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i

obsah

Rozhovor
so sr. Helenou
o „Ohni"

u *

„Oheň" - rozhovor so sr. Helenou
o evanjelizačnom stretnutí
4
„Nájde Syn človeka vieru na zemi,
ked príde?"
6
Modlitba
8
Príkazy, ktoré majú chrániť naše
dobro
8
ThDr. Ján Murín
9
Sv. Ján Zlatoústy
9
Naša Alma Mater jubiluje
10
Chrám Hraničné
12
Aj táto búrka raz skončí
13
Správy z kresťanského sveta
14
Mariánska púť do Czenstochowej 14
Správy z domova
15
Sväté misie v Novcsn Ruskove
15
v Korejovciach
15

•v .-'' A

„Je to oheň Svätého Ducha, lebo Ježiš túži
vyliať svojho Ducha na každé telo, aby zahorel
v srdciach všetkých ľudí.Tieto stretnutia sa
uskutočňujú po celom svete.“
str. 4-5

„Nájde Syn člo
veka vieru na ze
mi, kedpríde?"
Dnes nie je módou hlásiť sa k ateizmu. Ale
naopak, pre mnohých je len módou hlásiť sa
k náboženstvu. Žiaľ, aj v radoch katolíkov...
str. 6-7
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Od roku 1992 sídli fakulta v nových prie
storoch, ktoré prešli velkou rekonštrukciou.V
svojej histórii vychovala 598 teológov. V tomto
školskom roku tu študuje 315 študentov.
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úokoncanovembra2000
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a ušetríte poštovné!
Predplatné zasielate
poštovoupoukážkouCna
adresu redakcie (str. 18).
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Starší brat
..Hľadá sa človek, jeden z troch miliárd.
Výška a vonkajší vzhľad nie sú podstatné.
B ankové konto a značka a u ta sú b e z 
význam né. Č aká naň zaujím avá práca.
Požiadavky sú neľudské: viac počúvať než
hovoriť, mať viac porozumenia než poho
to v o sti k sú d en iu , viac p o m áh ať než
obviňovať.
str. 16

str. 10-11
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Doc. ThDr.
FrantišekJanhuba
dekan Gréckokatolíckej
bohosloveckej fakulty PU
v Prešove

úvodník
T o h to ro čn á je se ň je pre nás vý zn am n á so sem inárom boli um iestnené na S ládko
v to m , že si pripom ínam e 120-te výročie od vičovej ulici. Avšak už v nasledujúcom škol
založenia a 10-te výročie od obnovenia našej skom roku p rie sto ry n estač ili a tak Veľký
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v P re kancelár fakulty, sídelný prešovský biskup
šove. Tak, ako ostatné obnovené teologické M ons. Dr.h.c. Ján Fiirka poskytol pre naše
fakulty, aj my sme z a h á jili svoju činnosť potreby predbežne m iestnosti v areáli Biskup
ského úradu a v treťom roku existencie fakulty
v októbri 1990.
N aša fakulta bola zriadená zákonom č. boli p o skytnuté zrekonštruované priestory
163/90 Zb., § 1, odst. 4 zo dňa 3. m ája 1990 dnešnej fakulty, za čo sme mu veľmi vďační a
ako súčasť Univerzity Pavla Jozefa Šafárika svoje p o ď ak o v an ie vy slo v u jem e všetkým
v Košiciach, so sídlom v Prešove. Od 1. j a  dobrodincom fakulty, či už z domova alebo zo
n uára 1997, zákonom č. 361/1996 Zb. bola zahraničia.
Prvé prom ócie na našej fakulte boli v roku
začlenená do zväzku 5-tich fakúlt Prešovskej
univerzity. N adväzuje však na činnosť B o  1992 a doteraz bolo prom ovaných 598 absol
h o slo v e c k e j a k a d é m ie, k to rú v roku 1880 ventov, z toho 269 bohoslovcov. Z počtu 329
založil biskup prešovskej diecézy Dr. M ikuláš laických absolventov bolo 246 žien. Títo laickí
Tóth. A kadém ia b o la spojená s diecéznym absolventi získavajú titul „M gr“ v študijnom
kňazským sem inárom a n a c h á d z a la sa na odbore: U čiteľstvo všeobecnovzdelávacích
mieste dnešného D ivadla Jo n áša Záhorského predm etov - náboženskej a etickej výchovy.
V
školskom roku 1999/2000 mala fakulta 27
a h o te la D u k la, tak m er sto rokov. Svoju
čin n o sť b o h o slo v eck á ak a d ém ia u k o n čila p edagógov (z to h o v äčšinou na čiastočný
násilným uzatvorením , v tragický deň likvi pracovný úväzok) a štyroch externých pracov
dácie gréckokatolíkov, vo vtedajšom Č esko níkov. V súčasnosti prechádza naša fakulta na
slovensku 28. a p ríla 1950, ihneď po tzv. 6-ročnú koncepciu u bohoslovcov, kde prip ra
„Prešovskom so b o re “, ked v ted ajšia vláda vuje budúcich kňazov a 5-ročné štúdium pre
komunistickej totality zrušila Gréckokatolícku laických poslucháčov, ako budúcich učiteľov
náboženskej, resp. etickej výchovy. V tom to
cirkev v Československu.
V
roku 1968 svitla nová nádej pre gréckoškolskom roku máme spolu 315 poslucháčov.
Koncom m esiaca si m edzinárodnou vedec
katolíkov, ked bola činnosť gréckokatolíckej
cirkvi štátn o m a d m in istra tív o u obnovená. kou konferenciu, pripravovanou na 28. a 29.
Bývalí štu d en ti, ktorých bolo m ožné zistiť novem bra pripom eniem e 120-te výročie od
adresy, boli pozvaní do Košíc, kde im bolo založenia Bohosloveckej akadémie v Prešove
oznám ené, že majú možnosť dokončiť štúdia. a 10-te výročie obnovenia Teologickej fakulty.
N ašou nevyhnutnou potrebou v súčasnosti
Nový ordinár, ktorý bol m enovaný pápežom
Pavlom VI., o. Ján H irka, si prial obnovu je zvýšenie počtu pedagogických pracovníkov
teologických štúdií v plnej miere vo svojom a zavŕšenie postgraduálneho štúdia niekto
sídelnom meste v Prešove. Avšak, po vstupe rých n ašic h pedagógov, ako aj vytvorenie
sovietskych vôjsk v a u g u ste 1968 n a s ta la podm ienok a prehĺbenie spolupráce s o stat
„norm alizácia“ a tak len v obm edzenom počte nými fakultam i ako dom a, tak aj v zahraničí.
Za všetko dosiahnuté z hĺbky srdca voláme:
mohli ukončiť svoje štúdia naši bohoslovci
na Rímskokatolíckej cyrilometodejskej b o h o  „Ďakujem e Ti. Bože, za Tvoju veľkú milosť
sloveckej fakulte v B ratislave a neskôr oje- a požehnanie pre našu 10 ročnú prácu, veď
dinele i v L ito m é ficiac h . G réck o k ato líck a pred svetom sme boli mŕtvi a predsa žijeme.
cirkev m ala vykrvácať z nedostatku kňazov, Svojou milosťou a požehnaním nás neustále
a z toho dôvodu bolo prijím aných len málo sprevádzaj a Ty, Presvätá Bohorodička, nám
uchádzačov - len 2-4, v niektorých rokoch p o m áh aj!“
Touto cestou ďakujem Veľkému kancelárovi
n eb o l p rija tý n ik to . P re to cirkev m u se la
p ristú p iť k m im o riad n y m k atak o m b áln y m fakulty, všetkým pedagogickým i laickým
fo rm ám p ríp ra v y k a n d id á to v n a kň azsk ú pracovníkom i všetkým dobrodincom , ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispievajú k chodu
službu.
Nová nádej pre našu cirkev svitla po revo n ašej fa k u lty a n a p o m á h a jú pri výchove
lúcii v roku 1989, kedy diecéza sa vo svojom budúcich kňazov i mladej kresťanskej generá
ordinárovi konečne dočkala aj svojho biskupa. cie, čím z a b e z p e č u jú ra s t n ašej G ré ck o 
Tento poveril M ons. Doc. ThDr. Vladim íra katolíckej cirkvi.
Prosím Vás, milí čitatelia Slova, m odlite sa
Poláčeka, M ons. Mgr. Ján a Krajňáka a M ons.
Jo zefa T ótha (terajších čestných dekanov za nás, za požehnanie našej, tak zodpovednej
fakulty) budovaním fakulty. Pri opätovnom práce. Nech Vám Pán Boh žehná všetkým za
otvorení Vysokej teologickej školy m ala naša Vašu lásku a pomoc.
fak u lta niečo cez 50 štu d en to v a na tejto
fakulte ako prvej v bývalej ČSFR bolo um ož
nené štúdium i laikom a samozrejme aj ženám.
Prvý pedagogický zbor fakulty mal 9 členov,
z nich 1 prišiel učiť až z Kanady. Fakulta spolu

rozhovor
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Rozhovor so sestrou Helenou o evanjelizačnom stretnutí
Výbornú atmosféru, silné nadšenie, pocit
spolupatričnosti, radosť a veselosť bolo cítiť
z podujatia „Oheň“, ktoré sa uskutočnilo
v Prešovskej mestskej hale 23. 9. 2000.
Obohatiť svoje duchovno prišlo 7000 ľudí.
Na jeho priebeh a prínos sme sa opýtali
sestry Heleny z rádu Školských sestier sv.
Františka, ktorá niesla zodpovednosť za
organizáciu celého stretnutia.

2. Prečo práve „Oheň“?
Názov pochádza zo Svätého písma, kde
Ježiš hovorí: „Oheň som prišiel vrhnúť na
zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“
(Lk 12,49). Je to oheň Svätého Ducha, lebo
Ježiš túži vyliať svojho Ducha na každé telo,
aby zahorel v srdciach všetkých ľudí. Ide o
stretnutia, ktoré vychádzajú z tohto citátu
a to je aj hlavná myšlienka týchto podujatí.
Tieto stretnutia sa usku
točňujú po celom svete.

veľmi silnú Božiu prítomnosť v mojom srdci,
z ktorej som mala veľkú radosť. Druhým
momentom bola modlitba za mladých ľudí,
keď na výzvu, kto túži po naplnení Svätým
Duchom, prišlo dopredu asi 2 500 mladých.
Prežívala som túto modlitbu intenzívne,

3.
Tohtoročné stret
nutie obohatila i prítom
nosť zaujímavých hostí...
Naším najčestnejším
hosťom bol Tom Edwars
z U SA, s ktorým v roku
2001 pripravujeme slovensko-americkú misiu
do Kyrgyzstánu. Spolupracuje aj s naším
1. Ako sa zrodil nápad organizovať takétokatolíckym spoločenstvom a pripravuje
každoročný „Oheň“. Ďalším hosťom bol
podujatie?
Bolo to v Poľsku, v roku 1994, kde som Donald Turbit, ktorý je na Slovensku šiesty
sa zúčastnila evanjelizačnej školy počas raz. Jeho špecifikom je, že sa venuje službe
letných prázdnin. Kňazi a laickí misionári mužom po celom svete. Na podujatí bol i
z Reneval ministries nám rozprávali o svojej 15 členný tím z USA.
službe postkomunistickým krajinám vý
4.
Aké boli Vaše bezprostredné dojmy
chodnej a strednej Európy, delili sa s nami
o svoje svedectvá a o túžbu prísť všade tam, z tejto udalosti? Čo konkrétne oslovilo Vás? p. Joe hovorí svedectvo (sobota 23. 9.)
Mala som zodpovednosť za celú orga
kam ich pozvú. V krátkosti nám predstavili
projekt, ktorý nás zaujal. My, ktorí sme tam nizáciu tohto podujatia. Pomáhalo mi 150
boli zo Slovenska, sme prejavili záujem o laikov h nutia Svetlo - Život, pretože pretože som videla Pánove zázraky. Nepo
spoluprácu. Tak som sa stala, ani nevediac, sedemtisícové zhromaždenie si vyžadovalo zerala som sa na to, čo som tu momentálne
zodpovednou za prvú organizáciu „Ohňa“ mnoho služieb. Bola to veľká záťaž, ale urobila ja, ale na to, čo tu teraz urobil Boh.
v Prešove. „Oheň“ sa uskutočnil v máji roku napriek tomu mi Boh dal vždy silný dojem, Ja som iba malým nástrojom, ale on sa
1995 na troch m iestach: v Bratislave, ktorý bol pre m ňa veľkou vzpruhou a dotýka stoviek sŕdc mladých, ktorí budú
Zvolene a v Prešove.
z ktorého potom čerpám celý rok. Hneď budúcnosťou našej Cirkvi.
ráno v sobotu, počas chvál, som zacítila
5. Ako si vysvetľujete enormný záujem o
toto podujatie?
Ježiš hovorí: „Lebo kde sú dvaja alebo
traja zhromaždení v mojom mene, tam som
ja medzi nimi.“ (Mt 18, 20). Už fakt, že je
pospolu sedemtisíc ľudí-kresťanov zná
sobuje citeľnejšie jeho prítomnosť medzi
nami. Potom tu prichádzajú ľudia, ktorí sa
celý deň modlia, teda sila modlitby je
znásobená sedemtisíckrát. Ďalej sú to
pomazaní, ohlasujúci Božie slovo s mocou,
ktorou ohlasovali prví apoštoli. Intenzívne
je to aj preto, lebo všetci prichádzame
s jediným cieľom, s túžbou osláviť Otca,
vyvýšiť Ježiša Krista vo Svätom Duchu.

