. Prečo? Pýtam sa znovu
a znovu. Prečo? To ťažké a kruté slovo
vychádza z mnohých úst. Vyslovujú ho ľudia
so smútkom v očiach. Ľudia oblečení
v tmavých farbách. Ľudia so zvesenou
hlavou. Ľudia stojaci na cintorínoch,
čakajúci v nemocniciach, ležiaci na lôžkach.
Ľudia okolo nás.
Bolesť a sama úzkosť. Slzy stekajú po
tvári. Skôr to bolo krásne, no teraz už
nemám síl. Č asto zdvíham hlavu hore
a pýtam sa: PREČO?
Prečo si ma opustil?
Prečo musím tak trpieť?

Jas jeho moci a nelegitímneho manžel
stva čakalo zatmenie. Otec jeho prvej ženy
nabajský kráľ rozpútal v roku 36 kvôli svojej
dcére vojnu proti nevernému zaťovi. Hero
des bol v nej porazený a od úplného zniče
nia ho zachránili iba Rimania. Mnohí z ľudu
chápali jeho porážku ako trest za smrť Jána
Krstiteľa.
Herodes sa snažil získať kráľovský titul
svojho švagra Agripu a odišiel do Ríma.
Agripa však jeho intrigi prekazil a Herodes
musel odísť do vyhnanstva najskôr do Fran
cúzska a potom do Španielska, kde ho spre
vádzala nehodná Herodias. Herodes zomrel
v Španielsku, no o Herodiadinom konci his
tória mlčí.
Každý, kto konal zlo, musí počítať so
spravodlivým trestom za svoje skutky. Preto
nás náš Pán učí: „Veď čo osoží človekovi,
keby aj celý svet získal, a svojej duši by uš
kodil?! Alebo za čo vymení človek svoju du
šu?!“ (Mt 16,26).
Žijeme v dobe, kedy sa s rôznymi forma
mi páchania zla stretávame veľmi často.
Skutočný kresťan však vie, že zlo neprináša
úžitok ani pre život terajší a už vôbec nie

M

llustr. snímka
L Lehotský
Prečo som chorý?
Mamička, prečo plačeš?
Prečo nemáme na chlieb?
Prečo som nezamestnaný?
Prečo som taká opustená?
Prečo musel zomrieť?
Prečo je tu toľko zla?
Prečo...???
Kto nám odpovie na tieto otázky? Vankúš
zmáčaný slzami stále mlčí. Nezľutuje sa
a neodpovie. Slnko sa ukrylo za mraky
a kvety zabudli rozkvitnúť. Nádej nás
opúšťa, beznádej zostáva. Sme len sami so

pre život večný. Preto je veľmi aktuálna po
treba jeho aktívnej evanjelizácie príkladným
životom vo svojom najbližšom okolí, vo svo
jej rodine a byť vzorom iným.
Tí, ktorí majú záujem o blaho druhých
a úspešne vzdorujú formácii konzumného
a materiálneho sveta, tešia sa z vnútorného
pokoja a čistého svedomia.
Alexander Nemec

svojím PREČO?, alebo nám môže niekto
pomôcť? Som v izbe so štyrmi stenami,
ktoré mi natrčajú bezzubú tvár. V kúte visí
kríž. Na ňom je priklincovaný človek, ktorý
vyzerá tak osamelo ako ja. Je doráňaný
a zničený. Priťahuje ma jeho pohľad. Prečo
v ňom nie je zlosť? Ako to, že v jeho očiach
je láska? Či sa nehnevá na tých, čo mu to
urobili? Ako si tam môže tak pokojne visieť,
keď môj pokoj zničí aj jediná veta môjho
brata? Ako to všetko dokázal? Ja už teraz
nevládzem a stále repcem. On si len pokojne
na mňa čaká na kríži. „Muž bolesti“ (ľz 53,
3). Vydáva nemé posolstvo lásky a trpez
livosti. Nerepce, „...ako baránka viedli ho na
zabitie“ (ľz 53, 7). „Strýznený“ (ľz 53, 5),
„opovrhnutý“ (ľz 53, 3) a opľúvaný „Svoj
chrbát nastavil tým, čo bili a svoje líca tým,
čo trhali, tvár si neskryl pred potupou
a slinou“ (porov. Iz 50, 6). „Nemápodoby
ani krásy“(Iz 53,2), „no obdivujú ho mnohé
národy“ (porov. Iz 52, 15). „Vskutku on
niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on
obťažil, no m y sme ho pokladali za zbitého,
strestaného Bohom a pokoreného. On však
bol prebodnutý pre naše hriechy strýznený
pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše
blaho a jeho ranami sme uzdravení. “(Iz 53,
4-5).
Už chápeš prečo?
Lenka Sabová
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“Držte sa Matky Božej!” Týmito
slovami často nabádal otec Ján k modlitbe
sv. ruženca všetkých, ktorí k nemu pri
chádzali po radu či pomoc. Ako mladý
študent upútaval na seba pozornosť svojou
zbožnosťou i záľubou v štúdiu.
Ťažké životné podmienky prinútili rodi
čov Jána Mastiliaka opustiť rodnú dedinu
Nižný Hrabovec a emigrovať do Ameriky za
prácou. Tam sa im narodili dve deti - syn
Michal a dcéra Anna. Tretie dieťa - syn Ján
sa narodil už na Slovensku, 5. novembra
1911. Počas štúdia ľudovej školy v rodnej
obci Nižný Hrabovec, si dvoch nadmieru
šikovných chlapcov Michala a Jána všimli
nielen učitelia, ale aj miestny farár, ktorý
odporúčal matke, aby ich dala študovať.
Veľkou príležitosťou boli sväté misie v Niž
nom Hrušove, ktoré vykonáli rím sko
katolícki redem ptoristi zo Stropkova.
Vtedajší rektor v Stropkove, otec Stašík sa
ujal celej záležitosti a už v jeseni obidvaja
chlapci nastúpili do prvého ročníka gymná
zia v Hlučíne na Morave, ktoré patrilo
redemptoristom. V roku 1928 mladý študent
Ján vstúpil do noviciátu redemptoristov

východného obradu v Stropkove. Kedže
predstavení do neho vkladali veľké nádeje,
hneď po zložení prvých rehoľných sľubov,
začal filozoficko-teologické štúdia v kňaz
skom seminári pražskej provincie v Oboŕišti.
Kňazské svätenie prijal z rúk mukačevského
vladyku Alexandra Stojku, 12. augusta 1934.
Intelektuálne schopnosti otca Ján a
vzbudzovali obdiv, preto sa ho predstavení
rozhodli poslať na ďalšie štúdia. V Ríme
v Pápežskom orientálnom inštitúte získal
titul Doktor in scietiis ecclesiasticis orientalibus. Keďže vojnové udalosti mu neu
možnili návrat domov, prednášal v tomto
inštitúte do roku 1944.
Počas kritických rokov 1950-1968, otec
Mastiliak prešiel všetkými vtedy existujúcimi
väzeniami. Pre nedostatok síl a zlý zdra
votný stav, najviac zo svojho času venoval
prekladaniu zahraničnej náboženskej
literatúry. Preložil 108 knižných titulov
z mnohých jazykov.
Deň pred smrťou bol otec Ján usmiaty
a plný hum oru. Istém u návštevníkovi
povedal tieto slová: „Všetko je už ukončené.
Urobil som, čo som mal urobiť.“ Zomrel 18.

Konštantinopolský arcibiskup

Pavol vyznávač
Milánskym ediktom došlo k zmiereniu
Cirkvi so štátom. Za jediné náboženstvo
bolo v Rímskej ríši kresťanstvo uznané až
za vlády Teodózia I. Hoci mnohé pokusy
pohanstva za Juliána Apostatu sa snažili
zadržať kresťanstvo, ich snahy boli prekaze
né. Keďže pohanstvo stratilo vplyv v mes
tách a okolí, Cirkev mohla rozvinúť svoje
účinkovanie a poslanie. Aj tieto nové
udalosti priniesli so sebou veľa nových
ťažkostí, ktoré musela Cirkev premáhať.
Jednou z nich bol aj hromadný prístup ku
kresťanstvu. Do Cirkvi sa tak dostalo veľa
ľudí z vypočítavosti, ktorí ešte nezanechali
pohanský život a jeho zvyky. Snaha pocho
piť všetko lúdským rozumom, viedla k po synodu, ktorá zosadila Pavla a na jeho
mýleniam a vzniku mnohých bludov. Nema miesto dosadila zástancu arianizmu Eulým nebezpečenstvom pre Cirkev boli aj zébia. (Arianizmus popieral božstvo Ježiša
snahy panovníkov zasahovať do nábo Krista a tým aj náuku o najsvätejšej Trojici.)
ženských otázok, ako to bolo aj za vlády Hoci Euzébius napísal pápežovi Júliusovi
cisára Konštancia.
ohováračský list na Pavla a biskupa AtaV roku 340 bol Pavol zo Solúna zvolený náza, pápež nariadil zosadeným vrátiť sa na
za carihradského patriarchu. V čase jeho svoje miesta a zosadil tých, ktorých zvolil
nástupu sa cisár Konštancius nachádzal cisár. Keďže sa nepriatelia pravej viery
v Antiochii. Keď sa vrátil späť, zvolal nevzdávali, zvolali synodu v Antiochii, na

septembra 1989. Bol veľkým ctiteľom sv.
Terezky Ježišovej a často opakoval slová:
„Všetko, čo mám, je na jej príhovor, jej som
vďačný za všetko.“
Spracované podľa knihy: Zostali verníII.
od ThDr. Jána Babjaka, Byzant, Košice 1998

ktorej si po sm rti E uzébia zvolili za
patriarchu Macedónia. Pravoverní katolíci,
verní patriarchovi Pavlovi sa vzbúrili a ani
po násilnom nútení nevydali Pavla vojsku.
Cisárova moc bola ale väčšia, preto svätca
vyhnal a mestu odobral polovicu privilégií.
Pavol znovu odišiel do Ríma, kde všetko
vyrozprával pápežovi a rímskemu cisárovi
Konštansovi (bol bratom Konštancia) a
napísal pre Konštancia list, aby uznal za
patriarchu Pavla. Keďže si Konštancius list
vysvetlil ako útok, ešte viac sa rozhneval
a dal Pavla odviesť do vyhnanstva v Solúne.
V roku 343 zvolal rímsky a carihradský
cisár do Sardiky biskupskú synodu, na
ktorej sa malo rozhodnúť o Pavlovi a zosa
dených biskupoch. Ariáni na protest zo
synody odišli do mesta Filipol, kde ustano
vili, že Syn nie je tej istej podstaty s Otcom.
Katolícki biskupi toto učenie odsúdili,
Pavlovi vrátili hodnosť a rímsky cisár pod
hrozbou vojenského zásahu napísal list
Konštanciovi, aby uznal Pavla.
Pavlovo víťazstvo však netrvalo dlho.
Ariáni znovu povstali proti pravoverným
katolíkom a Pavla vyhnali do Arménska, kde
ho pri slúžení sv. liturgie uškrtili omofórom.
Od roku 1236 sú jeho telesné pozostatky
v Benátkach.
Spracovala Katarína Rabiková

101slovo

zo sveta

Kardinál Ľubačivský
Hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi vrchný arcibiskup kardinál Miroslav
Ivan Ľubačivský oslávil 24. júna už svoje 86.
narodeniny. Narodil sa v roku 1914 v dedin
ke Dolňa. V r. 1938. bol vysvätený na kňaza
a pokračoval v teologických štúdiách
v Innsbrucku a v Ríme, kam ho prezieravo
vyslal vtedajší metropolita Andrej Septický.
V roku 1946 bola gréckokatolícka cirkev na
Ukrajine zakázaná a násilne nútená k schiz
me. Otec Miroslav sa preto po štúdiách
rozhodol odísť do USA, kde vyučoval
v ukrajinskom katolíckom seminári v Stanforde. V roku 1968 sa stal Spirituálom
v seminári vo Washingtone, kde pôsobil
11 rokov. Biskupské svätenie prijal v r. 1979,
kedy bol menovaný za ukrajinského arcibis
kupa vo Filadelfii. Po smrti kardinála Jozefa
Slipého (1984) bol ustanovený za hlavu
Ukrajinskej katolíckej cirkvi s titulom vrchný
arcibiskup a o rok na to bol menovaný do
kolégia kardinálov. Do vlasti sa mohol vrátiť
až v r. 1991. Pri tejto príležitosti slávil
v katedrále sv. Juraja v Ľvove prvú svätú
liturgiu, ktorá bola poďakovaním za obnovu
gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine a za
navrátenie katedrálneho chrámu a arcibis
kupskej rezidencie. Hoci katolícka cirkev
byzantského obradu bola legalizovaná
sovietskou vládou v roku 1985, až po

šiestich rokoch vrátil Moskovský patriarchát
katedrálny chrám a arcibiskupskú rezidenciu
a cirkev mohla ožiť. Ukrajinská gréckokato
lícka cirkev si za 400 rokov veľa vytrpela. Už
skoro po Brest-Litovskej únii (1596) sa našli
mnohí, ktorým bola existencia silnej celoná
rodnej východnej cirkvi v jednote s pápežom
tŕňom v oku. Od roku 1930 bola na území
Sovietskeho zväzu tvrdo prenasledovaná. Po
skončení Druhej svetovej vojny ju stalinský
režim obviňoval z kolaborácie s hitlerov
ským Nemeckom a pod touto zámienkou ju
v r. 1946 zakázali. Tzv. Ľvovským soborom
ju „znovuzjednotili“ s pravoslávnou cir
kvou. 45-ročné prenasledovanie bolo
neporovnateľne tvrdšie ako u nás a majet
kové vzťahy sú dodnes predmetom súdnych
sporov a zvád. Napriek tom u kardinál
Ľubačivský prvý vystiera ruku k zmiereniu
v duchu Kristovej lásky. Ešte v roku 1987 na
4. synode Ukrajinskej katolíckej cirkvi v Ríme
povedal: „Poslúchame Kristovho Ducha a
vystierame svoje ruky k ruskému ľudu a
k Moskovskému patriarchátu na odpuste
nie, zmierenie a lásku.“ Svojimi postojmi
dokazuje, že gréckokatolíci nie sú prekážkou
ekumenického dialógu, ba naopak.
Ukrajinská cirkev oslavuje svojho arci
biskupa. Utrpenie, ktoré znášala v tomto
storočí, prinieslo svoje ovocie. Osobnosti,

ktoré stáli na jej čele - Andrej Septický a
kardinál Jozef Slipyj, svojím vplyvom ďaleko
presiahli územie Ukrajiny a boli veľkým
obohatením pre celú Cirkev. Otec kardinál
Miroslav Ivan Ľubačivský je dôstojným
pokračovateľom tejto tradície. Na mnohaja
i blahaja ľita!
-and-

Konfrontácia nlebo Kooperácia?
Ekuména v strednej a východnej Európe
4.medzinárodný kongres Renovabis
14.-16. Septembra 2000, Freising
Pod týmito ústrednými myšlienkami sa
niesol 4. M edzinárodný kongres Renovabisu v nemeckom mestečku Freising. Od
14. - 16. septembra 2000 sa na ňom
zúčastnilo 340 delegátov, zástupcov rôznych
cirkví, spoločností, médií a iných organizácií
z východnej i západnej Európy. Kongres
otvoril mníchovský arcibiskup Friedrich
kardinal Wetter. Úvodnú prednášku na tému
Problémy, šance a perspektívy pravoslávnokatolíckeho dialógu predniesol biskup
Walter Kasper, sekretár Pápežskej rady pre
jednotu kresťanov.
Program kongresu bol nabitý. V šiestich
pracovných skupinách sa viedli diskusie o
ekumenizme a konkrétnej situácii v konkrét
nej krajine strednej a východnej Európy. Tak

napr. Jedna skupina rozoberala problémy
medzi gréckokatolíkmi, rímskokatolíkmi a
pravoslávnymi na Ukrajine, iná sa venovala
Rusku. Zvláštna skupina bola aj pre Balkán.
Celý druhý deň - ktorý otvoril svojou
prednáškou Gréckokatolícka cirkev v Ru
munsku - Utrpenia a nádeje po desiatich
rokoch slobody, gréckokatolícky biskup Virgil
Bercea z Oradei, bol venovaný Rumunsku.
Tretí deň sa prednášky týkali Poľska.
Súčasťou kongresu bola aj večiereň
v byzantskom obrade (v nemeckom jazyku)
v Dóme vo Freisingu, v piatok 15. septembra
vo večerných hodinách.
Renovabis je solidaritná (dobročinná)
organizácia nemeckých katolíkov pre ľudí
strednej, juho-východnej a východnej
Európy. Bola založená v roku 1993 nemec
kými biskupmi. V súčasnosti má Renovabis
kontakt s partnermi z cirkví a spoločností v

27 krajinách strednej a východnej
Európy. Názov Renovabis pochá
dza zo 140-teho žalmu: „Renovabis
faciem terrae - Obnovíš tvárnosť
zeme.“
Na Slovensku v súčasnosti po
m áha pri 3 veľkých projektoch:
Detský domov pre deti z ulice v Rohožníku
(neďaleko Bratislavy), Sociálna práca pre
ľudí na okraji spoločnosti a Podpora
mládeže a sociálnej práce na východnom
Slovensku vo Svidníku.
Na kongrese sa okrem iných zúčastnili:
Virgil Bercea, gr.kat. biskup, Oradea
(Rum unsko), M ons. M arian Buczek,
sekretár biskupskej konferencie z Ľvova,
(Ukrajina), metropolita Filaret z Minská patriarchálny exarcha pre celé Bielorusko,
Prof. Dr. Waclaw Hryniewicz z Lublinskej
Katolíckej univerzity , katolícky arcibiskup
Alfons Nossol z Ópole (Poľsko), metro
polita Daniel z Rumunska, pravoslávny
Arcibiskup Jeremiáš z Wroclawi, Poľsko,
Prof Dr., Ernst Suttner z Viedne ako aj iní
profesori, teológovia a zástupcovia cirkev
ných organizácií zo Slovenska.
-sg-

duchovné čítanie

slovom

timi ľudovými prísloviami
a porekadlami zo zemplínsko-užskej oblasti. Po prvý
krát ich vydal Ivan Paňkevič.
Tri spevníky z konca 18.
storočia a zo začiatku 19.
storočia opísal vo svojom
diele J. Javorskij. Spevníky obsahovali
prevažne duchovné piesne.
Ivan Juhasevič najväčšiu časť svojho
života prežil v obci Nevickoje (+ 15. 12.
1814). Živo sa zaujímal o dejiny katolíkov
východného obradu. Písal náučné články,
publikoval zoznam mukačevských biskupov
od najstarších čias.
Jeho dielo nevyšlo nazmar. Znotované
irmologiony, spevníky a kalendáre sú živým
svedectvom viery našich otcov.
Na záver chcel by som vás, drahí
čitatelia, poprosiť o malú láskavosť. Ak by
niekto z vás vlastnil Juhasevičov irmologion
(ak by ste vedeli o niekom, kto ho vlastní),
prosím vás, oznámte mi to na telefónnom
čísle: 0938/ 742 3317.