„Oheň"

Pohľad na 1. rad v hľadisku, hostia z USA - rečníci: Donald Turbit (S. zľava) a tí, ktorí slúžili
modlitbou s tlmočníkmi

6. Čo by ste povedali fuďom, prečo prijať
pozvanie na „Oheň“?
Svätý Otec, Ján Pavol II., v roku 1983
vyhlásil novú evanjelizáciu. Hovoril o
potrebe Európy byť nanovo evanjelizovanou, a tak cieľom týchto našich

dary a Boh mi dal mimoriadny
dar, dar evanjelizácie. Tým, že
mám osobnú skúsenosť s Ježi
šom, cítim potrebu denne hovo
riť o Ježišovi
druhým . To, že
som
rehoľnou
sestrou, predsta
vuje ľahšiu cestu
v tom , že nepre
kvapí ľudí, keď ich
oslovím. N a p rí
klad v obchode pri
pokladni, kde pla
tím. Predavačka je
zau ja tá rátaním
peňazí, ani niekedy
nezdvihne hlavu,
aby videla komu
vydáva a ja ju oslo
vím: „Prepáčte, že
ruším , m ám pre
vás dobrú správu.“
Predavačka zdvih
ne hlavu, s otázkou
v očiach, o čo asi
Tom Edwars (Reneval Ministries) , zodpovedný pôjde. A ja jej po
viem: „Bez ohľadu
za Slovensko, navštívil Slovensko 8. 10.
na to, čo prežívate,
ako sa cítite, Boh vás dnes veľmi
7. Často máme problém vyjsť miluje.“ Reakcie ľudí sú rôzne.
sami zo seba a osloviť iných, „Mňa, prečo? Ja si to nezaslú
ktorí na to možno čakajú a žim.“
podujatí je priniesť ľuďom
živého Krista. Snažíme sa
ľudom dopomôcť k osobnej
skúsenosti so živým Bohom.

Sv. omša - p. Michal Zamkovský, CSsRz Podolínca, hlavný
celebrant

Donald Turbit mal v sobotu 2.

o daroch Svätého Ducha

umenie, najmä hudbu tým, že
poskytuje falzifikáty. Veľmi často
nám berie mladých ľudí cez
deštruktívnu hudbu. My sa
8.
Čo myslíte, aké sú najsnažíme, aby aj umenie bolo
účinnejšie formy ohlasovania v službách evanjelizácie. Evan
Boha a aké prostriedky by mali jelizujeme i v školách, v nemoc
niciach, minimálne raz v roku
byť použité?
Najúčinnejšou m etódou je ideme do väznice, do kasárni,
autentické svedectvo života často nás možno vidieť spievať
kresťana. Dnes však,
viac ako doteraz, i Svä
tý Otec, Ján Pavol II.
vyzýva k vydávaniu
svedectva slovom. Aj
keď jestvuje velká de
valvácia slov. Práve
v tom musíme pridať,
aby sme vydávali sve
dectvo pomocou kva
litných slov. Veľa ľudí
totiž nepočulo o Ježi
šovi. Ako majú uveriť,
keď ho nepoznajú a nič
o ňom nepočuli? Pou
žívame všetky nové
formy evanjelizácie,
individuálnu form u
evanjelizácie „Od
srdca k srdcu“, kde
ohlasujem e ľuďom
v dvojiciach, cez roz
hovory, základné po
solstvo našej viery.
p. Joe z Pittsburghu počas služby
Ďalej využívame ume
nie: pantomímu, plas
tiku, drámu, hudbu, spev, ... v centre, pred kaviarňou Me
D iabol nám chce ukradnúť lódia.
vydávanie svedectva všetkými
možnými formami, ku ktorým
nás vyzval Svätý Otec.

Ľudia nem ajú skúsenosť
potrebujú našu pomoc. Ako ste
to dokázali Vy?
Božej lásky, a väčšina z nich sa
V mojom prípade je to dar. hlási ku kresťanom.
Nie sú to moje schopnosti, To ma tiež vedie vy
„Oheň som p rišiel vrhnúť
pretože od m ladosti nebolo dávať svedectvo i
na zem ; a čo chcem? Len
mojou prirodzenou potrebou v takýchto p ríp a 
svedčiť a hovoriť druhým o doch. Cítim, že dar,
a by už vzp la n u l!“
Ježišovi. Asi pred 9-timi rokmi ktorý som dostala,
(Lk 12, 4 9 )
som však zakúsila silnú skú musím dávať ďalej a
senosť so Svätým Duchom, keď nadchýnať pre služ
som prosila v modlitbe o jeho bu evanjelizácie, pre

9. Čo prinesie budúci „Oheň“?
Uskutoční sa 13. 10. 2001 a
jeho témou bude evanjelizácia.
Za rozhovor ďakuje
Adriana Dolinská
Snímky sú z archívu
sestry Heleny

tema
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„Nájde Syn človeka vieru
Pápež Pavol VI. v rozhovore
s Jeanom Guittonom v roku
1977 sa sťažuje, že v súčasnej
dobe a v súčasnom svete je veľa
útočných otázok, ktoré sa týkajú
viery. Preto hovorí: „Stále sa

Neuznanie Božích zákonov je
následkom, že každý boj proti
drogám, násilnostiam, zločin
nostiam, chorobám, je márny.
Vybrali sme si vlastnú cestu a
pritiahli sme si smrť. Avšak ako
to povedal George Washington vo svojom
rozlúčkovom prejave:
.,M orálku nem ožno
udržať bez viery a ná
boženstva.“ Minulosť
nás o tom veľmi pou
čila. Človek chcel byť
veľký v dejinách bez
Boha. .,B udete ako
B o h “, hovoril poku
šiteľ už v rajskej záhra
de (Gn 3, 5). Prišiel
trest: „Nech je preklia
ta zem pre teba; s ná
mahou sa z nej budeš
živiťpo všetky dni svoj
ho živo ta ...“ (Gn 3,
17). Odvrátenie sa od
Boha vždy prináša bo
lesť a utrpenie.
Nijaké slovo sa ne
používa tak ľahkováž
pristihujem, že si opakujem túto ne ako meno Boh. Minulosť
nejasnú vetu z Lukášovho evan nám to plne ukázala. Čo všetko
jelia: Nájde Syn človeka viem na sa ním označovalo a čo všetko
zemi, ked’príde?“(porov. Lk 18,8). sa „v Božom mene“ vykonalo!
Žijeme naozaj v ťažkom ob „Dôverujme Bohu! "je vytlačené
dobí, ktoré je plné lákavých na americkom dolári. Aj počas
ponúk, plné novodobých spa druhej svetovej vojny
siteľov, záchrancov a nových bol na opasku nemec
ciest ku šťastiu. Vo svete sa kých vojakov nápis: „Boh
snami. “Niek
torí ľudia veria
v Boha, iní ne
„Musíme dostať Boha
veria. Niektorí
naspäť do našej krajiny,
robia viac, usi
lujú sa prinútiť
a musím e začať
iných, aby ve
s našim i deťmi. “
rili, resp. neve
rili. V Iráne
Chomcjní za
rúcajú staré poriadky a očakáva bíjal ľudí preto, lebo
sa nový svetový poriadok. Príde neverili v Boha. V Rusku
však? A ak príde, bude lepší ako komunisti zabíjali ľudí
ten starý?
(a nielen tam), ktorí v
Ralph Martin vo svojej knihe Boha verili.
Katolícka cirkev na konci jed 
K am paň s cieľom
ného veku píše, že koreňom odstrániť Boha z ve
tohto znepokojujúceho trendu je domia ľudstva neutíchla
odmietanie Boha a absolútnych viac ako sedemdesiat
právd a hodnôt, ktoré čoraz viac rokov a ešte stále sa
charakterizuje našu kultúru. udržuje. H oci táto

kampaň nebola všeobecne ús
pešná, predsa sa jej podarilo, že
stovky miliónov ľudí vyrástli bez
viery alebo poznania Krista. Veľa

kresťanov bolo zabitých, muče
ných, prenasledovaných a odsú
vaných na okraj spoločnosti pre
vernosť Kristovi. Vo vlastnej
otčine do „zajatia“ putovali

biskupi, kňazi, bohoslovci a
mnohí veriaci. Strach z prípad
ného obnovenia podobného
násilia vládne v mnohých do
dnes... Čo. ak
sa vráti?
Mons. Prof.
ThDr. František
Tondra v tejto
súvislosti napí
sal: „Dejiny sa
opakujú nie
udalosťami, ale
svojou podob
nosťou. V sú
časnosti preží
vame takmer
takú istú situá
ciu, aká bola na
Slovensku po
prvej svetovej
vojne a jej nás
ledných politic
kých zmenách.
Štyridsaťročná
ateizácia zane
chala hlboké
stopy v našej
sp o lo čn o sti.
Tieto stopy ne
badáme priamo, ale odzrkadľujú
sa na každom kroku v našom
správaní. Nohy sa nám do nich
zošmykávajú. Dnes nie je mó
dou hlásiť sa k ateizmu. Ale
naopak, pre mnohých je len
módou hlásiť sa k náboženstvu.
Žiaľ, aj v radoch katolíkov...
M nohí sa síce hlásia k viere,
aj náboženské úkony si plnia, ale
málo je tých, čo majú úctu k
hodnotám viery. Bulvárna tlač a
pornografía sú najčítanejšie.
Nočné bary majú vždy zákaz
níkov. Vzťah muža a ženy sa
redukuje iba na zážitok. Deti sú
príťažou. Z isk sa bežne stal
kritériom dovoleného a nedo
voleného. Korupcia sa nepova
žuje za hriech. Vytunelované
podniky sú príčinou velkej neza
mestnanosti. Zato hnev neza
mestnaných sa často obrada na
tých, ktorí to nezapríčinili. V
politických postojoch si nespytujeme svedomie. Ako keby to
bolo mimo zodpovednosti pred
Bohom...

n a z e m i , k e d 'p r í d e ? " ( L k i M )
Dnes si ani veriaci nevážia
cirkevne' školy a ustupujú pred
zastrašujúcou propagandou. Je
topriam ponižujúce pre samých
veriacich, keď sa nevedia zastať
svojich práv...“ (KN, 27. feb
ruára
2000,
s. 3).
Ak cestujeme po sve
te, v mnohých hote
loch, školách, verej
ných a spoločenských
miestnostiach vidíme
na stene kríž. prípadne
obraz s kresťanským
motívom. V posled- :
nom čase aj m noho
ikon. S pádom komu
nizmu prišli nádeje na
mier, prosperitu a na
„nový svetový poria
dok“. Po „nežnej revo
lúcii“sme sa radovali,
že máme aj náboženskú
slobodu, že sa už nemu
síme skrývať so svojím nábožen
ským presvedčením. Môžeme
slobodne chodiť do chrámu,
naše deti môžu slobodne chodiť
na vyučovanie náboženstva. V
zamestnaní sa nemusíme pre
tvarovať... „Sľúbili sme si lásku,
sľúbili sme si nový deň...“, vy
chádzalo z našich úst. Lenže
akosi rýchlo sme vytriezveli z
tohto šťastia. Koľko krížov
vidíme v našich školách, úra
doch a kanceláriách? Kto nám
v tom bráni?

Dlhé' obdobie náboženskej
neslobody malo nielen nega
tívny, ale i pozitívny vplyv.
Pozitívny v tom, že človek, ktorý
to s Bohom myslel úprimne, sa

vo svojej viere prehlboval a
upevňoval. A to aj napriek
mnohým obmedzeniam, útra
pám a bolestiam. Negatívny v
tom, že mnohí prestali žiť nábo
žensky. Zanedbali odovzdať
vieru
svojim
deťom
a dnes plačú, že ich dospelé deti
nechcú chodiť do chrámu, že sa
nemodlia...
Nemohli sme, preto sme ne
museli. Dnes môžeme a preto
musíme! Všetci bez rozdielu.
Veď sme kresťania. Boh nás chce
mať rozhodných: „Nik
nem ôže slú žiť dvom
pánom ; pretože buď
jed n éh o bude nen á 
vidieť a druhého milo
vať, alebo jedného sa
bude pridŕžať a dru
hým bude opovrhovať.
Nemôžete slúžiť aj Bo
hu, aj mamone. “(Mt 6,
24).
Zmeny, ktorých sme
sa vtedy dožili, chápe
me ako veľký dar od
Boha. Nepremárnime
ho! Všetci sa musíme
viac-menej prebudiť a
nájsť svoje miesto na
sklonku tohto tisícro
čia. Veď „sľúbili sme si
lásku..., sľúbili sme si

nový deň..., sľúbili sme si vy
držať...“
Všeobecne sa konštatuje, že
súčasná spoločnosť už nie je
kresťanská. Je otvorená, liberál
na, pluralitná a najmä
sklamaná a unavená
rečami. „Čo ste uro
bili so svojim kres
ťanstvom ? Čo ste
urobili so svojim i
krstným i sľubmi?“
Táto výzva Svätého
Otca Jána Pavla II.
vo Francúzsku bola
adresovaná nielen
pre cely Západ, ale
iste aj pre celý Vý
chod... „Cirkev nik
dy nemala toľko p o 
krstených a napriek
tomu nikdy nebolo
toľko neveriacich ľu
dí“, povedal kardinál
Hans Groer. Primnoho sa poze
ráme na to, čo je v našej viere na
povrchu, a od toho očakávame
spásu. Očakávame
spásu od toho, že má
me v Ú stave zakotvené,
že máme kresťanský
pôvod. Avšak málo sa
spoliehame na Krista.
Lenže: „Ľudia môžu
vojsť do spoločenstva
s Bohom iba pros
tredníctvom Krista,
p ô so b en ím D ucha
Svätého. “ (Vyhláse
nie Dominus Iesus, č.
12). V ňom sme do
stali „milosť za m i
losťou“On 1,16). „V
Kristovi náboženstvo
už nie je «hľadaním
Boha akoby nahmatávaním» (porov. Sk
17, 27), ale o d p o 
veďou viery sam ot
nému Bohu...“ (Tertio Millennio adveniente, 6).
Preto sa aj my pýtame slovami
evanjelia: „Nájde Syn človeka
vieru na zemi, keď príde?“
Čo máme teda robiť, aby ak
príde Syn človeka, našiel vieru na
zemi? „Musíme dostať Boha
naspäť do našej krajiny, a musí
me začať s našimi deťmi“, pove

dal svojho času Jevgenij Kurkin,
ruský tajomník Ministerstva škol
stva. Platí to nielen o veľkej ruskej
krajine, ale rovnako aj pre nás, pre
celý svet. Táto výzva je adre
sovaná predovšetkým tým, ktorí
prekročia prah tretieho tisícročia.
To prvé, k čomu sme vedení, aby
sme Bohu vrátili v našom živote
miesto, ktoré mu patrí, aby sme
ho postavili do stredu nášho
vnímania a pozornosti, našich
citov, nášho správania a našich
vzťahov. Sme vyzvaní, aby sme
objavili Krista, ako jedinú správ
nu cestu a opäť ho prijali do
svojho života ako svojho Pána a
Spasiteľa a tým sa otvorili pre
život, ktorý nám daroval. „Kris
tus je jediná cesta prístupu k Ot
covi.“ (porov. TMA 55). „V ni
kom inom niet spásy, lebo niet
pod nebom iného mena, daného
ľuďom, v ktorom by sme mali byť
spasení. “ (Sk 4, 12). Sám o tom
hovorí: „Ja som cesta, pravda a
život.“(Jn 14,6). Preto využime

tento čas milosti. Je to veľký dar
od Boha i Cirkvi. A keď nám to
nejde, vrúcne ho prosme: „Pane
mocný buď vždy s nami, lebo
iného pomocníka okrem teba v
súžení nemáme. Pane mocný,
zostaň s nami. “(Z Eucharistickej
pobožnosti).
František Dancák

duchovné Čítanie
Mnohí ľudia, kedmajú ísť do chrámu, sa
vyhovárajú: „Nie sme svätí, nám sa nechce,
my to nepotrebujeme, máme sa modliť
nasilu...?“ Jednoducho chcú tým naznačiť,
že modlitba, ktorá nejde ľahko, je bezcenná.
A takýto postoj k modlitbe častokrát máme
aj my.
Jeden z významných sýrskych otcov
povedal: „Každá modlitba, pri ktorej sa
nenamáhalo telo a netrúchlilo srdce sa mení
na nedozretý plod, pretože takáto modlitba
v sebe nemá dušu.“ Z vlastnej skúsenosti
môžem povedať, že tomu, kto sa modlí, je
treba viesť veľký boj. Prichádza množstvo
prekážok, ktoré nám do cesty stavia zlý
duch. Proti modlitbe útoči spánok, únava,
nechuť, telesné žiadosti, nečisté myšlienky,
nestálosť rozumu, nesústredenosť a množ
stvo iných vplyvov, ktoré každý z nás už
určite zažil. Nakoniec je to povstanie zlých
démonov, ktorí nám zabraňujú, aby sme sa
priblížili ku Kristovi. Ale to je len jedna
stránka problému.
Sila modlitby je veľká, hoci často ľuďmi
podceňovaná a tak následne nedocenená.
Mnohí si vysvetľujú, alebo sa snažia ospra
vedlniť svoju nechuť k modleniu a m od
litbám Cirkvi: „monotónnym a nudným
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odriekaním bezduchých slovíčok.“ Majú
pocit, že ich modlitby, od ktorých vzniku už
uplynulo niekoľko storočí, nemajú v tejto
modernej dobe čo povedať. Avšak opak je
pravdou.

Modlitba
Koľkí z nich sa niekedy pozastavili nad
obsahom niektorej modlitby? Modlitbu sa
treba modliť rozjímavo, uvedomiť si, ku
komu sa ňou prihovárame a aký je náš cieľ.
Modlitba má byť presiaknutá našou živou
vierou. Má v nej byť zahrnuté odprosenie
Boha za urážky, ktoré mu hriechmi spôso
bujeme. Ďalej poďakovanie za všetko, čo pre
nás doteraz urobil. A nakoniec môžeme do
modlitby zahrnúť prosby o určité milosti,
nezaslúžené dary od Boha. Zároveň je to aj
prosba, aby aj naďalej na nás milostivo
pozeral a udržiaval nás pri živote, ktorý raz
vyústi do večnej blaženosti, kde sa budeme
priamo dívať do Jeho tváre.

Príkazy, ktoré majú
chpáníŕ naše dobro

„Čo mi budete rozprávať, ja dobre viem,
čo mám robiť. Mne nemusí nikto radiť...“
Asi všetci dobre poznáme takúto reakciu.
Neraz podobne reagujú deti na dobre mie
nené rady rodičov, ale aj dospelí na rady
predstavených, priateľov a neraz i kňaza.
A nielen to. Ľudia takto reagujú dokonca i
na „rady“ samého Boha. Aj Boh nám totiž
dáva svoje rady. Vyjadrené sú predovšetkým
v prikázaniach.
Slovo prikázanie neznie veľmi prívetivo,
ale Boh nám svojimi príkazmi naznačuje
správny smer života, životný štýl, cestu
k šťastiu, k radosti. Veď človeka stvoril Boh,
a preto, keď človek plní Božiu vôľu a žije
podľa jeho prikázaní, koná v zhode so
svojou prirodzenosťou. Je to tak, ako keď
niekto skonštruuje zložitý prístroj a dá nám
návod ako ho máme používať. Iste je dobré,
ak sa návodom budeme riadiť, lebo ten, čo
prístroj skonštruoval, mu najlepšie rozumie.
Tak aj Boh stvoriteľ a pôvodca ľudskej
prirodzenosti, nám v prikázaniach dáva
návod, ako sa ľudská osobnosť a spoločnosť
môže harmonicky vyvíjať.

Aj starozákonná Kniha Sirachovcova nás
o tom uisťuje. Čítame v nej: „Na počiatku
stvoril Boh človeka a ponechal mu možnosť
rozhodnúť sa. Dal mu svoje príkazy a usta
novenia. A k chceš zachovávať príkazy,
zachovajú ťa ...“ (Sir 15, 14-16).
Boh nám takto cez prikázania dáva
možnosť vybrať si dobrý, spokojný život, ale
každý človek si môže vybrať aj opak. V Knihe
Sirachovcovej ďalej čítame: „Položil pred
teba vodu a oheň: čiahni rukou po tom, čo
si vyvolíš. Pred človekom leží život a smrť,
dobro a zlo: dostane to, čo sa mu ľúbi. “(Sir
15, 17-18).
Človek si obyčajne chce vybrať život. Veď,
kto by si chcel zvoliť smrť? Len či chápeme,
v čom život spočíva - či v tom, že budeme
robiť podľa svojich predstáv, ktoré sú často
pomýlené a zdeformované, alebo pocho
píme, že plný a správny život je v tom, že sa
budeme snažiť naplniť Božiu vôľu.
Zhovárali sa dve priatelky, pričom jedna
hovorí tej druhej: „Vieš, ja som sa už
dokázala oslobodiť od tých zastaraných
Božích prikázaní.“ Ale druhá jej odpovedá:
„A máš ty rozum? Veď aj ten, kto oklame