Ivan
Juhasevič
Skliarskij
gréckokatolícky diakon, literát, ilostrátor
Každý, kto sa zaujíma o hudbu katolíkov knihami - irmologionmi. (Irmologion je
východného obradu, vezme do rúk znoto znotovaná kniha, ktorá obsahuje nápevy
vanú publikáciu Irmologion. Na konci tejto tropárov, kondakov, stichír, irmosov, podoknihy vás zaujmú obrazové ukážky z Juha- benov a všetkých ostatných liturgických
sevičovho irmologionu. Kto to bol Ivan spevov.) Ilustroval ich pútavými pero
kresbam i a ornam entam i. Prvú kópiu
Juhasevič?
V rodnej obci pôsobil ako diakon, kantor znotovaných irmosov dokončil v rodnej
a učiteľ. (Diakonát je prvý, najnižší stupeň obci. V rokoch 1768 - 1769 vyhotovil kópiu
sviatosti kňazstva. Diakon počas boho v obci Pstriná. V Múzeu ukrajinskej kultúry
služby prednáša ekténie, výzvy, číta evanje vo Svidníku môžeme obdivovať ukážky
lium a modlí sa liturgické texty. Znakom z jeho tvorby, z rokov 1809, 181 1-12.
Nekefor Petraševič tvrdí, že sa dodnes za
diakonskej hodnosti je orár.) Venoval sa aj
literatúre. Bol literát, ilustrátor, folklorista. chovalo 38 kusov znotovaných irm oMal zmysel pre duchovnú i ľudovú kultúru. logionov. (N. Petraševič je katolícky kňaz
Narodil sa v roku 1741 v Príkrej (okres východného obradu, muzikológ. Narodil sa
Svidník). Prípravnú školu pre kantorov 7. marca 1915 v Čukalovciach. Kňazské
a učiteľov (Preparandiu) absolvoval v Už svätenie prijal 24. marca 1914 v Užhorode.
horode. Absolventi - kantori boli vzdelaní Cirkevné Konzervatórium ukončil v roku
nielen v liturgickom speve, ale poznali aj 1942 v Budapešti. V rokoch 1941-1944
základy teórie hudby. Medzi vzdelanými dirigoval chrám ový zbor v U žhorode.
kantormi bol i dobre známy Ivan Juhasevič. Venuje sa zbieraniu cirkevnej literatúry.
Vo Ľvove študoval umelecké kreslenie. Jeho Napísal viac ako tridsať rukopisných kníh o
rukopisné irmologiony, spevníky a kalendáre liturgickej a paraliturgickej hudbe katolíkov
sú obdivuhodné. Ich písmo je také dokonalé, východného obradu v karpatsko-poddukže je len ťažko rozoznať, či boli písané rukou lianskej oblasti.)
alebo tlačené.
Ivan Juhasevič bol autorom mnohých
Bolo o ňom známe, že sa venoval prepi kalendárov, spevníkov a zborníkov. Prezen
sovaniu literatúry písanej cyrilikou. Klenot toval v nich ľudovú kultúru, ale aj vlastnú
nicu cirkevnej hudby obohatil viac ako literárnu tvorbu. V rukopisnom kalendári
štyridsiatimi znotovanými rukopisnými Na sto lit (1809) oboznámil čitateľov s 320-

V týchto dňoch je pozornosť všetkých nás čo môžu usmrtiť telo (porov. Mt 10, 28) upretá na večné m esto Rím, na hlavu Svätý Otec pokračuje v tom , čo Ježiš
katolíckej cirkvi Svätého Otca Jána Pavla II., povedal apoštolom.
ktorý plný zápalu a entuziazm u vedie
Strach možno prekonať iba vtedy, ak
jednotlivé slávenia a stretnutia rôznych človek nájde inú istotu, väčšiu ako všetky
skupín či národov s príležitosti Velkého neistoty, ktoré sa naňho valia. Keď sa rúcajú
Jubilea 2000. Jeho oddanosť a zápal je pre falošné istoty a človek začína mať strach,
celý svet vzorom a inšpiráciou.
Skutočnosť, ktorá najľahšie manipuluje
človeka, je strach. I dnes má strach velkú
úlohu v našom živote, v rozhodovaní. I
diabol má moc, vzbudzovať v nás strach, i
národy možno ovládať pomocou strachu.
treba nájsť jedinú istotu, ktorou je Ježiš a
Ježiš hovorí: „Nebojte sa!“ (Mt 28, 10). jeho veľkonočné víťazstvo. Odvaha, to nie
Tieto slová vyslovil tiež Ján Pavol II. po je nedostatok zodpovednosti. Odvaha, to je
svojom zvolení na Námestí svätého Petra, dôvera. Keď Peter kráčajúc po mori zapo
22. októbra 1978. Ked sa objavil na námestí, chyboval, začal sa topiť. Mal strach, lebo
bol to predovšetkým on, ktorý mal dôvody mu chýbala viera. Ak sme dnes ustráchaní
mať strach, veď zobral na svoje plecia ťarchu tlakom čias a rozbitím falošných istôt,
celej Cirkvi i všetkých národov. On však nájdime pokoj a odvahu len prehĺbením
zvolal vo Svätom Duchu: „Nebojte sa!“ miery, prehĺbením nášho vzťahu k Bohu.
Lebo ako sám povedal, sú to slová Ducha Písmo hovorí, že láska vyháňa strach. Kto
Tešiteľa, ktorého Zmŕtvychvstalý dal svojej miluje, nebojí sa. Milujúci dokážu dať aj
Cirkvi.
život.
Tento pápež opakoval tie isté slová aj
Odovzdajme dnes Ježišovi každý náš
potom, ked naňho strieľali. Nebojte sa tých, strach. Obnovme sa v láske k nemu. Po

„Nebojtesa!"

Miroslav Gavala
Tituláma stránka z Juhasevičovho irmologionuz roku 1811-12: Irmologion ili Katavasija sderžaet v sebi cerkovnaja pinija na
prazdniki Gospodskija i Bogorodičnyja
i pročiich naročity svjatych. Spisasja vo
slávu Boga Vsederžiteľa, amiň.
Pri chrami Pokrov presvjatyja Vladyčicy
našeja Bohorodicy
i
Prisnódivy Marija, roku Božija 1811,
misjaca avgusta, dňa 31.

vedzme mu, že mu veríme a že ho milujeme.
Počujme hlas Zmŕtvychvstalého: „Nebojte
sa!“ A nebojme sa vyznať Krista a našu vieru
pred ľuďmi správnym postojom, čistým
životom a ak treba, každý podľa svojho
povolania aj slovami.
Povzbuďme sa slovami Kristovho svedka
našich čias Jána Pavla II., ktorý pred šiestimi
rokm i napísal: „Na sklonku druhého
tisícročia potrebujeme azda väčšmi ako
kedykoľvek predtým počuť slová vzkriese
ného Krista: „Nebojte sa!“ Potrebujú ich
národy celého sveta. Treba, aby sa v ich
vedomí obnovila istota, že jestvuje Ktosi, kto
drží v rukách osudy tohto pominuteľného
sveta. Ktosi, kto má kľúče od smrti a
podsvetia (porov. Zjv 1, 18). Ktosi, kto je
Alfou a Omegou histórie človeka (porov. Zjv
22, 13). A tento Ktosi je Láska (porov. 1 Jn
4, 8. 16). „Láska, ktorá sa stala človekom.
Láska ukrižovaná a vzkriesená, Láska
neprestajne prítomná medzi ľuďmi.“ (Pre
kročiť prah nádeje, Nové mesto, Bratislava
1995, str, 195).
sr. Naukracia Zavacká, OSBM

naše dedičstvo

Chrám Inovce
Obec leží v severnej časti Popričného, v kotline prítoku Strežnej, pri štátnej hranici
s Ukrajinou, v nadmorskej výške okolo 490 m.
Prvá písomná správa o Inovciach (Inoc), okres Sobrance, ktorú uvádza historik Ján
Beňo v monografii Osídlenie severného Slovenska, je z roku 1555. Podľa portálneho súpisu
Zemplínskej stolice je prvá dokumentárna správa o tejto dedine z roku 1569, kedy bola
prvýkrát povinná platiť daň uhorskému kráľovi. Dedina vznikla na humenskom panstve
približne v rokoch 1539-1549 s pôvodným rusínskym obyvateľstvom, prisťahovaným na
základe valašského práva. Inovce sú filiálkou gréckokatolíckej farnosti v Podhorodi (Košický
apoštolský exarchát), ktorú spravuje Mgr. Maroš Drahflanský. Cirkevné matriky sa
zachovali z rokov ľ824-1852 a sú uložené v ŠOBA v Prešove. Podľa starších schematizmov
sa matriky viedli už v roku 1817. Pravdepodobne boli zničené pri prechode frontu v jeseni
1944 alebo po akcii “P” v roku 1950.
Inovce boli filiálkou farnosti v Pod
počas cirkevného roka východnej cirkvi.
Chýbajú obrazy Prorokov a Preobraženije
horodi aj v roku 1788, kedy tu žilo 162
(Premenenie). Ikonostas je zavŕšený radom
gréckokatolíkov. V súpise farností Muka
apoštolov, v strede s Kristom Veľkňazom.
čevskej diecézy, z 1. apríla 1788 je uvedené,
Chýba v ňom rad prorokov a Ukrižovanie
že v obci bol drevený gréckokatolícky chrám.
Terajší drevený gréckokatolícky chrám sv.
(Kalvária).
Hlavný oltár pochádza z čias stavby
Michala archanjela v Inovciach pochádza
chrámu a je obrazom Piety. Bohorodička
z roku 1836. M edzi národné kultúrne
pamiatky (NKP) bol zaradenýv roku 1968. je zobrazená podľa západného vzoru,
podobne ako obrazy na ikonostase
Je to typ trojdielnej zrubovej stavby
v chráme. Nachádza sa na nej signa
s presbytériom , loďou so štvorcovým
túra autora: Mankovič Michal,
. f
pôdorysom a otvoreným priestorom pod
1842. Je to aj dátum ukončenia ¿g g i
vežou „babincom“. Presbytérium je s trojikonostasu.
jjp w '■
hranným uzáverom. Priestory majú rovné
V chráme sa zachovala iko
stropy s doskovaním. Veža dosadá na
na Krista Pantokratora a prokonštrukciu „babinca“. Je situovaná do
cesiový (výnosný) kríž z dru- *
prečnievajúcej strechy a podchytená dreve
hej polovice 18. storočia.
nými krakorcami. Nad presbytériom sa
Juhozápadne od chránachádza malá strešná vežiška. Obidve veže
mu stojí drevená zvonica
sú kryté cibuľovitými baňami. Pri cerkvi je
stlpikovcj konštrukcie
Mg*
drevená zvonica so zašalovanou dolnou
so zašalovanou dol*
a otvorenou hornou časťou. Teraz v nej
nou a otvorenou hor
chýba jeden zvon.
nou časťou z 20.
Výrazná silueta chrámu sa vypína nad
Inovcami sťa večný strážca. Cerkov je
storočia, pokrytá
prikrytá valbovou šindľovou strechou.
šindľom.
V prikrytí sú vyrezané okná, ktoré osvetľujú
Andrej Kaputa
interiér chrámu. Chrám bol opravovaný
a reštaurovaný. Liturgické úkony sa v ňom
teraz nevykonávajú..
V rokoch 1837-1842, kedy parochom
tejto ľiliálky bol Štefan H rabar, boli
v chrám e vyhotovené ikony skúseným
a známym maliarom Michalom Mankovičom (1785-1853), absolventom Akadémie
umení vo Viedni (rodák z Blažova). Ikony
sú v klasicistickom pravouhlom orámovaní.
Majster ich vyhotovil v realistickom zobra
zení figúr, preto celkom stratili charakter
klasických ikon, o čom svedčí už miestny
rad ikonostasu. Chrámový obraz zobrazuje
sv. Michala archanjela ako okrídleného
rímskeho vojaka (legionára). V rade sviat
kov nie je dodržaný ich cyklus, ako to je
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Z milosti dávaš nádej lúdóm sveta,
nielen t(edvzývajú Ťa v molebene zá zrd ^n irn často už pred velebou zlieta.
Ty, čoju hlodáš, putuješ Iquj, na Zemplín, v ozdobený chrám,
/(áe ‘Božia fylatlÍQ
pol(gj a spásu vymodlieva nám...
1u pred 9fpu l(lal(áš,
hla, milostivá if@na,
hriešnifgv lííbiš
oči Ti slzia, ‘Pannna zo Zemplina...
Ved nás tafJM i a pri nás bdie,
i v našom srdci si stavia chrám,
- nzch IM, čo stráca vieru
sl(rze 9i[uputuje H^nebesám...

Miroslav Pindroch

príbeh
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Katkine svedectvo
Snažila som sa prispôsobiť
každém u, koho som stretla
a vždy som sa znížila na jeho
úroveň. Neviem prečo, neviem to
vysvetliť. S tretávala
som sa s ľuďmi, ktorí
žijú konzumným spô
sobom života, nahá
ňajú sa za peniazmi
a všetkým m ateriál
nym. Ja v tom nevidím
dôvod , prečo žiť. Ľu
dia, o ktorých som si
myslela, že sú mojou
oporou, že sa na nich
môžem spoľahnúť, vo
všetkých som sa skla
mala a vždy ma to vrá
tilo iba naspäť k mojim
rodičom . A dlho mi
trvalo, kým som po
chopila, že oni sú jedi
ní, na ktorých sa mô
žem spoľahnúť vždy,
v dobrom i zlom.
Mám brata narkomana, volá
dila na City Univerzity do Bra
tislavy. Vydržala som pol roka. sa Igor, má 21 rokov a momen
Ďalšie dva roky som študovala tálne sa lieči trinásty mesiac v
na Ekonomickej univerzite, no Ľudovítove. Vlastne vďaka nemu
tiež ma to nebavilo, a tak som to mi bola um ožnená cesta do
nechala. Tento rok som vyslo Medžugoria. Ako prvé na mňa
vene preflákala. Hľadala som zapôsobila návšteva v komunite
zamestnanie, no neúspešne. Cenacolo. Svedectvá chlapcov,
Teraz viem, že to bolo mojimi ktorí boli závislí a hľadali zmysel
vysokými nárokmi. Môj životný svojho života. Teraz sú to osob
štýl ma vôbec nenapĺňal. Cho- nosti, s vlastným názorom a úpl
ne iným p o sto 
jom k životu. Pri
Nikdysom nevidela v očiach
pohľade do ich
očí sa vo mne nie
toľko lásky, šťastia a najmä
čo zlomilo. Nikdy
pokoja.
som nevidela v
očiach toľko lás
dievala som s kamarátkami po ky, šťastia a najmä pokoja. Už
baroch, na diskotéky, vtedy som vtedy som uvažovala, že chcem
v tom videla zmysel života. žiť ako oni a že naozaj musí byť
Dobre sa obliecť, stretávať sa iba „niečo“, čo pom ohlo tým to
s ľuďmi, ktorí mi na všetko ľuďom prehodnotiť ich život.
pritakávali. Bolo mi jedno čo si Cítila som, že to nie sú lekári,
kto myslí, či sa o mňa niekto bojí psychológovia, terapeuti ani
alebo nie. Bola som úplný ego žiadne konkrétne osoby, ale viera
ista. Najhoršie na tom je, že toto a pokora. K môjmu rozhodnutiu
všetko som si uvedomovala, no vstúpiť do komunity ma priviedol
nič ma nedonútilo niečo s tým jeden jediný večer. Svätá omša v
urobiť. Moji rodičia mi dali Medžugorskom kostole. Sedeli
všetko čo mohli. Asi až príliš velá. sme vonku na lavičke a počúvali
Možno to spôsobilo, že vo vnútri kázeň. Poobzerala som sa okolo
som veľmi citlivá, dôverčivá, ale seba a videla som samých šťast
navonok som žila v pretvárke. ných a spokojných ľudí. Modlili
Mám 22 rokov a doteraz som
bola neveriaca. Môj život za
posledne' 4 roky bol nasledovný:
Po skončení gymnázia som cho

cestou. Cestou pýchy alebo
cestou pokory. Ja som si už
vybrala. Chcem prijať pokoru,
chcem si začať vážiť život, ne
chcem život iba prežiť, ale každý
deň naplno vychutnať a vidím
sa a vyžaroval z nich pokoj. zmysel práve v tom, že pôjdem
Určite mal každý z nich svoje do komunity. Všetky moje dote
problémy a trápenia, ale akoby rajšie rozhodnutia trvali maxi
málne dva až
tri dni, no toto
ro z h o d n u tie
zmeniť sa a uro
biť niečo pre se
ba a najmä pre
druhých stále
trvá a je čoraz
silnejšie.

boli zmierení s tým čo je. Nikdy
som nezažila taký pocit. Neviem, či
ma to osvietilo, no viem, že už ne
chcem každé ráno vstávať s pocitom,
že neviem prečo žijem. Už nechcem
ubližovať mojim rodičom, ani
všetkým, ktorým na mne záleží.
Človek môže ísť iba jednou

Z knihy

Anjel narkomanov
od Viliama Nagya,
Petra Prešov 2000
Kresby z knihy
Anjel narkomanov