Pre velikánov duchovného života bola
modlitba hlavným znakom zasväteného
života. Venovali jej najviac času. Posvä
covala ich samých a prostredníctvom nich
aj okolie, v ktorom prebývali. Potrebu modliť
sa pociťovali rovnako nástojčivo ako iné, pre
život potrebné činnosti, napr. dýchanie,
prijímanie potravy, atď.
Ale nám aha, ktorú človek vynaloží
na modlitbu, má velký význam v tom, že
oslabuje činnosť zlých duchov, ktorí pôsobia
na človeka. Neraz si kresťan dáva otázky:
„Ako sa mám modliť? Modlím sa dobre,
správne, dosť dlho? Je moja modlitba
vypočutá?“ Iní zasa hovoria: „Nič som
nezískal!“
Na takéto podobné otázky odpovedal
jeden mních takto: „Už samotné prebývanie,
či zotrvanie v modlitbe je ziskom. Veď nie je
to milosť pristúpiť k Pánovi a byť v neustá
lom spojení s ním?“ A preto neklesajme na
duchu, veď aj sami vieme, že každá modlitba
je rozhovor s Bohom.
Veľa múdrosti je v týchto slovách, ktoré
nám zanechali otcovia púšte: „O modlitbe
netreba veľa hovoriť, modlitbu je potrebné
uskutočňovať.“
Kamil Drozd
teba, kto ti niečo ukradne, alebo ti siahne
na život, aj ten sa oslobodil od Božích
prikázaní. Veď ty si sa oslobodila od toho,
čo má chrániť nás všetkých, aj tvoje dobro.
Si slepá na svoju vlastnú škodu.“ Mali by
sme pochopiť, že Boh nám dal prikázania,
ktoré sú skutočne pre naše dobro a vôbec
nie na to, aby nám sťažili život. Žiaľ,
v ľudskej povahe to tak býva, že sa neradi
podriaďujeme.
Istý muž menom Lety, ktorý vraj žil
v Neapole a mal už 48 rokov, ešte vôbec
neopustil mesto. Ani mu to nechýbalo.
Nepotreboval nikam chodiť, lenže raz
tomuto mužovi pod hrozbou velkej peňažnej
pokuty zakázali ísť von z mesta. A on bol
z toho zrazu nešťastný. Radšej zaplatil
pokutu, len, aby zákaz nemusel dodržať.
Aj s nami to často býva podobne: láka
nás siahať po zakázanom ovocí a nechce sa
nám robiť to, čo sa musí. Je veľmi dôležité
mať správny pohľad na to, čo nám Boh
v prikázaniach ponúka. Myslím, že plnenie
Božích prikázaní úzko súvisí s našou vierou
v Boha ako milujúceho Otca a s naším
osobným vzťahom k nemu. Pretože ten, kto
verí, že „Boh je láska “(ľ Jn 4,16), že je jeho
milujúcim Otcom, dôveruje mu, verí, že Boh
dal človeku prikázania pre jeho dobro. Je to
podobné ako s dieťaťom, ktorému matka
podáva horký liek. Ak verí svojej matke, že
ho má rada, liek prijme, aj keď je horký.
Ján Zavacký

ThDr. Ján Murín
1913-1990
17. novembra
si pripomenieme
10. rokov od
úm rtia kňaza,
profesora, spiso
vateľa ThDr. Já
na Murína. Spo
lu so svojimi priateľmi sa z rozhovoroch o
postavení gréckokatolíkov spontánne
zrodila myšlienka nábožensko-kultúrnej
ustanovizne. Stala sa ňou Jednota sv. Cyrila
a Metoda v Michalovciach, pri vzniku ktorej
boli najmä JUDr. Jozef Pichonský, prof.
Mikuláš Čollák, JUDr. Ján Danko, Jozef
Erby, ThDr. Ján Murín a ďalší obetaví a
zapáleni nadšenci gréckokatolíckeho obra
du. Silný náboženský vzťah a túžba zveľadiť
gréckokatolícky obrad viedli otca Murína
k iniciatíve, vďaka ktorej získaval záujemcov
z radov svojich priateľov, známych i miestnej

inteligencie pre založenie sam ostatnej
gréckokatolíckej nábožensko-kultúrnej
ustanovizne nielen pre Zemplín, ale aj pre
všetkých veriacich gréckokatolíkov z celého
východného Slovenska. 4. mája 1941 sa
v kláštore redemptoristov v Michalovciach
konalo valné zhromaždenie. Aktivity spolku
sa začali rozrastať a popri vydávaniu
časopisu Jednota sv. Cyrila a M etoda
(1942), vydávali kalendáre i mnohé publi
kácie. Tak vlastne položili základy slovenskej
gréckokatolíckej literárnej spisby.
Otec Murín sa narodil 12. januára 1913
v Sečovciach. Po maturitných skúškach na
Michalovskom gymnáziu vr. 1933 a dvoj
ročnom pôsobení na ľudovej škole sa na
svoje poslanie kňaza pripravoval v užhorodskom seminári. Sviatosť kňazstva prijal
21. novembra 1939, z rúk prešovského
biskupa Pavla P. Gojdiča, OSBM. Vladyka

Konšlantinopolský arcibiskup

M Zlatoústy
13. november
Jedným z najvýznamnejších predsta
viteľov antiochijskej školy a vynikajúcim
svätcom Východnej cirkvi je svätý Ján
Zlatoústy. Narodil sa v Antiochii v 4. storočí,
ako syn vysokého vojenského dôstojníka.
Matka Anthusa mu zabezpečila rétorické i
filozofické vzdelanie u najlepších učiteľov
vtedajšej doby. Po ukončení štúdií bol
advokátom, avšak znechutený úskokmi
v súdnictve toto povolanie čoskoro opustil.
Povzbudený svojím priateľom Bazilom,
uchýlil sa do samoty, kde sa venoval
modlitbe a štúdiu Svätého písma. Na prosby
svojej matky sa vrátil späť domov, kde viedol
prísny asketický život. V tom čase sa bližšie
zoznámil s antiochijským biskupom Meleciom, ktorý mu okolo roku 367 udelil
sviatosť krstu. Po matkinej smrti všetok svoj
majetok rozdal chudobným, otrokom vrátil
slobodu a odišiel do blízkeho monastiera.
Po dvoch rokoch tvrdej disciplíny a štúdia
kresťanskej dokonalosti v opustenej jaskyni
sa s podlomeným zdravím vrátil späť do
Antiochie. kde ho patriarcha Melecius vysvä
til za diakona a biskup Flavián v roku 3 86 za
kňaza. Celých 12 rokov, popri funkcii
kazateľa v katedrálnom chráme v Antiochii
bol aj literárne aktívny. Zachovalo sa asi 700

Alexander Stojka ho vyslal na ďalšie štúdia
do Olomouca, ktoré zavŕšil doktorátom
z posvätnej teológie v Bratislave v r. 1947.
Po vojnových udalostiach 1944 - 1945,
spolok naďalej pokračoval vo svojich
mnohých činnostiach, ktorými boli aj
obnovené Cyrilometodské slávnosti, ktoré
boli striedavo v Michalovciach a Trebišove.
Avšak 28. apríl 1950, tzv. Prešovský sobor
„P“, zastavil činnosť gréckokatolíckym
kňazom a všetkým náboženským spolkom.
Aké boli ďalšie životné cesty otca Murína,
ktorý zostal verný svojej Cirkvi? Následkom
jeho rozhodnutia boli miesta, ktoré absol
voval: Prešov, Hava, Hlohovec i Podolínec,
odkiaľ po prepustení bol poslaný na
manuálne práce do českého pohraničia.
Zomrel vo svojich 77 rokoch, 17. novem
bra 1990. Pri príležitosti 55-tého výročia
založenia Spolku sv. Cyrila a Metoda mu
dňa 4. mája 1996 v budove Michalovského
gymnázia odhalili pamätnú tabuľu.
Spracované podľa knihy:
Zostali verní I.
od ThDr. Jána Babjaka, Byzant,
Košice 1998
homílií k textom Starého a Nového
zákona a kázne z rôznych príležitos
tí. Tu si získal svoje kazateľské meno
- Zlatoústy. Jeho reči boli obrazné,
pútavé a zrozumiteľné. Po smrti cari
hradského patriarchu Nektária sa
m ladý cisár rozhodol, že novým
biskupom m esta bude slávny
antiochijský kazateľ. Hoci sa Ján
chcel vyhnúť cisárskemu rozhodnu
tiu, po formálnej volbe carihradskej
cirkevnej synody svoju funkciu prijal.
Nový patriarcha začal odstraňovať
všetok luxus i chyby zosvetštenej
cirkvi. Sám žil jednoducho a skromne,
čo vyžadoval aj od duchovenstva.
Nenávisť voči nemu rástla, keď príliš
karhal úradníkov z cisárskeho dvora
a poukázal na ženskú pýchu, čo sa
dotklo cisárovnej Eudoxie. Je obvi
nený z urážky Veličenstva a iných
hriechov a jeho trestom bolo
vyhnanstvo. Hoci cisárovná Eudoxia
čoskoro požiadala o Jánov návrat, po
dvoch m esiacoch bol znovu
odvlečený na breh Čierneho mora.
Podlomené zdravie svätca to už nevy
držalo a tak zomrel ešte na ceste, 14.
septembra 407. Jeho posledné slová
boli: „Sláva Bohu za všetko.“ V
súčasnosti sú jeho telesné pozostat
ky v Bazilike sv. Petra, v Ríme.
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Prvopočia tky Gréckoka totíckej boho
sloveckej fakulty siahajú do roku
1880, keďprešovský biskup Mikuláš
Tóth zriadil Bohosloveckú akadémiu
vPrešove.

O niekoľko rokov neskôr postavil
novú budovu pre tento účel biskup | l f
Dr. Ján Vályi. Bohoslovecká akadé
mia vtedy už niesla pomenovanie
Academia theologica, neskôr Vysoká
škola bohoslovecká.

Pôvodná budova, ktorú dal postaviť
biskup Vályi stála na svojom mieste
skoro sto rokov, než ju zbúrali a na
jej mieste postavili terajšiu novo
stavbu Divadla Jonáša Záhorského
a hotel Dukla. Pred budovou bola
umiestnená socha národného budi
teľa Rusínova veľkého gréckokatolíc
keho kňaza Alexandra Duchnoviča.

Keď sa 28. apríla roku 1950 v budove Čierneho orla vPrešove
uskutočnil tzv. Prešovský sobor, jednou z prvých aktivít sygnatárov
tejto akcie p o obsadení biskupskej rezidencie a uväznení biskupa
Pavla Petra Gojdiča bolo obsadenie Vysokej školy bohosloveckej.
Jej profesori a študenti, ktorí odmietli prijať výsledok soboru boli
internovaní a neskôr odsúdení. Nástupkyňou tejto vysokej školy sa
stálu Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ktorá začala svoju činnosť
práve v roku 1950.