správy zo sveta
VATIKÁN (TK KBS) Pápež Ján Pavol II.
oslávi dnes, 16. októbra, 22. výročie svojho
zvolenia na Petrov stolec. Vyprosujeme mu
veľa Božích milostí a síl ducha i tela! Pápež
Ján Pavol II. sa na zozname najdlhších
pontifikátov 2000-ročnej histórie Cirkvi
posunul už na siedme miesto. V pondelok
9. októbra predstihol pápeža Alexandra III.
(1159-1181), ktoiý viedol svetovú Cirkev 21
rokov, 11 mesiacov a 23 dní. Tým je pred
pápežom Jánom Pavlom II. už len šesť
pápežov s dlhším pontifikátom. Tesne pred
ním je teraz pápež Pius VII. (1800-1823),
ktorý bolo hlavou Cirkvi 23 rokov a 5 me
siacov. V tomto roku dosiahol Svätý Otec
už dĺžku pontifikátu dvoch svätých pápežov
Silvestra (314-335) a Leva I. (440-461).
HONGKONG (KP / TK KBS) Katolícky
biskup - koadjutor Hongkongu Jozef Zen
Ze-kiun pranieroval čínske štátne orgány, že
prenasledujú kresťanov ako v najhorších
časoch kultúrnej revolúcie. “Nespočetní Čí
ňania sú zhrození násilným potlačovaním
cirkví štátnymi orgánmi,” zdôraznil biskup
Zen podľa britskej tlače pre novinárov.
MOSKVA (KP / TK KBS) Ruský pravo
slávny patriarcha Alexej II. vyzval všetkých
ľudí vo Svätej zemi k pokoju a dialógu.
Okrem toho sa musí Jeruzalem stať hlav
ným mestom dvoch štátov, arabského a
izraelského, povedal patriarcha podľa správy
ruských spravodajských agentúr. “Súčasne
musí Jeruzalem zostať otvoreným mestom,
v ktorom môžu spoločne žiť veriaci všetkých
náboženstiev. Ďalej musí zostať zachovaný
neobmedzený prístup ku všetkých posvät
ným miestam,” zdôraznil Alexej II.
VATIKÁN (VIS /T K KBS) Riaditeľ Tlačovej
kancelárie Svätej stolice, Joaquin NavarroValls vydal 10. októbra vyhlásenie tohto
znenia: “Dnes večer, 10. októbra, navštívil
Šimon Peres, izraelský minister pre regionál
nu spoluprácu kardinála Angela Sodanu a
arcibiskupa Jean-Louis Taurana vo Vatiká
ne. Počas rozhovorov si vymenili názory na
dramatickú situáciu na Strednom Východe.
Vatikán znovu zdôraznil prioritu ukončenia
ozbrojených stretov a naliehavosť začatia
dialógu medzi oboma stranami s rešpek
tovaním zákonných snáh týchto dvoch
národov a dohôd, ktoré boli podpísané.”
JEKATERINBURG (KIPA/TKKBS) Hla
va ruskej pravoslávnej cirkvi, patriarcha
Alexej II. položil na mieste zavraždenia
posledného ruského cára a jeho rodiny
základný kameň pre katedrálu. Na slávnosti
24. septembra v Jekaterinburgu patriarcha
zdôraznil, že stavba Božieho domu na
tomto mieste presiaknutom krvou je aktom
ľútosti nad týmto nehoráznym zločinom.
C ár M ikuláš II., jeho žena Alexandra
Fjodorovna, následník trónu Alexej, dcéry
Oľga, Tatiana, Marija a Anastázia ako aj ich
služobníctvo boli zavraždení v noci na 17.
júla 1918 na rozkaz Lenina v pivnici
Ipatjevovského domu v Jekaterinburgu.
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FEST 2000 v Prešove
V nedeľu 15. októbra sa v Prešove konalo nanému Koncertu chvál v Prešove, ktorý sa
súčasne niekolko významných kresťanských konal 15. októbra.
hudobných podujatí. Vo františkánskom
Obavy organizátorov, či bude pre koho
chráme sv. Jozefa sa konalo jubilejné 5-ročné spievať sa rozptýlili už hodinu pred Kon
účinkovanie známeho Detského speváckeho certom. Vo vestibule sa tlačila stovka
zboru Pútničkovia, v sále Čierneho orla to mladých fanúšikov gospelovej hudby a ďalší
húfne prichádzali. Do 17. hodiny bola
sála zaplnená. Úvodná overtúra patrila
rockovému spevákovi Štefanovi Hundžovi, ktorý zaspieval skladbu Židovský
kráľ z nového albumu Medzi hviezdami
od T. Mesároša.
Potom sa asi k 600 divákom prihovoril
Cyril Jančišin, st.; kancelár Gréckoka
tolíckeho Apoštolského exarchátu v Koši
ciach, pod patronátom ktorého sa po
dujatie konalo. Koncert chvál rozbehla
hudobná skupina z Bežoviec - Hurikán.
Do prestávky sa ešte predstavili - Jocara
z Ružomberka, folková skupina Skalka z
Tvrdošína a Sába zo spevákom Lucom
Bezákom z Trenčína a Topolčian. Päťhodinový maratón dobrej hudby fini
šovali Mimicry z Ružomberka, Cyril
Jančišin ml. a folkový zabávač Stanley s
Kapucínmi z Bratislavy. Koncert chvál
moderoval už tradične Vladimír Seman.
FEST 2000 zorganizovala redakcia
Logos v spolupráci s A. M. Logos,
vydavateľskou a propagačnou agentúrou
z Prešova.
Koncert chvál nachádza čoraz väčšiu
bolo vystúpenie Slovenského Continental odozvu u novej generácie. Ponúka totiž
Singers pri príležitosti uvedenia novej mladým ľudom riešenie ich problémov a to
prešovskej frekvencie 92,9 FM Rádia LU- v správnom rytme a veľmi konkrétnym
MEN a v estrádnej sále Odborového Domu určeným cieľom - Kvalitný život - Boh kultúry sa konal IX. ročník FEST 2000. Je večnosť. O vydarené podujatie sa zaslúžili
všeobecne známe, že toto podujatie za tiež mladí zo zboru PMO a niekolko boho
posledné roky sa konalo počas dvoch dní - slovcov zo seminára P. P. Gojdiča na čele s
prehliadka gréckokatolíckych mládežníckych Pavlom Demčíkom.
zborov a Koncert chvál. Tohto roku to tak
Stanislav Novotný
nebolo. M noho podujatí, ktoré sa kaž
Snímky: autor
doročne konali zrazu nejestvujú, alebo sa
transformujú na iné.
Nebola to pravda ak
ste počuli, že sa
FEST 2000 neusku
to čn í a ani nie je
pravda, že sa ešte v
roku 2000 neusku
točnia tradičné vys
túpenia Gréckokato
líckych m ládežníc
kych zborov. Tie sa
totiž budú konať pod
názvom M -FEST
2000 v Dome ume
nia v Košiciach 26.
novembra. Vráťme
sa však už k sporní-

domáce správy

slovo lis

Stretnutie dvoch generácií
Prijemné, ešte stále teplé lúče jesenného
slnka nežne pohládzali východné úpätie
Levočských hôr, ked sa do kultúrneho domu
v Tichom Potoku začali 3. októbra tohto
roku pred 15,00 hod. schádzať dôchodcovia
obce. Iniciátormi stretnutia dôchodcov boli
žiaci cirkevnej ZŠ Pod ochranou Boho
rodičky, ktorej zriaďovateľom je Grécko
katolícke biskupstvo v Prešove, spolu
s farským a obecným úradom. Dôchodcov
pred budovou kultúrneho domu vítala
riaditeľka školy Mgr. Magdaléna Miščíková
a zástupca starostky obce pán Cyril Štok,
člen obecného zastupiteľstva.
Takéto stretnutia sa v Tichom Potoku
konajú od roku 1998. Dôchodcovia obce
tvoria 1/4 obyvateľstva a tí, ktorým zdravie
slúži, prichádzajú do kultúrneho domu.
Kedy a kde sa zrodil nápad organizovať
takéto stretnutia, a najmä spojiť na nich dve
generácie reprezentujúce starobu a mla
dosť? Zdá sa, že za bránami školy, a to už
pri jej vzniku. Príležitosťou pre stretnutia sa
stal Mesiac úcty k starším - sviatok Ochrany
presvätej Bohorodičky. Preto si táto udalosť
zasluhuje pozornosť na stránkach nášho
časopisu.
V minulom období sa zabúdalo, ale ešte
aj dnes sa zabúda na to, že detstvo a staroba
sú dve obdobia v živote človeka, ktoré majú
k sebe nesmierne blízko. Ide o najbez
brannejšie skupiny obyvateľstva, ktoré si
však môžu navzájom priniesť radosť a pote
šenie. Často srne ohúrení necitlivými, ba až
vulgárnymi prejavmi adresovanými starším
občanom, ale aj naopak, zlým zaobchá
dzaním s deťmi zo strany dospelých.
Ale vráťme sa k podujatiu, ktoré sa
uskutočnilo v tento októbrový deň v Tichom
Potoku. Zástupcami Gréckokatolíckeho
biskupského úradu v Prešove boli: otec
Pavol Repko, biskupský vikár, Mgr. Jozef
Urvinitka, ceremoniár otca biskupa a zás
tupkyňa Diecézneho školského úradu pri
Gréckokatolíckom biskupstve K atarína
Ichniovská. Podujatie otvorila svojím
príhovorom riaditelka školy, pani Mgr. M.
Miščíková a po ňom nasledoval príhovor
biskupského vikára, v závere ktorého
odovzdal prítomným dôchodcom osobný
dar - koláče na pohostenie. Ako posledný
odznel krátky príhovor zástupcu starostky
obce.
Potom sa priestor otvoril deťom, s kto
rými pripravila program učitelka ZŠ Mgr.
Miriam Ilková. Spolu s prítomnými občan
mi i hosťami sa programu žiakov zúčastnil
aj správca gréckokatolíckeho farského úradu
Mgr. Marcel Iľko.
V prvej časti predviedli zmes slova, tanca
a piesní. Na hudobných nástrojoch ich

doprevádzali: pán J. Čvonka na akordeóne
a pani M. Iľková na gitare. V druhej časti
vystúpenia deti predviedli „m odernú“
improvizáciu rozprávky Popoluška. Priro
dzene, neboli to profesionálne výkony, ktoré
upútali divákov, ale nadšenie, radosť detí,
prítom nosť detského aspektu - detskej
spontánnosti. A tá má vždy čo povedať
dospelým. V programe vystúpili všetci žiaci
miestnej základnej školy.
Vystúpenie sa prítomným páčilo, čoho
svedectvom bol nielen potlesk, ale aj hlasné
prejavy uznania. Príjem nú atm osféru

RÍM, TURÍN - Prešovský diecézny biskup
Mons. Ján Hirka sa v dňoch 9.-11. októbra
spolu s ďalšími slovenskými biskupmi zú
častnil v Ríme seminára na tému: Biskup služobník evanjelia Ježiša Krista pre nádej
sveta, ktorý sa konal pod patronátom Kon
gregácie pre biskupov, pri príležitosti jubilea
biskupov, ako aj prípravy na Desiate Ordinárne generálne zhromaždenie Synody bis
kupov. Na trojdňovom seminári odzneli,
okrem iných, prednášky Lucasa kardinála
Moreiru - prefekta Kongregácie pre bisku
pov, a Daria kardinála Castrillóna Hoyosa
- prefekta kongregácie pre klérus „Otec svo
jich kňazov.“ O účasti laikov na Novej
Evanjelizácii hovoril pražský arcibiskup Mi
loslav kardinál Vlk a o misijnom poslaní Jo
zef kardinál Tomko - prefekt Kongregácie
pre evanjelizáciu národov. Na pozvanie arci
biskupa mesta Turín Giovanniho kardinála
Salardiniho, sa prešovský biskp Mons. Ján
Hirka zúčastnil 12. októbra, spolu s generál
nym vikárom M ons. Jánom Gajdošom
a ďalšími desiatimi spolupracovníkmi exhi
bície Turínskeho plátna.
PREŠOV - Inaugurácia rektora Prešovskej
univerzity v Prešove Karola Feča, prorekto
rov a dekanov fakúlt PU, medzi nimi aj de
kana Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty
Františka Janhubu, sa uskutočnila 13.
októbra 2000 v Prešove. Gréckokatolícke
biskupstvo reprezentoval generálny vikár
Ján Zavacký.

dotvorili okrem organizátorov stretnutia aj
pracovníčky Obecného úradu v Tichom
Potoku, ktoré pripravili pohostenie domáce koláče s čajom. Dôchodcov, ktorých
pripútala na lôžko choroba, navštívia žiaci
cirkevnej školy s pani riaditeľkou v priebehu
októbra s vlastnoručne zhotovenými darčekami.
Občianske podujatie v Tichom Potoku
zavŕšila sv. liturgia, na ktorej znovu na
vyhradených miestach sedeli popri sebe
dôchodcovia a deti. Liturgiu celebroval
vikár Gréckokatolíckeho biskupstva, otec
Pavol Repko, spolu s otcom Jozefom
Urvinitkom a miestnym správcom farnosti
otcom M. Ilkom.
Vonku sa medzitým citeľne ochladilo, čo
je dosť príznačné pre túto lokalitu. Avšak
atmosféra v chráme bola poznačená rados
ťou, o čom svedčil spev žiakov a teplom,
ktoré vyžarovalo z prítomných.
Podujatie sa skončilo. Veríme, že vnieslo
teplo do vzťahov medzi mladšou a staršou
generáciou. Škoda len, že iba v jednej obci,
s necelými 400 obyvateľmi.
Katarína Ichňovská

PREŠOV - Jediné katolícke rádio na Slo
vensku - LUMEN v nedeľu oficiálne otvo
rilo svoje vysielame na novej frekvencii 92,9
MHz pre Prešov a okolie. Na slávnostnom
otvorení v PKO v Prešove sa zúčastnili pred
stavitelia politického, spoločenského, kultúr
neho a náboženského života. Po úvodnom
príhovore riaditeľa rádia Vladimíra Slováka,
prezentácii o dosahu, počúvanosti a cieľoch
rádia LUEMN, celebroval biskup Bernard
Bober v Dóme sv. Mikuláša slávnostnú sv.
om šu a program uzavrel o 19. hodine
v PKO muzikál Jozeľ.
PREŠOV, KOŠICE, PALOTA - Seminára
pod názvom „Prírodné vedy, filozofia, teo
lógia - spoločné hľadanie pravdy“ na Le
kárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa v stredu
18.10. zúčastní prešovský diecézny biskup
Mons. Ján Hirka, kde vystúpi so svojim dis
kusným príspevkom. V piatok 20.10. bude
prítomnýna oslavách 333. výročia založenia
Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Pre
šove a v sobotu 21.10. na slávnostných služ
bách Božích v evanjelickom chráme sv. Tro
jice v Prešove pri príležitosti inštalácie bis
kupa Východného dištriktu evanjelickej cir
kvi augsburského vyznania na Slovensku
Igora Mišinu. V nedeľu 22.10. vykoná pos
viacku nového ikonostasu v chráme Naro
denia Presvätej Bohorodičky v Palote (okres
Medzilaborce, farnosť Vydraň).
- mp-
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Anjel narkomanov
Knihu pod názvom A njel
narkomanov napísal pán Viliam
Nagy a vyšla vo vydavateľstve
Petra tohto roku.
Ď alšia kniha o n ark o m a
noch? Prečo sa musí všade roz
právať o drogách? Čo nové to
prinesie? Číta to ešte niekto?

Asi taká bola moja prvá reak
cia, keď som sa dozvedela o tom
to knižnom projekte. Dúfam, že
vy budete reagovať inak. Ja som
svoj postoj veľmi skoro zmenila.
Prečo? Upútal ma predov
šetkým fakt, že autorom knihy je
otec troch detí, z ktorých každé
má za sebou istú drogovú ka
riéru. osobnú skúsenosť s dro
gou. N ajstaršia Monika (25ročná) je úspešnou absolventkou
hotelovej akadémie. Viedla nor
málny život, ale „slobodu a voľ
nosť nezvládla.“ Zo závislosti sa
síce dostala, ale cena nebola
nízka, dva roky vo väzení. Vi
liama (19-ročného) poznačil
život narkomana najmenej. Dnes
vďaka centru vM edžugorí má
opäť radosť zo života a hlavne
odvahu bojovať proti závislosti.
Najhoršie je na tom Peter (22ročný). Svoju drogovú kariéru
začal už ako 15-ročný postupne
a nenápadne - marihuanou, ako

m nohí jeho rovesníci. Vždy
nanovo skúšal bojovať, dokonca
absolvoval niekoľko odvykacích
kúr, ale zakaždým prehrával. Nie
v boji s drogou. V boji so sebou
samým.
Čo v tejto knihe nás najviac
zaujme, je predovšetkým postoj
otca. Čakala som
azda moralizova
nie, možno kriti
ku, „odsúdenie
tých, ktorí sú zá
vislí...“ Nič také
tam nenájdete!
Nie je tam falošné
ospravedlnenie sa
za minulé chyby
vo výchove, ale
úprimné priznanie
si vlastných ne
dostatkov. Až zá
vislosť vlastných
detí im otvorila
oči. akým spôso
bom žili. Napriek
vedom iu v last
ných zlyhávaní ide
otec spolu so svo
jím synom Petrom
do „liečebne“ na
Šopách v Ľ udo
vítove, kde je
ochotný podrobiť
sa miestnemu režimu ako jeden
zo závislých. Zrieka sa aj výhod
ného zam estnania vo Viedni.
Ľudovítov je pre nich dočasné
riešenie od mája do septembra,
kým sa uvoľní m iesto v Medžugorí.
„Keď konečne rodičia pocho
pia, že sa feťák m usí liečiť,
predstavujú si to ako Hurvínek
válku. Najradšej by svojho feťáka
strčili do liečebne a po určitej
dobe si ho vyzdvihli zdravého
a milého ako kedysi. Škoda, že to
tak nejde. O čo jednoduchšie by
to bolo.“ (Monika, apríl 2000, s.
105) Lenže jednoduché to nie je
práve preto, že narkoman musí
sám chcieť bojovať proti droge!
Inak to bude len séria pokusov
a zlyhaní. Aj Petrov pobyt na
Šopách sa stal sledom útekov
a návratov. Otec dodržal slovo
a zostal tam. Hoci bez Petra.
„Možno sa Peter vráti, možno sa
Vilo pridá, možno budem užitoč

ný aj niekomu inému. Ak nič
z toho, tak potom aspoň niečo
pozitívne získam. Zmením se
ba.“ (Vilám - otec, s. 33)
Ako sa všetko vyvíjalo ďalej?
To si už budete musieť prečítať.
A nielen vy, mladí. Pretože táto
kniha je nielen Petrovým príbe
hom. Je príbehom otca, ktorý
nanovo nachádza sám seba

mi to prepečie. Odvtedy náš
vzťah dostal nové dimenzie. Tá
facka ho zlepšila, no napriek
tomu som raz predsa len utie
kol.“ (str. 54-55)
Táto kniha je mozaikou den
níkových zápiskov (medzi otcom
a synom Petrom), listov, auten
tických svedectiev. Jej protago
nisti žijú medzi nami. Aj dnešný
deň je jedným z pokusov zvíťaziť.
Zvíťaziť na DROGOU. Nad
A ž závislosť vlastných slabosťou, nad sebou, svojím
egom. Veď ide o život. Úteky
detí im otvorila oči,
a návraty, zblíženia i odcudze
nia, predsavzatia a zlyhávania,
akým spôsobom žili.
úspechy i omyly, vstávania
i pády...
a objavuje skryté hodnoty otcov
Tento príbeh je ešte s otvo
stva.
reným koncom a epilóg sa azda
„Situácia sa tak vyostrila, že dozvieme v jednej z reedícií.
Viliam mal temer chuť všetko
nechať tak a odísť domov. A vlast
Valéria Juríčková
ne vtedy asi pochopil, že tá
Kresby z knihy Anjel
tvrdosť z našej strany voči deťom
narkomanov
je zásadovosť, nutnosť učiť deti
dodržiavať pravidlá a dohody. Byť Knihu si môžete objednať v re
na ne tvrdý neznamená nemať ich dakcii za cenu Sk 90,- + poš
rád, ale naopak, čím ich máme rad tovné
šej, tým sme
nekompromisnejší a tým ich
učíme žiť so zá
sadami, ktoré
im neskôr v ži
vote pomôžu
v problémoch.“
(str. 117)
„Zakaždým, keď som
zdrhol a chyti
li ma, dostal
som od otca
n ak lad a čk u .
Zvlášť tá prvá,
keď mi dal fac
ku. až ma krv
zaliala, sa mi
vryla do p a 
mäti. Celé ro
ky ma neudrel,
a tak ma to šo
kovalo, ale
nehneval som
sa za to naň
ho. Zaslúžil
som si, dostal
som. N em o
hol som pred
sa čakať, že sa
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_______________kalendár