|* |r S

Kaplnka v priestoroch GBF PU.
Táto fakulta ako prvá v ČSFR pos
kytovala úplné vysokoškolské teolo
gické vzdelanie ženám.
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Od roku 1992 sídli fakulta v nových
priestoroch, ktoré prešli veľkou re
konštrukciou. V svojej histórii vycho
vala 598 teológov. V tomto školskom
roku tu študuje 315 študentov v dvoch
študijných odboroch: Katolícka teo
lógia a Učiteľstvo všeobecnovzdelá
vacích predmetov: Náboženská vý
chova a Etická výchova.
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Bud >va sirotinca, ktorý zriadil biskup Pavol
Gojc ičsa stala miestom, kde obnovená vysoká
školí vroku 1990začala písať svoju novodobú
histó iupod vedením dekana Mons. Doc. ThDr.
Vlad míra Poláčka a prodekanov Mons. Jána
Krai 'láka a Mons. JozefaTótha. Nasledujúce
udaJostiju priradilipod Univerzitu Pavla Jozefa
Šafárika pod názvom Gréckokatolícka boho
slovecká fakulta.
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Chrám Hraničné
Obec leží v Ľubovnianskej vrchovine, v nadmorskej výške okolo 530 m.
Prvá písomná správa o Hraničnom (predtým Granastov), okres Stará Ľubovňa, je
z roku 1342 (Granaszto). Patrilo Ľubovnianskemu panstvu a v rokoch 1412-1772 bolo
v zálohu Poľsku. V obci sa dodnes zachovali pôvodné ľudové zrubové stavby.
Hraničné je filiálkou gréckokatolíckej farnosti v Kremennej (predtým Krempach),
spravovanej excurrendo z Jarabinej, Mgr. Rastislavom Višňovským. Zároveň je aj filiálkou
rímskokatolíckej farnosti v Mníšku nad Popradom.
V schematizmoch a odbornej literatúre sa uvádza, že spoločný chrám oboch katolíckych
rítov bol postavený v roku 1785. V súpise farností Mukačevskej diecézy z 1. apríla 1780
nie je ešte uvedené, že v Hraničnom je drevená cerkov. Podľa tradície chrám mal byť
prevezený z Jarabinej. Postavený bol podľa dispozičnej schémy drevených lemkovských
cerkvi karpatskej oblasti. V druhej polovici 19. storočia ho obnovili, ale veža sa zachovala
v pôvodnom stave. V roku 1968 sa stal súčasťou súboru 27 sakrálnych národných
kultúrnych pamiatok.
Má jednu lod s polygonálne uzavretým
presbytériom. Na západnej strane hranolovito-homoľovitá veža, ktorá sa smerom
nahor zužuje. Ukončená je tzv. izbicou, na
ktorej je malá cibuľa. Zrubová stavba
presbytéria a lode je na kamennej pod
murovke. Z vonkajšej strany je bez šalovania krytá vysokou sedlovou strechou.
Táto má pri odkvape jemné vyrezávanie.
Veža do výšky prvej kordónovej striešky je
pokrytá šindľami a v hornej časti vertikálne
pribitým i doskam i. Na tzv. izbici sú
vertikálne dosky a lišty, ako aj dolné
vyrezávanie na spôsob klasicistických
kvapiek. V interiéri je nové alebo opra
vované šalovanie bočných stien. Na západ
nej strane lode je drevený chór na dvoch
stĺpoch a na parapete sú slepé arkády.
Spomínaná veža bola pristavaná doda
točne. Nikde nie je uvedené, že v tomto
chráme bol aj ikonostas. Zrejme tento, ani
nebol v tradičnej forme, čo najnovšie
konštatoval Dr. Grešlík, CSs. Dr. Sopoliga,
DrSc. uvádza, že sú v ňom aj ikony.
Zariadenie chrámu však pozostáva z vyra
dených oltárnych fragm entov rím sko
katolíckeho kostola v Starej Ľubovni, a to
bez ohľadu na ich slohový charakter.
Veľmi pekný je reliéf Zvestovania Panny
Márie z obdobia okolo roku 1530, s pohľa
dom v na Starú Ľubovňu v pozadí. Na
bokoch sú postavy anjelov z poslednej
tretiny 17. storočia. Reliéf je umiestnený na
hlavnom oltári. Tento je zostavený zo
zvyškov štyroch oltárov. Má dvojstípovú
barokovú oltárnu architektúru, rokokové
tabemákulum a ústrednú rokokovú plastiku
Immakulaty z rokov 1740-1745. Bočný
oltár sv. M ikuláša je zostavený z ranobarokovej oltárnej architektúry s frontónom a neskororenesančným i stĺpmi
z obdobia okolo roku 1660, a to zo sôch

dvoch gotických
oltárov zo Starej
Ľubovne. Socha
sv. Mikuláša je
z čias okolo ro
ku 1360, dve
bočné sochy
sv. Štefana
prvomučeníkaaVavrinca diakona, sú
z č ia s
ok o lo
ro k u
1520.

Trojhranné maľované štíty vrcholnogotického oltára s hlavami prorokov a
nápisovým zvitkom a postavou sv. Jakuba
staršieho, sú sekundárne umiestnené
v rozoklanom štíte. Datované sú rokmi
1440-1450. Bočný oltár sv. Kríža je zosta
vený z oltárneho nadstavca neskororenesančného oltára s obrazom Kalvárie z
2. polovice 17. storočia a z rozličných
barokových sôch, ktoré sú z konca 17.
storočia. Sú to: sv. Gabriel archanjel, sv.
Michal archanjel, sv. Mikuláš biskup a
ležiaci oblečení anjeli. Sekundárne je
uprostred architrávu malá soška Madony.
Baroková kazateľnica je z poslednej tretiny
17. storočia. Na parapete sú sochy evanje
listov. Rozličné barokové svietniky sú zo 17.
a 18. stor., ako aj barokové plastiky z 18.
storočia.
Cirkevné matriky sú uložené v ŠOBA
v Prešove, a to narodených z rokov 17881843, sobášených z rokov 1788-1843 a
1860-1949, zomrelých (pochovaných)
z rokov 1788-1843 a 1859-1906.
V
chrám e Nepoškvrneného počatia
Panny Márie v Hraničnom sa teraz slúžia
liturgické obrady iba podľa západného
(rímskeho) obradu. Gréckokatolíci z obce
sa zúčastňujú bohoslužieb v Kremnej,
alebo v iných ľarnos-tiach.
Andrej Kaputa

Aj táto búrka raz skončí
Určite dobre poznáš dni, ktoré'
Jedna vec mi od môjho obrá v nej nájsť zmysel, čoskoro sa svojho vlastného Syna a s ním
by kvôli svojmu obsahu nemuseli tenia naháňa hrôzu - ľudia, ktorí unavíš, zmalátnieš a tvoje vzduš nám všetko daroval (porov. Rim
byť vôbec na zozname tvojho sú takí „duchovní“, že sú až né zámky sa rozplynú. Všimni si 8, 32). A to je krása na pozadí
života. Jeden neúspech a ťažkosti neľudskí... Sme my, ktorí sa dobre všetky tváre, a potom sa toho všetkého. Pretože ak sme
nasledujú jedna za druhou...
dávame volať kresťanmi - elita? zahlaď do svojho srdca. pre slabosť nášho srdca
Ráno zmeškáš au 
O dovzdal si celý svoj v pokušení, aby sme Boha nemi
tobus do školy, potom
život Pánovi - začal si lovali celým srdcom a dušou a
Kresťan je človek nie p reto , že
zrazu zistíš, že si stratil
celkom odznovu? Zomri neslúžili mu a neposlúchali ho,
sa v m odlitbe dostane do
stravenky na obed, hro
sám sebe a ži pre Krista! spomeňme si, čo nám sľúbil.
zí ti, že nespravíš skúš
Obráť sa na neho a nájdeš Sľúbil nám moc prostredníctvom
extázy, ani nie preto, že vie
ku, a k tomu všetkému
tichú silu v hĺbke svojho Svätého Ducha - moc, ktorá
veľa o p rík a zo ch a zákazoch,
si sa pohádal s b ra
srdca.
posilní naše slabé kolená a
ale preto, že nezištnou
tom...
Si tvárou v tvár agoni- zamdlené srdcia. Ako to vyjadril
Mnohé životné si
zujúcemu rozhodovaniu svätý Pavol: „Všetko môžem v
každodennou službou pom ôže
tuácie ma presvedčili o
výzve, áno či nie. Áno,
tom, ktorý ma posilňuje. “(Flp 4,
opustenému bratovi, tom u
tom, že ak má prísť
tu si už bol. Ale Boh chce 13).
bratovi, k to rý musel povedať:
nejaký problém, tak zvy
od teba, aby si to kvôli
Takže, čo od teba Boh čaká
„Nemám nikoho“.
čajne nie je jediný. Ak sa
nemu prežil ešte raz. To, dnes? Zdá sa ti to priveľa? Cítiš,
mi napríklad nedarí
čo počujem, je reptanie že to, čo od teba chce, je všetko?
v škole, tak sa niečo
v tvojom srdci? Slabučký A všetko, čo ti ponúka a dáva, je
stane aj doma, a to také, čo mi
Nie všetko, čo sa volá láska, náznak protestu? No tak, Bože, sila presne to urobiť.
moju už i tak dosť pokazenú láskou naozaj je. „Boh nepot čo odo mňa čakáš? Krv? Zdá sa,
„Svätosť je, svätosť je, to po
náladu posunie pod bod mrazu. rebuje zlaté kalichy, ale zlatých že nikto z mojich priateľov čom túžim.
Ale aj v takých dňoch má ľudí'“, hovorí sv. Ján Zlatoústy. nem usí čeliť takým tvrdým
Svätosť je, čo potrebujem.
zostať kresťan pozitívne n a  Boh si nás vybral, aby sme boli testom vernosti. Kto si myslíš, že
Svätosť je, svätosť je, to čo
ladený.
svätí pre svedectvo jeho lásky a som? Nejaký mučeník? Johanka chceš odo mňa ty.“ (mládežnícka
Aj napriek týmto nepriaz milosti svetu, ktorý je poznačený z Arku? Možno, Boh chce od nás pieseň)
nivým okolnostiam a tvrdej a zotročený hriechom. Pýtate sa, toho priveľa. Čo od nás vlastne
Vďaka Bohu za to, že jeho
realite, Boh nie je znechutený a či sa dá byť svätým? Prečo chce? Iba to, aby sme ho milosť a sila nás dokážu po
celú situáciu drží pevne vo svo strácať čas rozmýšľaním nad milovali...slúžili mu... poslúchali doprieť, dokiaľ neprehrmí aj tá
jich rukách. Ako často sa nám niečím , čo je absolútne n e ho - a robili to celým svojím najväčšia búrka nášho života a
stáva, že aj napriek najlepším možné? A vôbec... Ak by to aj srdcom a celou dušou. Všetko, na pozadí uslzených mrakov sa
úmyslom, úsiliu a viere sa stretá bolo možné, načo riskovať, že sa čo od teba chce, je naozaj všetko. ukáže dúha Božieho záujmu,
vame so situáciami a problé tým vyčleníme zo spoločnosti? Ak sa ocitneš v pokušení, ako sa moci i lásky.
mami, ktoré sú pravým opakom Prečo by sme iným mali dávať to stalo i mne, že to „všetko“ je
A pamätajte, že ak chceme
našich túžob. Nikdy by sme však zámienku, aby sa vyjadrili o nás priveľa, zastav sa na chvíľku a loviť ľudí, musíme navliecť na
nemali zabúdať, že Boží „orloj“ ako o tých, ktorí „za to nemôžu“ premýšľaj, čo ti Boh dal. Čo si háčik svoje srdce, iba vtedy
nie je nastavený podľa ľudských a ťukať si pritom na čelo... Ne nechal pre seba? Čo? Vôbec nič! zaberú.
predstáv. Boh má každú situáciu hovor o svojom kresťanstve - ži On dal v skutočnosti viac než
pevne pod kontrolou, a často ho!
všetko! Dal svoj vlastný život,
Zuzana
kvôli tomu, aby vynikla jeho
Pozri sa vôkol seba,
moc, dovolí, aby sa veci na určitý výrazy ľudských tvárí... Za
čas rapídne zhoršili.
každou z nich sa skrýva
Najstrašnejšou skúsenosťou pravda, niekedy krutá, nie
ľudského života je to, ked musí kedy príjem ná a milá.
me povedať: „Nemám nikoho“. V každom srdci znie výkrik:
Ak to niekto musí povedať v mo „Kto som, a prečo som
jom okolí, v mne prístupnom tu?“ Niektorí utekajú, iní
okruhu, tak potom nie som prehlušia ten zvuk, no
kresťan. Kresťan je človek nie niekde vo vnútri, v nich
preto, že sa v modlitbe dostane jasne zvučí. V škole, v kos
do extázy, ani nie preto, že vie tolnej lavici, v školskej
veľa o príkazoch a zákazoch, ale lavici, na pešej zóne, či
preto, že nezištnou každodennou doma v izbe. Ten vnútorný
službou pomôže opustenému boj tu nekončí, až kým sa
bratovi, tomu bratovi, ktorý mu neodvrátiš sám od seba. Ak
sel povedať: „Nemám nikoho“. sa spoliehaš na svoju vlast
nú silu a snažíš sa sám