Liturgický kalendár
Pondelok 3 0 .1 0 . - Zenobios a Zenobia, m u č e n íc i; M e n livé časti
z pondelka (rúcho sve tlé ) ale b o
o mučeníkoch (rúcho červené). Fil
4,10-23, zač. 248; Lk 7, 36-5 0 ,
zač. 33
Utorok 3 1 .1 0 . - S tachios a s p o 
ločníci, a p o š to li; Rúcho svetlé.
Menlivé časti z utorka alebo o apoš
toloch. Kol 1,1 -3a. 6 c -1 1. zač. 249;
Lk 8 ,1 -3 , zač. 34
Streda 1 . 1 1 . - Kozma a D am ián,
lekári a n e z ištn íc i; Rúcho svetlé.
Tropár o lekároch; Sláva a Kondák
o lekároch; I teraz podľa predpisu.
Prokimen, aleluja a pričasten o leká
roch. Kol 1 ,1 8 -2 3 , zač. 251; 1 Kor
12,27-31; 1 3 ,1 -8a, zač. 153 Lk 8,
22-25, zač. 37; M t 10,1.5-8, zač.
34b

z h la su ; I teraz p o d ľa p re d p is u .
Prokimen, aleluja a pričasten z hla
su. Gal 2 ,1 6 -2 0 , zač. 203; Lk 8, 5 15, zač. 35
P ondelok 6. 11 . - Pavol, b isku p
a vyznávač; Rúcho svetlé. M enlivé
časti z pondelka alebo o biskupovi.
Kol 2, 13-2 0 , zač. 255; Lk 9, 1822, zač. 43
U torok 7. 11. - 33 m e lité n s ky ch
m u če n íko v; M enlivé časti z utorka
(rúcho svetlé) alebo o m učeníkoch
(rúcho červené). Kol 2, 20-2 3 ; 3,
1-3, zač. 256; Lk 9, 23-2 7 , zač. 44

S treda 8. 11 . - Z b o r a rch a n je la
M ic h a la a o statných beztelesných
m o c n o s tí; Rúcho svetlé. A ntifóny
predobrazujúce alebo každodenné.
Tropár o anjeloch; Sláva a Kondák
o anjeloch; I teraz podľa predpisu.
Štvrtok2 .11. - Akindyn a spoločníci, Prokimen, aleluja a pričasten o anje
loch. Hebr 2 ,2 -1 0 , zač. 305; L k10,
mučeníci
- Pamiatka zosnutých; Menlivé časti 16-2 1 , zač. 51
ako cez zádušné soboty.
Š tv rto k 9. 1 1 . - M a tró n a , p re p o d o b n á ; Rúcho svetlé. Menlivé
č a s ti zo š tv rtk u a le b o o p re podobnej. Kol 4 ,2 -9 , zač. 260; Lk
9, 4 9 -5 6 , zač. 48a
Piatok 1 0 .1 1 .- Erast a spoločníci,
a p o š to li; M enlivé časti z piatku
(rúcho pôstnej farby) alebo o apoš
toloch (rúcho svetlé), Kol 4, 1018, zač. 261; Lk 1 0 ,1 -1 5 , zač. 50

Piatok 3 .1 1 . - A kepsim a s p o lo č 
níci, m u č e n íc i; Rúcho červené.
Menlivé časti z piatku alebo o m u
čeníkoch. Kol 2 ,1 -7 , zač. 253; Lk
9,12-18, zač. 42

S obota 1 1 . 1 1 . - M enas, V ik to r
a V incent, m učeníci; Menlivé časti
zo so b o ty (rú ch o sve tlé ) alebo
o mučeníkoch (rúcho červené). 2
Kor 5, 1 -1 Oa, zač. 178; Lk 7, 1b10, zač. 29

Kto je naplnený pozemskými
žiadosťami, nemôže počuť Boží
hlas, ktorý k nemu hovorí... Tri
20. nedeľa po ZSD
skupiny poslucháčov, o ktorých
„Keď sa priblížil k mestskej hovorí Ježiš v podobenstve,
bráne, práve vynášali mňveho. “ počuje Božie slovo iba navonok.
(Lk 7, 12).
Nem ajú schopnosť prijať vo
V
Bostone prešlo auto nesvojom vnútri semeno milosti,
opatrného chodca. Previezli ho
pretože sú otupení udalos
ťami života a nepripravujú
svoje srdce. Náboženstvo je
im niečím neskutočným a
nevhodným pre pozemský
život, a ak, tak potom len ako
opora pre starých a chorých
ľudí, alebo ako výchovná
pomôcka pre deti. Na ná
boženstvo sa pozerajú zhora,
ako na pozostatok stredo
veku, ako na neplodnú náuku,
s ktorou sa nedá robiť ka
riéra. Nie sú nepriateľmi
Cirkvi, ale sú otupení a ľa
hostajní... Patríme k ním?

Z myšlienok na každý deň

Zbor sv. archanjela Mi
chala a ostatných bezte
lesných mocností
„Áno. Otče...“(Lk 10,21).
Jeden z priateľov sa pokúšal
potešovať amerického prezidenta
A braham a Lincolna slovami:
„Dúfam, že je Boh s nami.“ Na
všeobecný úžas Lincoln vyhlásil,
že on v to nedúfa a pokračoval:
„O tom ani nerozmýšľam, pre
tože viem, že Boh je vždy na
strane spravodlivého. Stále sa
starám a modlím sa o to, aby
som ja i môj národ stál na strane
Boha.“
Pravým cieľom nášho života
nie je prispôsobovať Boha naším
plánom, ale se
ba prispôsobo- -------------------

do nemocnice, kde o niekoľko
hodín zomrel. Ked sa jeho man
želky pýtali, aký mal celkový
zdravotný stav, povedala, že sa
nikdy nesťažoval. Lenže pri pitve
sa zistilo, že mal obojstrannú
tuberkulózu, cirhózu pečene a
rozšírenie srdca. Pritom bol
pohyblivý, takže sa zdalo, že je
zdravý.
Akokoľvek sa vzpierame, to
jediné, čo je v živote isté, je smrť.
Vždy stojíme na okraji života,
nech máme koľkokoľvek rokov.
„Je ustanovené, že ľudia raz
umrú a potom príde súd. “(Hebr
9, 27). Túto pravdu si pripo v a ť j e h o p l á míname aj v týchto dňoch, ked ň o m . . . K r i s t o v e
stojíme nad hrobmi našich dra slová: „Áno,
hých zosnulých. Tí akoby nám
hovorili: „Pamätajte, že sme boli životný p ro g ram
takí, akí ste vy. A vy budete takí, s u b ib lic k o u a
akí sme my.“

Nedeľa 1 2 .1 1 . - Jozafát, arcibiskup,
m učeník
22. nedeľa po 5 0 -n ic i - 5. hlas
Sobota 4. 11 . - J o a n ik V eľký, Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni
21. nedeľa po ZSD
prepodobný; Rúcho svetlé. Menlivé je je d e n á s te . A n tifó n y n e d e ľn é .
„Rozsievač vyšiel rozsievať
časti zo so b o ty a leb o o p re p o - T ro p á r z h la s u a o m u č e n ík o v i;
semeno. Ako sial, jedno zrno
dobnom. 2 Kor 3 ,1 2 -1 8 , zač. 174; Kondák z hlasu; Sláva kondák o m u
padlo na kraj cesty... D ruhé
L k 6 ,1-10, zač. 22
če n íko vi; I teraz podľa p re d p isu .
padlo na skalu... Iné zasa padlo
Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu
do tŕnia...“(Lk 8, 5-7).
Nedeľa 5 .1 1 . - Galaktión a E pis- a o m učeníkovi. Gal 6 ,1 1 -1 8 , zač.
Ježiš K ristus si raz takto
téma, mučeníci
215; Hebr 4, 14-16; 5 ,1 -1 0 , zač.
sťažoval sv. Terézii Ježišovej:
21. nedeľa po 5 0 -n ic i — 4.311;
hlas Lk 1 6 ,1 9 -3 1 , zač. 83; Jn 10,
„Chcel by som sa prihovoriť
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni 9 -1 6 , zač. 36
mnohým dušiam, ale svet robí v
je desiate. A ntifóny sú nedeľné.
Vojtech Boháč
ich ušiach taký veľký hluk, že
Tropár z hlasu; Sláva a K ondák
nemôžu počuť môj hlas.“

Ä

H fljgjfiy p
d fe jg g ft

stane podľa
tvojho slova“ (Lk 1, 3 8 ) je v
duchu tohto „Áno, Otče“ a tým
aj výchovnou smernicou pre nás,
kresťanov, Božie a Máriine deti
(porov. Jn 19, 26).
-ľd-
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2 .časť
tajničky

O byva
teľka
A rá b ie

U sadená
nečistota

S ym etrála

Budem Ti, Pane,
spievať

1 .časť
tajničky

Kvpri zem
S p ájk o v ala som

P o tre b a
turistu

JORDÁN
Budem Ti, Pane

N ap o m í
nala som

časopis gréckokatolíckej cirkvi
Ročník XXXII.
S cirkevným schválením
Gréckokatolíckeho biskupstva
pod č.j. 3317/99

MPZ
S lo ven
ska

spievať deň čo deň.
S tával sa
ťažším

Budem Ti stále

M ontova
ný d om

spievať, budem Ti

O so bné
zám en o

S o b o ta u
Ž idov

stále spievať,
budem deň čo deň,
deň čo deň.