správy zo sveta
VATIKÁN (VIS / TK KBS) - Dňa 26.
októbra vydal Úrad pápeža pre liturgické
slávenia komuniké, v ktorom sa hovorí, že
dňa 1. novembra na sviatok Všetkých svä
tých a v deň 50. výročia vyhlásenia dogmy
o Nanebovzatí Panny Márie, v tento deň
milosti a radosti pre celú Cirkev, bude Svätý
Otec o 10. hod. predsedať koncelebrovanej
svätej omši s členmi kolégia kardinálov na
Námestí sv. Petra.
RÍM (KP / TK KBS) - Špeciálne k Svä-tému
roku vymysleli “pizzu Wojtyla”. 25. októbra
pri svojej púti k Jubileu do Ríma túto pizzu
zadarmo pre všetkých pútnikov pripravilo
asi 2000 pekárov pizze. Títo pekári prices
tovali prevažne z južného Talianska ale aj
z USA, Austrálie alebo Japonska a Svätý
Otec ich srdečne privítal na generálnej
audiencii na Námestí sv. Petra. Pochválil
toto každým oceňované charakteristické
remeslo a prisľúbil, že sa bude za nich a ich
rodiny modliť. Z vďaky za to mu ich dele
gácia odovzdala typické taniere na pizzu
a piecku na udržiavanie teploty pizze z medi.
Títo špeciálni pútnici vytvorili na počesť
pápeža vo vatikánskych farbách bielej a žltej
“pizzu Wojtyla”, ktorá bola obložená žltými
kvetmi zukín, žltou paprikou a bielou
mozarellou.
IZRAEL (KP / TK KBS) - Tisíce kresťanov
ušlo v minulých dňoch z palestínskych
autonómnych oblastí. Potvrdil to Šlomo
Dror, izraelský pracovník zodpovedný za
občiansku správuna obsadených územiach
podľa správy Jerusalem Post. Väčšina
žiadostí o vycestovanie prišlo od ľudí so
zahraničnými pasmi alebo dvojitým občian
stvom z Betlehema, Jericha, Ramallahu
a Nablusa. Podľa údajov Drora zahraničné
veľvyslanectvá často pri vycestovaní pomá
hali a týchto ľudí dokonca odvážali diplo
matickými autami. “Všetci, ktorí chceli
vycestovať už krajinu opustili,” dodal Dror.
VATIKÁN (KP / TK KBS) - Sochu sv. Kata
ríny Sienskej, jednej z troch patróniek Euró
py, odhalia čoskoro pri Chráme sv. Petra vo
Vatikáne. Postava vysoká 4,70 m z bieleho
kararského mramoru je dielom francúz
skeho sochára Erika Amana. Pápež Ján
Pavol II. ju požehná dňa 28. októbra. Socha
stojí vo vonkajšom výklenku vatikánskej
baziliky oproti Hosťovskému dom u sv.
Marty vedľa sochy sv. Brigity Švédskej, ktorú
odhalili pred rokom.
RÍM (KP / TK KBS) - “Závažnú kritiku
k ustanoveniam Charty základných ľud
ských práv - ku klonovaniu, manželstvu,
rodine, mimomanželským partnerstvám ako
aj na ochranu cirkví a náboženských spo
ločenstiev vyslovili všetky konferencie bisku
pov a Taliansko sa pritom v žiadnom prípa
de nepostavilo do funkcie hovorcu.” Týmito
slovami odmietol kardinál Camillo Ruini
správy médií v tomto zmysle. Predseda Kon
ferencie biskupov Talianska to povedal v interview pre rímsku spravodajskú službu Ze
nit na záver plenárneho zasadnutia CCEE.
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Mariánska pút do
Czenstochowej
V dňoch 19 - 20. 10. 2000 sa pri prí slucháčom.
ležitosti Jubilejného roka uskutočnila V súvislos
Mariánska púť do Czenstochowej, na ktorej ti s hodno
tou Výzvy
pripomenul
slová Svä
tého Otca
Jána Pavla
II., ktorý
povedal, že
jej slová sú
vyznaním
lásky, kto
rou túžime
odpovedať
na lásku,
akou sme
od vekov
m ilovaní.
Tieto slová sú zároveň vnútorným progra
mom lásky. Označujú lásku nie podľa miery
sam otného citu, ale podľa vnútorného
postoja, ktorý ona predstavuje.
Súčasťou púte bola aj návšteva Wadovic
- rodiska Svätého Otca a múzea venovaného
jeho osobnosti a tiež Žembžiedovskej
kalvárie, kde sa uskutočnila pobožnosť
krížovej cesty.

sa zúčastnil prešovský diecézny biskup Ján
Hirka, generálni vikári Mons. Ján
Gajdoš a Ján Zavacký ako aj za
mestnanci biskupského úradu. Na
tejto púti navštívili koncentračný tábor
- Auschwitz v Osvienčime a celu, kde
zomrel sv. Maximilián Kolbe. V ka
plnke Jasnohorskej Matky Božej slúžil
otec biskup sv. liturgiu a taktiež sa
zúčastnil Jasnohorskej výzvy - každý
deň o 21.00 hod. začína modlitba
výzvy - spevom najstaršej poľskej
mariánskej piesne „Bohorodička“.
Potom všetci zhromaždení postojačky
spievajú slova Výzvy: Mária, kráľovná
Poľska, som pri Tebe, pam ätám ,
bdiem. Po skončení spevov, kňaz, ktorý
vedie m odlitbu, prednáša krátke
mariánske úvahy, v ktorých je vypo
vedané jedno tajom stvo svätého
ruženca. Výzva sa končí modlitbou za
Svätého Otca a požehnaním, ktoré
v tento večer udelil otec biskup Ján
Hirka - nielen prítomným v kaplnke,
ale vďaka rozhlasu aj všetkým po-

domáce správy

Sväté misie v Novom Ruskove
Odpustovou slávnosťou v nedeľu 1.ok
tóbra, v deň sviatku Pokrovu Panny Márie,
si veriaci z Nového Ruskova a blízkeho
okolia pripomenuli a oslávili tento chrá
mový sviatok Pokrovu.
Spomínaná odpus
tová slávnosť bola vy
vrcholením svätých
misií, ktoré prebiehali
v Ruskovskom chráme
od 23. septembra do
1. októbra.
Otcovia redemptoristi Miroslav a Miku
láš z kláštora v Stropkove, sa svojou misij
nou činnosťou snažili
obohatiť duchovno
človeka vo svojich mi
sijných kázňach. Kaž
dý deň sa o 18,00 hod.
konala svätá liturgia,
ktorú slúžili spom í
naní otcovia. Pred
svätou bohoslužbou
sa uskutočnila sv. spo
veď, ktorú využili nie
len veriaci z obce, ale
aj z blízkeho okolia.
V pondelok 25.
septembra sa po bo
hoslužbe konala krí
žová cesta. Počas ďal
ších dní prebiehali v chráme stavovské
stretnutia pre ženy, mužov, mládež do 14 a
nad 14 rokov. Misijné kázne boli zamerané
na konkrétne témy: Boh je láska, Smrť,
Hriech - pokánie, Najsvätejšia Eucharistia.
Sväté liturgie boli vysielané aj v miestnom

rozhlase, aby aj tí, ktorí sa zo zdravotných
dôvodov nemohli zúčastniť v chráme, mohli
prežívať „čas milosti“, takouto formou.
Tí, ktorí absolvovali toto týždenné
stretnutie s otcami
misionármi, získali
veľa. Nadobudli du
chovnú podporu,
obrodenie i posilu
do každodenného
života. Misijné káz
ne oslovili každého
z prítomných, pov
zbudili na duši, pri
prekonávaní p re
kážok, ktoré priná
ša
každodenný
život.
O brázok ikony
Panny Márie bude
každému účastní
kovi odpustovej
slávnosti pripomí
nať misijné dni Ju
bilejného
roku
2000, konané v No
vom Ruskove 23. 9.
- 1. 10.2000.
Tieto misie nie
sú každodennou
ani každoročnou
skutočnosťou v na
šej obci. Posledné
misie sa konali tu, v roku 1942, pred 58-mi
rokmi. Poďakovanie patrí okrem otcov
redemptoristov aj dekanovi gréckokatolíckej
farnosti o. Pavlovi Dancákovi.

OKRUŽNÁ (TK PB) - Generálny vikár
prešovského biskupstva Mons. Ján Gaj
doš posvätil v nedeľu 29. októbra o 9.30
hodine zrekonštruovanú farskú budovu
v Okružnej (okr. Prešov).
MIKLUŠOVCE (TK PB) - Pod záštitou
O becného úradu a Gréckokatolíckeho
farského úradu v Miklušovciach, v so
botu 28. októbra v Jubilejnom roku 2000
prešovský diecézny biskup Mons. Ján
Hirka, slávnostne posvätil vzácnu sakrál
nu pam iatku - zreštaurovaný interiér
jedného z najstarších chrámov na území
Slovenska z konca 13. storočia a po
žehnanie obecných symbolov, pri prí
ležitosti 670-tého výročia prvej písomnej
zmienky o obci.
MRÁZOVCE (TK PB) - Obnovený gré
ckokatolícky chrám Krista Kráľa v Mrázovciach (farnosť Miňovce, okr. Stropkov) posvätil prešovský biskup Mons. Ján
Hirka v nedeľu 29. októbra 2000.

LITMANOVÁ (A. Dolinská) - Veriaci
z farnosti Prešov a blízkeho okolia využili
posledné slnečné lúče končiaceho „ba
bieho leta“ na púť do Litmanovej. Ako
K. Porhinčáková odrádzajúci prvok pôsobila iba hustá
hm la októbrového rána, čo však n e
ovplyvnilo skoro 100 člennú skupinu, aby
zmenila svoj zámer. Po príchode k Litmanovskej hore sa všetci pohrúžili do slov
Krížovej cesty a vlastných meditácií. Nič
n en arú šalo sústredenie, ktoré v sebe
(podľa Juliánskeho kalendára) otec Ján nieslo nasmerovanie vnútorného pohľadu
Zavacký, generálny vikár za účasti kňazov, k Božej Matke. Duchovný program bol
zavŕšený sv. liturgiou, ktorú celebroval
veriacich a pozvaných hostí.
Veríme, že “nový šat” tohto historicky správca farnosti Ľubotice, otec Pavol
cenného objektu, ako aj zreštaurované ikony, D olinský. V hom ílii zazneli slová o
ktoré pochádzajú z dnes už neexistujúcej kontraste kresťanstva a zdôrazňovaného
drevenej cerkvi z Krajnej Bystrej, dopomôžu individualizm u, i o hodnotách, ktoré
aj k duchovnej obnove tých, ktorí tu vstúpia. určujú náš život. Cestu zostupu, návratu
Nech sám Boh obdarí pozemskými a do reality, poznamenávalo obohatenie z
nebeskými darmi všetkých, ktorí sa zaslúžili d u ch o v n é h o zá žitk u a o b d aro v an ie
výhľadom na nádhernú jesennú prírodu.
o obnovu cerkvi v Korejovciach na
Popoludňajší príchod do Prešova niesol
Mnohaja i blahaja ľita!
v sebe nádej na ďalší kvalitne prežitý deň
o. Jaroslav Popovec v osobnej existencii.
a veriaci z Korejoviec

Posviacka v Koreiovciach
Aj keď rusínska obec Korejovce (farnosť
Medvedie, okr. Svidník) počtom obyvateľov
nie je velká (69 trvalo bývajúcich), veriaci
spoločne so svojím duchovným otcom
začali v tom to Jubilejnom roku 2000
s rekonštrukciou NKP - cerkvi a zvonice
z roku 1764, ktorej posledná oprava sa
uskutočnila v 1947 roku.
Za finančnej pomoci Štátneho fondu
kultúry, Krajského úradu v Prešove, vlast
nými prostriedkami a darmi, ale aj veľkej
obetavosti samotných veriacich z Korejoviec, podarilo sa nádherné dielo - pripraviť
dôstojný Boží príbytok.
Slávnostnú posviacku vykonal v deň
sviatku Pokrovu Presvätej Bohorodičky

PREŠOV (TK PB) - Zrekonštruovaný
rehoľný dom Sestier služobníc Nepoš
kvrnenej Panny Márie - Monastier Uve
denia Presvätej Bohorodičky do chrámu
- posvätil v deň sviatku sv. Demetera
veľkomučeníka, vo štvrtok 26. októbra o
9.30 hodine, prešovský diecézny biskup
Mons. Ján Hirka. V tomto dome bývali
rehoľné sestry už počas to ta litn é h o
režimu. Po jeho generálnej rekonštrukcii
a p o sv äten í plán u jú do to h to dom u
umiestniť noviciát.

pre mladých

Starší brat
Iste si spomínate na „ľudí spoza ohrady“,
Co je na staršom bratovi také
o ktorých sme rozprávali v jednom z posled negatívne? Veď stopercentne plnil
ných čísel. A iste väčšina z vás pozná aj Otcovu vôľu, nikdy neprestúpil jeho
príkazy. Ibaže bol cel
kom ponorený do for
Tvojím darom je Tvoja
malizmu. A toto je veľ
Prítomnosť
mi často aj náš prob
lém - životný štýl
Nehľadaj už osobnú vyrovnanosť a harmóniu,
v zmysle „plniť príkazy,
ale rozdávaj sa tam, kde si:
neprestupovať nariade
prestaň sa dívať na seba.
nia“, prípadne aj anga
a všímaj si svojich bratov a sestry,
žovanie sa v Cirkvi
ktorí ťa potrebujú.
kvôli „dobrému doj
Zblíž sa s tými, ktorých Ti Boh dal dnes,
mu“. Zvykli sme si vyt
a pracuj s tými darmi, ktoré' máš.
várať im age silných
Zaoberaj sa otázkou, ako by si dnes mohol
ľudí, ktorí len občas
svojich bratov a sestry milovať väčšmi.
robia chyby, aj to za
Vtedy nájdeš pokoj: pokoj a rovnováhu.
ktorú hľadáš medzi vnútorným a vonkajším svetom. nedbateľné; ľudí, čo sa
si priz
presne a vytrvalo riadia
medzi modlitbou a aktivitou.
pravidlami bez toho,
nám svomedzi časom pre seba a časom pre druhých.
ju sla
aby uznali ľudskú ob
Všetko sa vyrieši v láske.
bosť, ak
medzenosť a slabosť;
sa budem
Jean Vanier vytvárame dojem neo
mylnosti a snažíme sa vyzerať správať prirodzene, pomôžem aj iným byť
samým sebou. Nebudú sa báť prejaviť svoje
lepšími, než sme.
Nechcem vás znechutiť. Naopak. Dnešní slabosti, pretože tu nebude riziko vzájom
Podobenstvo o márnotratnom synovi (Lk 15,
11-32). Skúsme si teraz spojiť tieto dva „márnotratníci“ túžia po úprimnom otco ného súdu a výsmechu. Ak sa príliš sú
vom objatí. Ziaľ, tak často stretávajú najprv stredíme na to, čo si pomyslí okolie, robíme
príklady (dve skutočnosti).
Otec z podobenstva je obrazom Ježiša, nás, starších bratov. To všetko však môžeme zo seba smiešne karikatúry. V mnohých
spoločenstvách sa všetko robí tak akosi
ktorý (ako sme si povedali v predchá veľmi ľahko zmeniť.
Ako prvé je potrebné zbaviť sa nášho nasilu, mnohí sa predvádzajú humornými
dzajúcom článku) má na každého čas, vidí
to dobré v človeku, je trpezlivý, neod formalizmu. Prestať rozprávať o Ježišovi a kúskami, mnohí sa smejú len preto, že to
začať sa rozprávať s ním. Odho robia ostatní a úsmev predsa „patri"“ k dojmu
diť filozofické úvahy a nahradiť dokonalosti. Niektorí radšej ticho sledujú
ich m odlitbou. Bez úprimnej ostatných, aby sa náhodou „nestrápnili“. A
jednoduchej modlitby a spoz súhlasia s väčšinou. Prípadne „je im to
návania svätého písma je celé jedno“. Je veľmi dôležité byť sebou samým.
naše kresťanstvo len fo rm a Bez strachu, v dôvere, že Boh ma miluje
práve takého. A je dô
lizm om. Ak
ležité nechať aj iným
pozorne číta
O HĽADANÍ ČLOVEKA
slobodu.
me Božie slo
Slobodu odísť i os
vo, zbadáme,
„Hľadá sa človek, jeden z troch tať. Mladší syn mohol
že Ježiš Kris
tus netrávil miliárd. Výška a vonkajší vzhľad nie v cudzine zbohatnúť.
svoj čas len v sú podstatné. Bankové konto a Otcovský dom mohol
synagóge. Rád značka auta sú bezvýznamné. Čaká vyhorieť. A situácia by
bol medzi oby- naň zaujímavá práca. Požiadavky sú bola opačná. Dôležitá
čajnými ľuď neľudské: viac počúvať než hovoriť, je otcova láska, ktorá
mi, zašiel do mať viac porozumenia než poho prijíma bez súdu. Dô
h o s t i n c o v , tovosti k súdeniu, viac pomáhať než ležitá je láska medzi
bratmi. Dôležité je, že
sudzuje... Márnotratný syn však zatúži po k m ýtnikom ... Aj nás obviňovať.
Hľadá sa človek. Za vďačnosť všetci sme Božie deti,
slobode. Chce o sebe rozhodovať sám, a tak možno zavedie do ulíc,
sa ocitne „za ohradou“. Vie, že sa smie vrátiť barov, kín, internátov... nezodpovedáme. Ak sa cítiš schopný a teda všetci sme
domov. Keď si uvedomí túto túžbu, vyberie nebojme sa toho. On tam na túto prácu, prihlás sa, prosím, rodina.
sa tam. Je tu však jeden problém - starší brat. pôjde s nami. Buďme ako najrýchlejšie vieš u najbližšieho
Valéria Juríčková
Predstav si, čo by sa stalo, keby bol na ceste však k sebe čestní. Ne- blížneho. Ten sa iste pqteší.“
domov stretol namiesto otca svojho brata?... súdme tých, čo žijú inak
(z knihy
Nemyslíme, že by sa zvítali v úprimnom ako my. Nie sú horší.
Kazimierz Wójtovicz,
Každý človek je slabý. Ak
objatí.
O kázni a dáždnikoch.)

kalendár

Slovo 17

Z myšlienok na každý deň

Liturgický kalendár

22. nedeľa po ZSD
„Bol istý bohatý človek. Oblie
Pondelok 13.11. - Ján Zlatoústy, alebo o mučeníkoch. 2 Kor 8 ,1 -5 ,
kal sa do purpuru a kmentu a
arcibiskup; Rúcho svetlé. Tropár o zač. 185; Lk 8 ,1 6 -2 1 , zač. 36
deň čo deň prepychovo h o 
svätiteľovi; Sláva kondák o svädoval.“ (Lk 16, 19).
titeľoví; I teraz podľa predpisu. Nedeľa 1 9 . 1 1 . - Abdiáš, prorok
U mnohých ľudí je myslenie
Prokimen, aleluja a pričasten o 23. nedeľa po 5 0 -n ic i - 6. hlas
orientované na „mať“, vlastniť svätiteľovi. Hebr 7, 26-28; 8, 1-2; Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni
a čo najviac, a hneď... F ran

Jn 10, 9-16, zač. 36

Utorok 14. 11. - Filip, apoštol;
Rúcho svetlé. Tropár o apoštolovi;
Sláva kondák o apoštolovi; I teraz
podľa predpisu, Prokimen, aleluja a
pričasten o apoštolovi. 1 Sol 1, 610, zač. 263; 1 Kor 4,9-16, zač. 131;
Lk 11,1-10, zač. 55; Jn 1 ,4 3-51 ,
zač. 5
Streda 1 5 .1 1 .- Gurias a spoločníci,
mučeníci; Menlivé časti zo stredy,
alebo o mučeníkoch. 1 Sol 2, 1-8,
zač. 264; Lk 11, 9-13, zač. 56
Dnes sa začína pôst pred Narodením
Pána. Liturgická farba vo všedné dni
je pôstna, okrem sviatočných okru
hov.

je prvé. Antifóny sú nedeľné. Tropár
z hlasu; Sláva kondák z hlasu; i teraz
podľa predpisu. Prokimen, aleluja a
pričasten z hlasu. Ef 2, 4-10, zač.
220; Lk 8, 26-39, zač. 38
Pondelok 20.11. - Predprazdenstvo
Uvedenia Bohorodičky do chrámu
Rúcho sve tlé . A n tifó n y p re d o brazujúce alebo každodenné. Tropár;
Sláva ; I teraz kondák z predprazdenstva. Prokimen, aleluja a pričas
ten z pondelka. 1 Sol 2, 20; 3 ,1 -8 ,
zač. 267; Lk 11, 29-33, zač. 59

Utorok 2 1 .1 1 .- Uvedenie Presvätej
Bohorodičky do chrámu; Rúcho
svetlé. A ntifóny predobrazujúce.
Tropár; Sláva; I teraz kondák zo
sviatku. Prokimen, aleluja a pričasten
Štvrtok 1 6 . 1 1 . - Matúš, apoštol a zo sviatku. Heb 9 ,1 -7 , zač. 320; Lk
evanjelista; Tropár o apoštolovi; 1 0,38 -4 2; 11, 27-28, zač. 54
Sláva kondák o apoštolovi; I teraz Namiesto D ôstojné je sa spieva
podľa predpisu. Prokimen, aleluja a Zvelebuj a IX. irm os (spolu, nie
pričasten o apoštolovi. 1 Sol 2, 9- oddelene od seba). Myrovanie.
14a, zač. 265; 1 Kor 4, 9-16a; Lk
11,14-23, zač. 57; Mt 9 ,9 -1 3 , zač. Streda 22. 11. - Filem ón a spo
30
ločníci, mučeníci; 1 Sol 4,1 -12, zač.
269; Lk 11, 42-46, zač. 61
Piatok 17. 11 - Gregor, biskup;
Menlivé časti z piatku alebo o Štvrtok 23.11. - Amfilóch a Gregor,
biskupovi. 1 Sol 2,14-20, zač. 266; biskupi;1 Sol 5 ,1 -1 0 , zač. 271; Lk
11, 47-54; 1 2 ,1 , zač. 62
Lk 11, 23-26, zač. 58
Sobota 1 8 . 1 1 . - Platón a Roman,
mučeníci; Menlivé časti zo soboty

Piatok 2 4 .1 1 . - Katarína a Merkúr,
veľkom učeníci; 1 Sol 5, 9-13. 2428, zač. 272; Lk 1 2,2 -1 2 , zač. 63
Sobota 2 5 .1 1 . - Klim ent, pápež;
Oddanie Uvedenia Bohorodičky; 2
Kor 1 1 ,1 -6 , zač. 191; Lk 9 ,1 -6 ,
zač. 40

cúzsky spisovateľ Exupéry vo
svojej knihe Citadela hovorí: „Ak
chceš, aby sa nenávideli, pred
hoď im zrno.“ Je to zaujímavé a je to tak. Kto žije len preto, aby
mal, je schopný ísť k svojim
cieľom aj cez mŕtvoly. Myslí len
na seba. Blížny a jeho potreby sú
preňho vedľajšie... Podobenstvo
o boháčovi a Lazárovi nám to
plne potvrdzuje: Ochrnutý žob
rák žije pred dverami zámožného
muža a ten nepohne pre neho ani
prstom . Pred Bohom neplatí
výhovorka podľa Kainovho vzo
ru: „Či som ja strážca svojho
brata?“ (Gn 4, 9). Nasledovní
kom Ježiša Krista nie je dovolené
žiť bezstarostne medzi ostatný
mi! Vedľa nás je mnoho takých,
ktorým sa vedie horšie ako nám.
Ak si to nevšimneme, stihne nás
podobný osud ako boháča
z evanjelia.