P okle pa l
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Svetová
veľm oc

Prehŕňali
vlasy

O tvore
nie úst

oslavovať každý deň.

ŠPZ
S ta rá
Ľubovňa

Budem Ťa stále
ŠPZ
R im av 
skej
S oboty
S po jka

Na
ťahoval
obuv

Film ový
záber

Budem Ťa, Pane,

Lotyšská
m ena
H rom adný
vystrel

chváliť,
budem Ťa stále chváliť,
budem každý deň,
každý deň.
Budem ruky dvíhať
k Tvojej sláve len.

Ad
libitum,
skr.

A m e ric k ý
štát

Rukami Ta budem
vzývať,

O pisu
je m

P ap a g á j

k Tebe chcem ruky
dvíhať, k Tvojej

Krížovku zaslal p. Komanický z H um enného
Správne riešenie sa dozviete v ďalšom čísle

^3

GO

Dnešné otázky:
1. Kde zomrel Herodes?
A-Španielsko; B-Portugalsko; C-Francúzsko
2. Kde sa Dr. Mastiliak narodil?
A-Michalovce; B-N.Hrabovec; C-V. Hrabovec
3. Kde sa liečia narkomani u nás?
A-Prešov; B-Ľudovítovo; C-Bratislava
4. Sv. Kozma a Damián boli?
A-lekári; B-právnici; C-vojaci

Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom
zasielajte na adresu redakcie s označením: súťaž so slovom
do 11.11.2000. alebo ich doručte do schránky na Hlavnej 1
v Prešove.
Výherca získa audiokazetu Tebe, Pane.
VÝHERCA z čísla 20
Správne odpovede: C B C B
Výherca:
Peter Babej
Nižné repáše

INDEX: 49618
Novine'zásielky: 13/VsRP/99
Snímka titulnej strany:
Sv. Michal, fotomontáž
C /D

Blahoželáme.
A keď ste nevyhrali nezúfajte a hrajte naďalej!

sláve len.
Dvíhať k Tvojej sláve len.

slovo
Rozhovor
so sestrou
Helenou o „ohni"
ThDr. Ján Murín
Sv. Ján Zlatoústy
A veľa iných zaujímavých
článkov
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SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA

S úsmevom na záver
-Janko, prečo si otcovi nakreslil
zelené vlasy?
- Lebo nemám plešatú farbičku.

NAŠI JUBILANTI
V septembri tohto roku si
významné životné jubileum pri - Prečo sa ten rezeň nazýva
zbojnícky?
pomínajú títo naši členovia:
Alžbeta Kordová zo Sobra - Pochopíte, ked Vám prinesiem
niec, Anna Jusková zo Sečoviec, účet.
Valéria Zahorčáková z Kusína,
Margita Krúpová zo Sečovskej Z listu žiaka piataka:
Polianky, Katarína Muszková Mami, lyžiarsky výcvik je super,
z Trebišova, Vladimír Pastorčák včera sme boli dokonca na
z Michaloviec, PaedDr. Miroslav skokanskom mostíku. Ja som si
skočil tiež. Inak nič nové. Akurát
Holečko z Bratislavy.
Štefan Baňas z Lipan, Michal zubnú kefku, pastu a ešte nejaké
Gecikzo Sečoviec, Irena Homič- iné nepotrebné veci posielam
ková z Rudľova, Helena Danišo- domov balíkom.
vá z Trhovišťa, MUDr. Mária
Dekanova z Piešťan, Mária Se- Rozprávajú sa dvaja lekári:
rafínová z Kamennej Poruby, - Prečo ten muž chodí k tebe už
Anna Sakmárová z Košíc (Te štvrť roka?
- Ale neviem ho vyliečiť zo
rasa).
Mária Bojková z Kuzmíc, žltačky.
Michal Kušnír z Vysokej n/U, - Chudák...
Juraj Capik z Koromle, Helena - Nie, volá sa Ču Vu Teng.
Ivanová zo Soli, Anna Tasaryová
z Trebišova, Katarína Sekerá- Ide policajt po parku, zrazu v
kriku opodiaľ niečo zašuchoce...
ková z Bardejova.
Helena Adamčinová z Prešo- - Kto je tam?
va, Anna Cvelihárová z Giral - Jean Claude van Damme.
toviec, Zuzana Gačová z Vlače, - Žiadne výtržnosti! Všetci
Anna Balogová z Ložína, Alžbe štyria okam žite vylezte a s
ta Klebašková zo Stredy nad rukami pekne nad hlavou!
Bodrogom.
Mária Ňachájová z Ruskej Šachový veľmajster raz cestoval
Novej Vsi, Ján Prada z Bud- vlakom. Z nudy vyzval na par
koviec, Anna Bila z Nižného tičku šachu akéhosi mužíka z
Hrabovca, Mária Žecová z Vra posledného kupé. A prehral.
nova n/T, Anna Rajničová z Bar Potom mu hovorí:
dejova, Ján Pastík z Krásnovce. - Mohli ste vyhrať skôr, keby ste
Všetkým jubilantom vypro boli vtedy ťahali tou vežou.
- A to sa aj vežou dá ťahať? sujeme hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných Prekvapene vyvalil oči mužík.
rokov.

Firma

E l G r e c o s . r. o .

Ponúka:
- večné svetlá, kadidelnice, ručné kríže, ikony,
sedemramenné svietniky, kalichy a diskosy s lyžičkou,
kópiou a hviezdicou
- súpravy: ripidy a kríž, lustre, tymián, samozápalné uhlie,
bohostánky, pozlátené obaly na evanjelium s ikonami,
alebo emailom
Kontakt:
El Greco s. r. o.
Poštová 1
04001 Košice
tel./fax: 095/625 60 52
mobil: 0905 236 095

Pozvánka
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU v Prešove,
Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove a Gréckokatolícky kňazský
seminár v Prešove organizujú v dňoch
28. - 29. novembra 2000
medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému:

„Dejiny gréckokatolíckeho školstva
na Slovensku“
(Príspevok k jubilejnému roku 2000)

Konferenciu poriadam e pri príležitosti 120-tého výročia
založenia Vysokej školy bohosloveckej so sídlom v Prešove. Na
uvedené podujatie pozývame všetkých záujemcov, ktorí pôsobia
priamo alebo sprostredkovane v podobných inštitúciách.
Kritéria konferencie - dĺžka referátov max. 30 min., koreferátov
15 min., diskusných príspevkov 10 min.
rokovací jazyk: slovenský, r
jazyky, svetové jazyky
Zároveň Vás prosíme, aby ste na konferenciu doniesli aj písomný
elaborát s disketou svojho príspevku, čo nám umožní urýchliť
vydanie zborníka.
Prosíme účastníkov konferencie, aby nám na pripojenej návratke
nahlásili do 31. 10. 2000 svoju účasť na konferencii a názov
príspevku.
Návratku zasielajte na adresu: Gréckokatolícka bohoslovecká
fakulta PU
Biskupa P. Gojdiča 2,
P O . Box 212
080 01 Prešov,
tel.: 091/77251 66
fax: 091/77 338 40
Účastnícky poplatok: Sk 100,- pri prezentácii účastníkov
Tešíme sa na Vašu účasť.

Návratka
Potvrdzujem, že sa zúčastním medzinárodného seminára „Dejiny
gréckokatolíckeho školstva na Slovensku“, ktorá sa koná v dňoch
28. - 29. 11. 2000 na GBF PU v Prešove.
Meno a priezvisko:............................................................................
Škola/fakulta:....................................................................................
Adresa:..............................................................................................
Funkcia:.............................................................................................
Tel.:.....................................................................................................
Názov príspevku:.................................... .........................................

Žiadam o ubytovanie

V ...........................................

z 27.11. na 28.11.
z 28.11. na 29.11.
z 29.11. na 30.11.

áno-nie
áno-nie
áno-nie

d ň a ..............................................
Organizačný výbor konferencie

r e p o r tâ t*

m

m /ád ti

,, .

tradícia

h i s t ó r i e

duthd yn é sJo jzj
v ý ch o d n á ip h lw a J îJ t i
Predplaťte si slovo do konca novembra
na adrese redakcie

Kom pletné polygrafické služby: tlač kr
reklam ných letákov, brožúr, vizitiek , h
Valcovanie do form átu B l,
všetk y druhy väzieb vrátan e V8 (niťou
doskam i), špírálovanie kalendárov toč
zatváracou špirálou.

so 16 valcami, farebnikové valce
s bočným rozterom , nastaviteľný
stran ový rozter, teserom d elen ý n
farebnice, priam e film ové vlhčen
na
s max. rozlíšením 3385 dpi
a s max. rozmerom osvitu
457 x 1200 mm
*24 hodín denne
vydavateľstvo

ružová 22, prešov, tel./fax:

091-77

11 407, e-mai