Uvedenie Presvätej Bo
horodičky do chrámu
„Marta, Marta, staráš sa
a znepokojuješ pre mnohé
veci, a potrebné je len jed
no.“ (Lk 10,41-42).
Viera Čáslavská, mno
honásobná olympijská ví
ťazka v rozhovore s novinármi
povedala: „Víťazstvo alebo sláva
- to je ako sladký múčnik... k
životu však potrebujeme viac...“
(porov.KN 1985,2).
Pápež Ján XXIII. vo svojej
encyklike M ater et magistra
(Matka a uči
teľka) píše, že:
Cirkev preja
vuje svoju sta
rostlivosť o kaž
dodenné p o 
žiadavky ľudí,
„a to nielen čo
sa týka ich ži
vobytia a ži
votných pod
mienok, ale aj
ich blahobytu
a všestranného
kultúrneho
rozvoja vjeho
m nohých as
pektoch a pod
ľa rozličných
období.“ Pri
tom však pripomína, že je „prvo
radou úlohou svätej Cirkvi viesť
duše k svätosti a robiť ich účast
nými nadprirodzených dobier...“
(2 ).

pozoruhodnú myšlienku nemec
kého filozofa T. Häckera o po
chybnosti o existencii zlých du

-fd-

Nedeľa 2 6 . 1 1 . - Alypios Stípnik,
prepodobný
Nedeľa Krista Kráľa; Rúcho
23. nedeľa po ZSD
svetlé. Na utierni evanjelium Lk 19,
„Keď vystúpil na breh, vyšiel
1 2-1 5a, 27-28, zač. 95. Všetky
oproti nemu akýsi m už z mesta,
menlivé časti sú zo sviatku Krista
posadnutý zlými duchmi. “(Lk 8,
Kráľa.
2 7).
Kol 1 ,1 2-20 , zač. 250; Jn 1 8 ,3 3 Josef Hrbata vo svojom diele
37, zač. 59
Perly a chléb (7 7 , c) uvádza

Hustr. snímka
L. Lehotský

Vojtech Boháč

chov, ktorý hovorí: „V našom
storočí aj v skorších dobách
došlo k toľkým hrozným zloči
nom proti ľudskosti, strašným
ničeniam vo vojnách a k ohav
nostiam v koncentračných tábo
roch a väzniciach, že sa filozof
musí pýtať na príčinu, ktorá by
to dostatočne vysvetlila.“ To
priviedlo T. Häckera k úvahe o
pôsobení mocných zlých
duchov, ktorí používajú aj
ľudí ako nástroje zloby...
Kresťan však nemá dôvod
báť sa zlých duchov, ak
úprimne kráča s Kristom. Aj
uzdravený pochopil, že Kris
tova blízkosť mu dáva záru
ku istoty pred zlými duch
mi a preto prosil, „aby smel
zostať s ním. “ (Mk 5, 18).

oznam y/relax
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HREBEŇOVKA
1

2

3

4

5

6

7

8

1. Mladuchin veniec
2. Sivý kôň
3. Materská škola
4. Remeselník
5. Pochodeň
6. Ranné
7. Rakúsky pretekár
"I 8. Poľovníci
_
9. Izba
10. Rodina
_
11. Voňavá tráva
12. Lampa po nemecky
—
13. Španielske sídlo (REINA)
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Krížovku zaslal p. K om anický
z Humenného.
----- Správne riešenie sa dozviete
v ďalšom čísle.

A

Správne riešenie z m inulého čísla znie: „Poznaj pravdu tá ťa oslobodí.“

Gréckokatolícka diecézna charita prijme
diplom ované zdravotné sestry s minim álne 4-ročnou praxou pri lôžku do Agentúry
domácej ošetrovateľskej služby v Snine, Prešove, Sabinove, Michalovciach.
Podmienky: - ukončená S Z Š
- prax v odbore 4 roky
- etická a m orálna spôsobilosť a kladný vzťah k chorým
- ukončené P ŠŠ v odbore D omáca ošetrovateľská starostlivosť (výhodou)
K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o vzdelaní, absolvovanej praxi v nemocnici
na lôžkovej časti a krátky životopis.
Kontakt: (písom ne, telefonicky)
D agm ar C hanáthová
Gréckokatolícka diecézna charita
Jarková 79
080 01 Prešov
tel.: 091/77 23 970

*

®
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Snímka titulnej strany:
Budova GBF PU, fotoarchív
GBF PU

Dnešné otázky:
1. Ktorý biskup založil Bohosloveckú akadémiu v Prešove?
A-Toth; B-Valyi; C-Hopko
2. Kde bol sv. Ján Zlatoústy biskupom?
A-Rím; B-Jeruzalem; C-Carihrad
3. Kde leží Czenstochowa?
A-Chorvátsko; B-Bielorusko; C-Poľsko
4. Kedy začína Filipovka-pôst pred narodením Pána?
A-15.11.; B-1.12.; C-24.12.
Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom
zasielajte na adresu redakcie s označením: súťaž so slovom
do 25.11.2000. alebo ich doručte do schránky na Hlavnej 1
v Prešove.
Výherca získa audiokazetu Tebe, Pane.
VÝHERCA z čísla 21
Správne odpovede: B A C A
Výherca:
Mária Sipulová
Telgárt
Blahoželáme.

G O

Slovo ¿n
Rozhovor so
Sihriou Buissetovou
ICDn. Š. Ujhelyi
Chrám z Príkrej
Začneme vianočnú
súM s PETROU

oznamy

Slovo 19

vania Cirkvi, vydáva svedectvo
SPOLOK SVÄTÉHO dobrého a verného služobníka.
CYRILA A METODA Po obnovení činnosti našej
cirkvi v roku 1968, sa plne zapojil
do pastorácie v našich farnosVZÁCNA ŽIVOTNÁ
tiach. Počas svojej kňazskej
DEVÄŤDESIATKA
služby prešiel desiatimi farnos
ťami a v posledných rokoch
Vás pozývajú na
Zvykli sme si pri návšteve pastorácie pôsobil v Šarišskom
košického katedrálneho chrámu Čiernom a Bardejove. Pri priležiX. jubilejný ročník M edzinárodného
pozrieť aj na spovednicu v jeho tosti vzácneho životného jubilea,
festivalu duchovných piesní
pravej časti. Tam denno-denne spolu so svojimi spolubratmi
už vyše dve desiatky rokov vyse- v kňazskej službe poďakoval za
byzantského obradu,
dáva tit. kanonik otec Alexander všetky dary, ktoré mu dáva NeLabanič. A pred spovednicou je beský Otec, ďakovnou svätou
ktorý sa uskutočňuje pod záštitou
Rudolfa Schustera, prezidenta Slovenskej republiky
stále zástup ľudí. V minulých liturgiou,
ako podujatie Velkého Jubilea 2000
dňoch sa tento náš zaslúžilý
Želanie, ktoré mu v liste napív Dome umenia v Košiciach
kňaz dožil velkého životného sal prešovský biskup Mons. Ján
v dňoch 23.-25.11.2000
jubilea - deväťdesiatich rokov. Hirka je aj našim želaním: „Tes týmto programom:
V kňazskej službe pôsobil od raz, keď je všetko minulosťou,
vysviacky, ktorú mu udelil muka- tešíme sa, že Vám Pán dáva svoje
čevský biskup Alexander Stoj- milosti aj v pokročilom veku, aby
Štvrtok 23.11.2000 - 16.00 hod.
ka 21. septembra 1938, v Užho- ste sa tešili z toho, čo ste urobili
1. Gréckokatolícky zbor pri chráme sv. Petra a Pavla rode. Jeho prvým pôsobením v pre Božie kráľovstvo a nesmr- Bardejov
2. Gréckokatolícky zbor P.P.Gojdiča - Vranov n/T.-Čemerné
pastorácii bola farnosť Ulič teľné duše. Nech Pán milo príjme
3. Gréckokatolícky zbor “Chryzostomos” - Vranov n/T.
Krivé. V rokoch 1939 - 1950 Vašu jubilejnú svätú liturgiu i
4.
Gréckokatolícky spev. zbor “KYRILLOMETHODEON”
pôsobil vo farnosti Kalná Rozto- všetky ostatné a prosíme, aby
pri chráme Povýšenia sv. Kríža - Bratislava
ka. Odtiaľ, po likvidácii našej Vám ešte doprial veľa síl a zdraVyhlásenie poradia súťažiacich zborov
cirkvi v nepriateľských podmien- via prijať kríž staroby ako jeho
kach totalitného prenasledo- vôľu.“
Piatok 24.11.2000- 18.00 hod.
Pavol Kušnír
1. Domáci zbor (umiestnený na druhom mieste v súťaži vo
štvrtok)
2. Mužský zbor “sv. Romana Sladkopevca” - Prešov
SPOMÍNAME
3. Protestantský chrám, zbor - Košice
4. Chrámový zbor “KYRILLOMETHODEON” - Bratislava
Dňa 16. 10. 2000 sme si pripomenuli 10-té
5. Zbor chlapcov a junákov Mukačevskej zborovej školy
výročie od úmrtia môjho milovaného manžela
Mukačevo - Ukrajina
Jozefa Terigu. Tí, ktorí ste ho poznali a mali
6. Zbor “LEGENDA” Drohobyč - Ukrajina
radi, venujte mu tichú spomienku.
7. Mužský zbor “ŽURAVLI” -Poľsko
S úctou a láskou spomína manželka s rodinou.
Vičnaja jem u pamjať!
Sobota-25.11.2000- 16.00 hod.
1. Domáci zbor (umiestnený na prvom mieste v súťaži vo
Ďakujem všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou milovanou
štvrtok)
mamičkou Helenou Kocsisovou, ktorá odovzdala svoju dušu
2. Zbor sv. Cecílie pri chráme sv. Alžbety - Košice
Nebeskému Otcovi 13. októbra vo svojich 92 rokoch života.
3. Chorul Magnificat Cluj Napoka - Rumunsko
Obzvlášť chceme poďakovať duchovném u otcovi A.
3a Vsuvka vystúpenia spev. skupiny Marina zo Zvolena
Neklešovi, ktorý nám podal pomocnú ruku a v podvečer
a spev. skupiny “GORAL” zo Suchej Hory
pohrebu spoločnou modlitbou svätého ruženca pomohol
4. Komorný zbor “HALICJKI PEREZVONY” - Ivanozmierniť smútok a žiaľ. Slová, ktoré odzneli pri poslednej
Frankovsk - Ukrajina
rozlúčke, boli povzbudzujúce a zanechali v nás velký ohlas.
5. K om orný zbor “sv. Z lata M aglenska” - Skopje Smútiaca rodina
Macedónia
6. Štátny spevácky zbor "DUDARYK” Lvov - Ukrajina

Gréckokatolícke biskupstvo Prešov
Spolok svätého Cyrila a Metoda
Náboženské vydavatelstvo PETRA

BLAHOŽELANIE
V mesiaci november sa dožili významných jubileí:
Pavol Chanáth, tit. dekan, správca farnosti Bardejov -10.11.50. narodeniny
Štefan Hupcej, tit. arcidekan, správca farnosti Pakostov - 27.
11. - 40 rokov ordinácie
Mnoho rokov, šťastných rokov!

Predpredaj vstupeniek: pokladňa Štátnej filharmónie v Dome
umenia - Košice
pondelok- štvrtok 14.00-16.00 hod.
Kontaktná adresa na hromadné objednávky vstupeniek: JUDr.
Helena Dohovyčová, Payorova 14, 040 11 Košice, tel./fax. 095/
6253112.

Kalendáre
na rok 2001

T

Sprievod so sv. Krížom; Makabejskí mučeníci
'idara
Prenesenie ostatkov prvomučeníka Štefana
Gustáv
ík, Dalmat, Faust. prepodobní
Jerguš
fezských mučeníkov
Dominik, Dominika
<ia Pána; Eusigníos, mučeník Hortenzia

Pána

■emci
Maxim Vyznávač, prepodobný
nútia Presvätej Bohorodičky

ohorodičky
voreného obrazu nášho Pána
tvrtok

23

Klement
Am fíloch a Gregor, biskupi

'iatok

24

Katarína a Merkúr. veľknm uňBníri

emci
íl., mučeníci
; Samuel, prorok
I W lUUbUd; HflUOlUlj »¿.osa, mučenícka
UT Agatonik a spoločníci, mučeníci

Jozefína
Štefánia
Oskar
Ľubomíra
Vavňnec
Zuzana
Darina
Ľubomír
Mojmír
Marcela
Leonard
Milica
Elena, Helena
Lýdia
Anabela
Jana
Tichomír

obsahujúci vysohovýh
so ib valcami, farebnikové
s bočným rozterom, nastaví
stranový rozter, ieserom delený
farebnice, priame filmové vlhčenie
na
s max. rozlíšením
a s max.
457 x 120© mm
24 hodín denne
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